
Apa yang Terjadi dengan Permohonan Tinjauan 
Kepatuhan Yang Saya Ajukan?

Panel pertama-tama akan mendaftarkan permohonan 
tinjauan kepatuhan yang diajukan oleh kelompok anda 
ke dalam situs web mereka dan mengirimkan surat 
pemberitahuan kepada kelompok anda dalam waktu 7 hari 
sejak diterimanya permohonan anda, serta memberitahu 
Dewan Direksi ADB.

Panel kemudian akan menentukan apakah permohonan 
anda memenuhi syarat bagi tinjauan kepatuhan dan 
menyerahkan temuan serta rekomendasinya kepada Dewan 
Direksi ADB dalam waktu 14 hari sejak didaftarkannya 
permohonan anda (21 hari jika kelompok anda mengajukan 
permohonan tinjauan kepatuhan setelah keluhan anda 
ditolak oleh Fasilitator Proyek Khusus).

Dalam waktu 21 hari, Dewan Direksi ADB akan 
memberikan keputusan terhadap rekomendasi dari Panel 
tentang penentuan apakah permohonan anda memenuhi 
syarat untuk dilanjutkan dengan tinjauan kepatuhan. 
Apabila permohonan anda memenuhi syarat, Dewan 
Direksi ADB akan memberikan kewenangan kepada Panel 
untuk melakukan tinjauan kepatuhan.

Dalam waktu 14 hari sejak Dewan Direksi memberikan 
kewenangan untuk memulai tinjauan kepatuhan, Panel 
akan mulai melakukan tinjauan kepatuhan, dengan 
menyiapkan kerangka acuan dan perkiraan kerangka waktu 
untuk melakukan penyelidikan, kemudian melakukan 
penyelidikan/kunjungan ke lokasi/wawancara dengan 
pemangku kepentingan proyek, membuat draft laporan, dan 
menyerahkannya ke kelompok anda serta manajemen ADB 
untuk mendapatkan komentar dan tanggapan.

Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya komentar/
tanggapan dari anda dan dari manajemen ADB, Panel 
akan menyerahkan laporan akhir yang mencakup pula 
rekomendasi berupa tindakan perbaikan yang perlu 
dilakukan ke Dewan Direksi ADB.

Dewan Direksi ADB kemudian akan membuat keputusan akhir 
dalam waktu 21 hari sejak diterimanya laporan akhir Panel.

Panel kemudian akan memantau pelaksanaan tindakan 
perbaikan yang telah disetujui Dewan Direksi ADB 
sekurang-kurangya selama 5 tahun untuk memastikan 
bahwa tindakan perbaikan  dilaksanakan tepat pada 
waktunya oleh ADB. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MEKANISME 
AKUNTABILITAS  

TINJAUAN  
KEPATUHAN 

Apa itu mekanisme akuntabilitas ADB? 

Pada tahun 2003, Asian Development Bank (ADB) menetapkan dan 
memberlakukan Mekanisme Akuntabilitas untuk menggantikan 
Fungsi Inspeksi, dan menyediakan forum independen bagi 
masyarakat yang dirugikan oleh proyek yang dibiayai ADB untuk 
dapat menyuarakan dan menyelesaikan masalah mereka, serta 
melaporkan dugaan ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan dan 
prosedur operasionalnya. Mekanisme ini terdiri dari dua tahap: 
Tahap Konsultasi dan Tahap Tinjauan Kepatuhan.

Panel Tinjauan Kepatuhan
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Jika anda ingin tahu lebih lanjut mengenai Tahap Konsultasi, harap 
hubungi alamat berikut ini:

 Special Project Facilitator 
 Asian Development Bank
 6 ADB Avenue, Mandaluyong City
 1550 Metro Manila, Philippines
 Tel +63 2 632 4825
 Fax +63 2 636 2490
 spf@adb.org
 www.adb.org/spf

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Tahap Tinjauan Kepatuhan, harap 
menghubungi:

 Secretary, Compliance Review Panel
 Asian Development Bank
 6 ADB Avenue, Mandaluyong City
 1550 Metro Manila, Philippines
 Tel +63 2 632 4149
 Fax +63 2 636 2088
 crp@adb.org
 www.compliance.adb.org

Informasi lebih lanjut mengenai ADB, dapat dilihat di www.adb.org
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Permohonan tinjauan kepatuhan dapat diajukan langsung oleh 
kelompok yang merasa dirugikan dan paling sedikit terdiri dari 
dua orang yang tinggal di negara di mana proyek yang dibiayai 
ADB dilaksanakan, atau tinggal di negara tetangga.  Pengajuan 
permohonan tinjauan kepatuhan dapat juga diwakilkan kepada 
orang atau organisasi yang juga berasal dari tempat yang sama 
dengan kelompok atau masyarakat yang dirugikan, atau orang atau 
organisasi yang berkedudukan ditempat lain, Wakil dari kelompok 
atau masyrakat yang dirugikan harus orang yang ditunjuk secara sah 
untuk mewakili kelompok anda atau mewakili orang yang dirugikan. 

Dalam kasus-kasus khusus yang menyangkut ketidakpatuhan yang 
serius terhadap kebijakan dan prosedur operasional ADB, salah 
satu atau beberapa anggota Dewan Direksi ADB dapat mengajukan 
permohonan tinjauan kepatuhan.

Permohonan untuk dilakukan tinjauan kepatuhan dianggap 
memenuhi syarat jika tidak termasuk dalam perkecualian yang 
disebutkan dalam prosedur operasional Panel  (dapat dilihat di  
www.compliance.adb.org).

Permohonan Tinjauan Kepatuhan 

Permohonan tinjauan kepatuhan harus memuat informasi sebagai 
berikut: 

Nama, alamat, dan informasi kontak kelompok anda dan/atau 
perwakilan kelompok anda; 

Penjelasan apakah kelompok anda menginginkan agar identitas 
anda dirahasiakan dan apa alasannya;

Bukti kewenangan anda untuk mewakili kelompok atau 
masyarakat yang dirugikan, jika anda mewakili kelompok yang 
terkena dampak atau yang dirugikan;

Gambaran kerugian atau penderitaan yang sedang atau mungkin 
akan anda dan kelompok anda alami;

Nama dan lokasi proyek bantuan ADB;
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Apa itu Tinjauan Kepatuhan?

Tahap Tinjauan Kepatuhan adalah tahap kedua dari Mekanisme 
Akuntabilitas. Tinjuan Kepatuhan adalah proses penyelidikan 
laporan mengenai ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan  
dan prosedur operasionalnya selama perumusan, pemrosesan  
dan pelaksanaan proyek bantuan ADB. Proses ini berlaku bagi 
proyek sektor publik dan swasta yang dibiayai oleh ADB. Tahap  
Tinjuan Kepatuhan ditangani oleh Panel Tinjauan Kepatuhan  
yang independen. 

Sebelum kelompok anda dapat menyampaikan permohonan tinjauan 
kepatuhan, anda harus melalui Tahap Konsultasi terlebih dahulu 
dengan menyampaikan pengaduan kepada Fasilitator Proyek Khusus 
ADB. Informasi lebih lanjut mengenai Tahap Konsultasi dapat 
diperoleh di www.adb.org/spf.

Apa itu Panel Tinjauan Kepatuhan?

Panel Tinjauan Kepatuhan adalah badan independen yang ditunjuk 
oleh Dewan Direksi ADB. Panel  ini terdiri dari tiga orang—dua 
anggota panel harus berasal dari negara anggota ADB dari kawasan 
Asia dan Pasifik dan paling tidak salah satunya harus dari negara 
berkembang, serta  satu orang anggota dari luar kawasan ini. Ketua 
Panel  bekerja purna waktu,  dua anggotanya bekerja paruh waktu. 

Siapa yang Dapat Mengajukan Tinjauan 
Kepatuhan?

Jika anda dan orang lain dalam masyarakat atau desa anda merasa 
dirugikan, atau yakin akan dirugikan oleh proyek yang dibiayai 
ADB, dan kerugian itu disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap 
kebijakan dan prosedur operasional ADB dalam merumuskan, 
memroses dan/atau melaksanakan proyek, anda dan anggota 
masyarakat lain yang dirugikan dapat mengajukan permohonan agar 
panel melakukan tinjauan kepatuhan. 

Panel Tinjauan Kepatuhan adalah badan 
independen yang ditunjuk oleh Dewan 
Direksi ADB.

Jika anda dan orang lain di dalam masyarakat 
atau desa anda merasa dirugikan …anda dan 
anggota masyarakat yang merasa dirugikan 
dapat mengajukan permohonan agar panel 
melakukan tinjauan kepatuhan.

Harapan atau perbaikan yang menurut kelompok anda harus 
diberikan atau dilakukan oleh ADB;

Penjelasan tentang hasil dari upaya kelompok anda dalam 
pengaduan yang telah anda sampaikan ke Fasilitator Proyek 
Khusus;  

Apabila pengaduan anda ditolak oleh Fasilitator Proyek Khusus, 
berikan penjelasan mengapa kelompok anda sekarang ini 
mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan;  

Apabila informasi yang diperlukan diatas tidak dapat diberikan, 
berikan penjelasan tentang penyebab dan alasannya;

Informasi lain atau fakta apa pun, dengan dokumen pendukung, 
yang menurut anda relevan bagi permohonan kelompok anda.

Permohonan anda untuk dilakukan tinjauan kepatuhan dapat 
dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi atau bahasa nasional 
lainnya dari negara berkembang yang menjadi anggota ADB. 
Jika permohonan itu disampaikan dalam bahasa selain bahasa 
Inggris, Panel akan memerlukan lebih banyak waktu untuk 
penerjemahannya. Panel  akan merahasiakan identitas pemohon  
jika diminta, tetapi permohonan tanpa identitas tak akan diterima 
oleh Panel .

Kirimkan keluhan anda melalui pos, faksimili, atau surat  
elektronik ke: 

Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4149
Fax +63 2 636 2088
crp@adb.org

Jika anda menyampaikan surat permohonan melalui faksimili atau 
surat elektronik, anda juga harus mengirimkan salinan aslinya 
melalui pos ke alamat di atas. Anda dapat juga menyerahkan surat 
atau permohanan anda secara langsung ke kantor pusat ADB di 
Manila, Filipina, atau kantor lokal/regional atau kantor perwakilan 
ADB (alamat dan informasi kontak lainnya dapat dilihat di www 
.adb.org/About/contact.asp).
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