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PESAN PRESIDEN

Saya gembira dapat 
menyampaikan Laporan 
Tahunan ini sebagai 
laporan lengkap atas 
kegiatan dan pencapaian 
keuangan Asian 
Development Bank (ADB) 
pada 2020—sebuah tahun 
yang sangat tidak biasa 
bagi penduduk di Asia 
dan Pasifik, staf kami, dan 
seluruh dunia.

Selama lebih dari 50 tahun, ADB bekerja keras membantu 
negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya untuk 
mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Wabah 
penyakit virus korona (COVID-19) telah menyebabkan 
banyak kematian tragis dan menimbulkan kerugian 
ekonomi berat, kondisi paling parah dialami masyarakat 
miskin dan kelompok rentan lainnya. Pandemi tersebut kini 
mengancam untuk memundurkan lagi berbagai kemajuan 
pembangunan kawasan yang telah dicapai dengan kerja 
keras selama ini.

Laporan Tahunan ini memberi gambaran mengenai respons 
ADB yang cepat dan efektif menghadapi tantangan 
tersebut. Sejak sangat dini pada awal pandemi, ADB 
telah memberi bantuan guna menangani kondisi darurat 
kesehatan, diikuti dengan paket respons menyeluruh 
senilai $20 miliar pada April. Sampai dengan akhir 2020, 
pembiayaan yang disalurkan dengan cepat dari Opsi 
Respons Pandemi COVID-19 (COVID-19 Pandemic 
Response Option) telah memberi dukungan fiskal dengan 
cepat bagi 26 negara. Bantuan ADB memperkuat sistem 
kesehatan, melindungi kelompok rentan, mendukung 
usaha kecil, dan menyiapkan jalan bagi pemulihan. Kami 
meluncurkan Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific 
Vaccine Access Facility) senilai $9 miliar pada Desember. 
Semua langkah-langkah ini sangat penting agar berbagai 
aktivitas perekonomian mampu bangkit dari efek pandemi 
dan kembali berdiri di atas kakinya sendiri.

Mengingat besarnya kebutuhan terhadap hal-hal yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, komitmen yang kami 
berikan telah memecahkan rekor dengan nilai $31,6 miliar 
dalam bentuk pinjaman, hibah, investasi ekuitas, jaminan, 
dan bantuan teknis pada 2020, baik kepada pemerintah 
maupun kepada sektor swasta—dengan $16,1 miliar di 

Bantuan ADB memperkuat sistem 
kesehatan, melindungi kelompok rentan, 
mendukung usaha kecil, dan menyiapkan 
jalan bagi pemulihan.

antaranya khusus untuk upaya menghadapi COVID-19. 
Investasi kami yang tidak dijamin pemerintah (nonsovereign) 
seluruhnya mencapai $4,5 miliar, termasuk $2,9 miliar untuk 
menghadapi COVID-19. Selain itu, kami telah memperkuat 
dukungan keseluruhan kami dengan rekor nilai proyek 
yang dibiayai bersama (cofinancing) mencapai $16,4 miliar, 
dengan $10,8 miliar di antaranya berkaitan dengan pandemi.

Bahkan selama puncak pandemi, operasional kami tidak 
kehilangan fokus pada sasaran Strategi 2030. Misalnya, 
kami masih siap mencapai target kami untuk mendorong 
kesetaraan gender pada setidaknya 75% dari seluruh 
kegiatan ADB. Pada 2020, kami memberi $4,3 miliar 
pembiayaan terkait iklim dan masih tetap berkomitmen 
pada target menyediakan pembiayaan senilai $80 miliar 
secara kumulatif sampai dengan 2030. Porsi kegiatan sektor 
swasta sudah sebesar 21% dari jumlah total operasional 
ADB, dengan target sepertiga dari seluruh operasional ADB 
pada 2024.

Serangkaian pengetahuan yang kami hasilkan terakselerasi 
pada 2020. Alat pemetaan online yang baru dari kami 
membantu memecahkan hambatan pada rantai pasokan 
medis, sedangkan basis data kebijakan yang baru, 
digabungkan dengan analisis ekonomi COVID-19 yang 
sedang berjalan, membantu para pengambil keputusan 
untuk mengembangkan tindakan efektif menghadapi 
COVID-19. Kami mengadakan sejumlah acara online 
yang bermanfaat, dengan mengajak partisipasi aktif dari 
pembuat kebijakan, akademisi, dan profesional di bidang 
pembangunan. Kami juga mengadakan Pertemuan Tahunan 
ADB secara virtual untuk pertama kalinya, berkat dukungan 
yang fleksibel dari Ketua Dewan Gubernur, serta dari Deputi 
Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan 
Republik Korea beserta para stafnya.

Operasional kami selama 2020, yang memerlukan program 
pinjaman hingga memecahkan rekor dengan nilai lebih dari 
$35 miliar, termasuk obligasi tematik dan mata uang lokal, 
dimungkinkan berkat dukungan yang kuat dan mantap dari 
jajaran Dewan ADB. Saya sangat berterima kasih kepada 
para donor, yang telah menyetujui dana lebih dari $4 miliar 
guna mengisi kembali Dana Pembangunan Asia 13 (Asian 
Development Fund 13). Pengisian kembali ini akan membantu 
anggota-anggota kami yang paling miskin selama 
2021–2024, seiring kebangkitan dari pandemi, sekaligus 
menjalankan agenda transformasi seperti mendorong 
kesetaraan gender, barang publik regional, keberlanjutan 
utang, dan infrastruktur berkualitas. Saya pun sangat 
menghargai kerja sama dari mitra pembangunan bilateral 
dan multilateral, termasuk lembaga keuangan internasional 
sejawat kami, berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan organisasi kesehatan terkemuka.

Secara internal, investasi kami sebelumnya dalam 
transformasi digital dan perencanaan krisis memastikan 
keberlangsungan bisnis setelah sebagian staf ADB 
beralih melakukan kerja jarak jauh (remote working) pada 
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pertengahan Maret. Hormat saya kepada semua karyawan 
ADB yang telah bekerja keras dan Manajemen yang 
mendukung, yang dengan cepat beradaptasi terhadap kondisi 
kerja sesuai kenormalan baru dan berupaya begitu keras guna 
memastikan tanggapan operasional “satu ADB” yang cepat 
dan sesuai bagi negara berkembang anggota ADB. Sementara 
itu, Prakarsa Transformasi Budaya (Culture Transformation 
Initiative) yang baru diluncurkan pada November 2020 
akan membantu membentuk kembali nilai-nilai ADB yang 
diperlukan agar tetap efektif, inovatif, dan kolaboratif dalam 
jangka yang lebih panjang.

Untuk ke depannya, seiring dukungan kami bagi kawasan ini 
dalam proses pemulihan dari pandemi, kami akan memastikan 
bahwa negara berkembang yang menjadi anggota ADB 
akan membangun kembali secara cerdas dan berkelanjutan. 
Kami akan bekerja untuk membantu pemerintah mencapai 
keberlanjutan fiskal dan utang melalui poros regional yang 
direncanakan untuk mobilisasi sumber daya domestik. Kami 
akan terus mengejar komitmen kami terkait ketangguhan 
iklim dan bencana, serta mendorong pengelolaan laut yang 
berkelanjutan. Kami akan memperkuat investasi pada modal 
sumber daya manusia, termasuk pendidikan, perlindungan 

sosial, dan cakupan kesehatan universal, sambil mengatasi 
kesenjangan gender; memperkecil kesenjangan digital; dan 
membantu bersiap untuk keadaan “normal baru” yang 
berarti kembalinya globalisasi dan membutuhkan kerja sama 
dan integrasi kawasan yang lebih kuat lagi.

ADB melakukan perubahan langkah yang cepat untuk 
menjawab kebutuhan negara berkembang yang menjadi 
anggotanya pada 2020, dan kami akan tetap lincah dan 
responsif di tahun-tahun mendatang. Bersama-sama 
dengan para anggota dan mitra pembangunan, kami akan 
mencapai pemulihan kuat dari COVID-19 dan melanjutkan 
perjalanan menuju Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, 
tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam kunjungan ke garis depan program pangan darurat Bayan Bayanihan di Filipina pada 6 April 2020, Masatsugu Asakawa, 
Presiden ADB, turut membantu pengiriman pasokan yang sangat dibutuhkan masyarakat miskin di daerah Pinagsama, Metro Manila.

MASATSUGU ASAKAWA
Presiden dan Ketua Dewan Direktur

Kiri ke kanan: Para Wakil Presiden Bambang Susantono, Deborah Stokes, Ingrid van Wees, Shixin Chen, Ahmed M. Saeed, Ashok Lavasa; 
Sekretaris Eugenue Zhukov.

TIM MANAJEMEN
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DEWAN DIREKTUR

Dewan Direktur bertanggung jawab atas arah kegiatan 
operasional umum ADB dan memastikan panduan dari 
pemegang saham sudah dilaksanakan. Seluruh 68 anggota ADB 
terwakili dalam Dewan melalui 12 konstituensi, masing-masing 
dengan satu direktur dan satu direktur alternatif.

Selama 2020, Dewan Direktur telah mengadakan 49 pertemuan 
formal, 97 sesi informal, dan 43 pertemuan komite. Dewan telah 
menyetujui 154 pinjaman, hibah, fasilitas pembiayaan, investasi 
ekuitas, dan jaminan— secara keseluruhan naik 33% dari angka 
2019, dan hal ini mencerminkan menguatnya upaya ADB untuk 
menunjang negara berkembang yang menjadi anggotanya dalam 
merespons penyakit akibat virus korona (COVID-19). Dewan 
juga mendukung strategi kemitraan negara (country partnership 
strategy) yang baru bagi Indonesia, Maladewa, dan Papua Nugini, 
serta rencana operasional yang baru untuk sektor swasta.

Pada bulan Februari, Dewan mengadakan Forum Dewan kedua, 
yang memberi kesempatan untuk memajukan program prakarsa 
Dewan yang sedang berjalan agar lebih efektif.

Karena langkah kehati-hatian yang diambil di Manila sebagai 
respons atas pandemi COVID-19, Dewan Direktur—bersama-
sama dengan sebagian besar staf ADB—telah bekerja secara 
jarak jauh sejak pertengahan Maret. Operasional Dewan dapat 
dipindahkan dengan lancar ke format online, dan anggota dewan 
tetap melaksanakan tugasnya dari Manila dan belahan dunia yang 
lain. Anggota Dewan yang baru dapat memulai masa jabatannya 
dari jarak jauh selama 2020. Dewan juga menyetujui format online 
bagi Pertemuan Tahunan ADB untuk pertama kalinya.

PRAKARSA BESAR 
Fokus utama Dewan sepanjang 2020 adalah memandu respons 
ADB terhadap pandemi COVID-19. Pada Januari 2020, Dewan 
menyetujui kajian mengenai Kerangka Kecukupan Modal (Capital 
Adequacy Framework) ADB, yang dirancang untuk melindungi 
kemampuan ADB dalam menanggung risiko tanpa bergantung pada 
modal cadangan (callable capital), dan untuk mempertahankan 
kemampuan ADB memberi pinjaman, bahkan selama krisis.

Pada bulan Februari, Dewan menyetujui bantuan teknis regional 
bernilai signifikan untuk menangani COVID-19 serta untuk 
membantu meringankan dampak kesehatan dan kerusakan 
jangka panjang yang dihadapi berbagai perekonomian. Paket 
kebijakan Respons Komprehensif Terhadap Pandemi COVID-19 

(Comprehensive Response to the COVID-19 Pandemic) dari 
ADB yang disetujui pada bulan April menciptakan instrumen 
pembiayaan yang baru: Opsi Respons Pandemi COVID-19 
(CPRO/COVID-19 Pandemic Response Option). Selama 2020, 
Dewan telah menyetujui 26 penggunaan atas opsi pembiayaan 
ini. Bantuan teknis regional untuk COVID-19 juga diperpanjang 
pada bulan April agar dapat menunjang pembelian pasokan 
medis. Guna memungkinkan peningkatan bantuan yang dapat 
disalurkan dengan lebih cepat di bawah CPRO, pada bulan 
Juni, Dewan telah menyetujui kenaikan besar dalam program 
peminjaman untuk 2020.

Dalam kesempatan berkumpul online pada bulan September, 
Dewan dan Manajemen membicarakan dukungan ADB terkait 
respons COVID-19 dan bagi negara-negara berpenghasilan 
menengah atas.

Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access 
Facility), yang disetujui pada bulan Desember, akan memberi 
dukungan tambahan yang cepat dan adil guna membantu 
negara berkembang anggota ADB melakukan pengadaan dan 
menyalurkan vaksin COVID-19 yang efektif dan aman. Fasilitas 
ini didukung kenaikan besar kedua dalam bantuan teknis regional 
COVID-19 pada bulan November guna membantu negara-negara 
anggota ADB mengakses vaksin dan membuat sistem yang 
memungkinkan vaksin didistribusikan secara adil dan efisien.

Selain itu, Dewan Direktur menyetujui kerangka kebijakan baru 
pada bulan November untuk memandu kerja sama ADB dengan 
bank pembangunan multilateral dalam pertukaran paparan 
utang yang dijamin pemerintah (sovereign exposure exhange) guna 
mengelola risiko yang ditimbulkan oleh konsentrasi pinjaman 
di sejumlah kecil negara peminjam. Dewan juga menyetujui 
kesepakatan rintisan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
kerangka tersebut.

SOROTAN KOMITE 
Direktur bertugas pada komite untuk mengawasi dan memandu 
operasi ADB.

Komite Audit: Fokus penting bagi Komite pada 2020 adalah 
keberlanjutan posisi keuangan ADB karena bank menyalurkan 
pembiayaan tambahan yang signifikan untuk bantuan COVID-19. 
Komite telah memberi nasihat, antara lain mengenai manajemen 
operasi sektor swasta, keberlanjutan dan ketangguhan bisnis, 
serta keamanan siber.

Kelompok Kerja Keragaman Gender  

Dewan Direktur berkomitmen meningkatkan keragaman gender di dalam Dewan sendiri. Dewan mengakui bahwa keragaman 
meningkatkan kualitas dan kredibilitas pengambilan keputusan Dewan, terutama dalam konteks sasaran kami berdasarkan 
Strategi 2030 untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender. Pada September 2020, Dewan membentuk Kelompok Kerja 
Keragaman Gender guna membantu membangun keanggotaan Dewan yang lebih beragam. Kelompok ini akan mengidentifikasi 
berbagai kendala terhadap peningkatan keragaman gender di Dewan Direktur ADB serta sejumlah cara yang mungkin dilakukan 
untuk mengatasinya. Kelompok ini akan mendorong perempuan yang berkualifikasi baik untuk menempati posisi, seperti dengan 
meningkatkan kesadaran mengenai ADB dan pekerjaan Dewan, serta melalui pembimbingan. Dengan bekerja melalui Kantor 
Konstituensi, Kelompok ini juga akan mendorong otoritas pada anggota ADB untuk ikut memperhitungkan keragaman gender di 
dalam Dewan secara keseluruhan dalam melakukan penunjukan Dewan.
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Dewan Direktur ADB sampai dengan 31 Desember 2020 (Kiri ke kanan, atas ke bawah):  
Zhijun Cheng, Syurkani Ishak Kasim, In-chang Song, Kris Panday, Anthony McDonald, 
Paul Dominguez, Warotai Kosolpisitkul, Roger Fischer, Takahiro Yasui, Jason Chung, 
Sergio Lugaresi, Sameer Kumar Khare. 

Direktur Alternatif (Kiri ke kanan, atas ke bawah):Jin Lu, Karen Murray, Yu-Peng 
(James) Tseng, Leena Viljanen, Scott Dawson, Shahid Mahmood, Yuemin Li-Misra, 
Philip Rose, Kenzo Ohe, Enrique Galan, Bayrammuhammet Garayev.

Kode Etik bagi Direktur, Direktur Alternatif, dan Presiden

Komite Etik (EC) menyelesaikan kajiannya atas Kode Etik Dewan, 
Komite Etik dan Prosedur, serta Pedoman Terkait yang berlaku 
bagi Direktur, Direktur Alternatif, dan Presiden ADB. Kajian ini 
merekomendasikan amandemen guna menyelaraskan standar dan 
prosedur tersebut dengan praktik terbaik pada lembaga sejawat 
ADB dan Kode Etik Staf ADB. Perubahan tersebut mencakup 
kewajiban untuk melengkapi pernyataan kepatuhan yang berkaitan 
dengan kepentingan keuangan, dan tugas untuk melaporkan segala 
bentuk pelanggaran melalui saluran yang sesuai. Amandemen yang 
berkaitan dengan EC dan Kantor Antikorupsi dan Integritas (OAI) 
termasuk pembentukan mekanisme rujukan antara EC dengan 
OAI, pembaruan pedoman, serta penetapan peran dan tanggung 
jawab spesifik EC dalam investigasi pelanggaran di masa mendatang. 
Dewan menyetujui Kode Etik, Komite Etik dan Prosedur, serta 
Pedoman Terkait yang telah direvisi pada Januari 2020. Hal-hal 
tersebut berlaku efektif pada 13 Februari 2020.

DIREKTUR

DIREKTUR ALTERNATIF

Komite Kajian Anggaran mendiskusikan persiapan anggaran ADB 
2021, program kerja untuk 2021–2023, penggunaan anggaran 2020, 
dan manajemen anggaran selama pandemi. Komite mendiskusikan 
reformasi teknologi informasi di ADB, termasuk tata kelola agenda 
digital. Bekerja sama dengan Komite Sumber Daya Manusia, Komite 
Kajian Anggaran juga berfokus pada Kajian Komprehensif Kompensasi 
dan Tunjangan ADB 2020, termasuk usulan gaji 2021.

Komite Kajian Kepatuhan menilai tindakan-tindakan yang diambil 
untuk menjawab keluhan dari pemangku kepentingan yang disampaikan 
melalui Mekanisme Akuntabilitas ADB. Komite juga mempelajari 
rencana-rencana dari Panel Kajian Kepatuhan untuk mengadaptasi 
pekerjaannya di saat pandemi.

Komite Efektivitas Pembangunan menilai evaluasi besar atas 
pekerjaan ADB di bidang transportasi, perlindungan, pengetahuan, 
energi, dan kerja sama pemerintah–swasta. Komite mendiskusikan 
laporan kinerja ADB dan menyetujui program bergulir pada 
Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department) 
untuk 2021–2023.

Komite Sumber Daya Manusia (HRC) berfokus pada penyelesaian 
proses Kajian Komprehensif Kompensasi dan Tunjangan ADB 2020, 
termasuk usulan gaji 2021, bersama-sama dengan Komite Kajian 
Anggaran. HRC mengkaji prakarsa-prakarsa berikut: akuisisi sumber daya 
manusia yang berbakat (talent acquisition), pengembangan kepemimpinan 
untuk mendukung budaya yang memberdayakan, kerangka sumber daya 
manusia untuk mendukung Strategi 2030, transformasi budaya berbasis 
nilai, dukungan pelatihan untuk COVID-19, analisis angkatan kerja, serta 
keragaman dan inklusi. HRC juga mendiskusikan Laporan Tahunan 
Ombudsman 2019 dan Kantor Perilaku Profesional.
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SOROTAN OPERASIONAL
Komitmen ADB,a 2016–2020  (Dalam juta $)

Butir

2016 2017 2018 2019 2020

Total Total Total Total Total
Respons 

COVID-19
A.   Pinjaman, Hibah, dan Lainnya

Berdasarkan Sumber
Sumber Daya Modal Biasa Rutin (Regular Ordinary Capital 
Resources)

 10.957  17.230  16.286  17.155  22.723  11.677 

Pinjaman  10.693  16.445  16.012  16.824  22.468  11.677 
Investasi Ekuitas  96  287  274  155  255  - 
Jaminan  168  498  -  175  -  - 

Sumber Daya Konsesi  2.287  2.457  5.290  4.488  5.449  1.861 
Pinjaman dari Sumber Daya Modal Biasa Konsesi 
(Concessional Ordinary Capital Resources Loans)

 1.805  2.267  3.872  3.644  4.432  1.466 

Hibah dari Asian Development Fund  481  191  1.418  844  1.017  395 
Sumber Daya Modal Biasa Rutin dan Sumber Daya Konsesi  13.244  19.687  21.576  21.643  28.172  13.538 

Program-Program Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan 
Rantai Pasokan, dan Pembiayaan Mikro b

 1.496  1.897  2.696  2.137  3.069  2.419 

Jangka panjang (jatuh tempo dalam 365 hari atau lebih)  62  98  61  102  151  125 
Jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 365 hari)  1.434  1.800  2.634  2.034  2.918  2.294 

Sumber Daya Modal Biasa Rutin dan Sumber Daya Konsesi 
dengan Program-Program Pembiayaan Perdagangan, 
Pembiayaan Rantai Pasokan, dan Pembiayaan Mikro 

 14.740  21.585  24.271  23.779  31.241  15.957 

Dana Khususc  9  2  6  -  60  55 
Hibah  9  2  6  -  60  55 

Subtotal (A)  14.749  21.587  24.277  23.779  31.300  16.013 

Berdasarkan Operasi
Dijamin Pemerintah (Sovereign)  11.502  17.403  18.446  18.643 26.826  13.152 

Pinjaman 11.012  16.712  17.022  17.799  25.749  12.701 
Jaminan  -  498  -  -  -  - 
Hibah  491  193  1.423  844  1.077  450 

Tidak Dijamin Pemerintah (Nonsovereign)  1.750  2.287  3.136  3.000  1.406  442 
Pinjaman  1.486  2.000  2.862  2.670  1.151  442 
Investasi Ekuitas  96  287  274  155  255  - 
Jaminan  168  -  -  175  -  - 

Program-Program Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan 
Rantai Pasokan, dan Pembiayaan Mikrob

 1.496  1.897  2.696  2.137  3.069  2.419 

Jangka panjang (jatuh tempo dalam 365 hari atau lebih)  62  98  61  102  151  125 
Jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 365 hari)  1.434  1.800  2.634  2.034  2.918  2.294 

Subtotal (A)  14.749  21.587  24.277  23.779  31.300  16.013 

B. Bantuan Teknis
Dijamin Pemerintah  170  192  227  221  282  128 
Tidak Dijamin Pemerintah  11  9  14  17  12  6 
Subtotal (B)  181  201  241  237  294  134 

TOTAL OPERASI ADB  (A + B)  14.930  21.788  24.518  24.017  31.594  16.147 
Operasi ADB Tanpa Program-Program Pembiayaan Perdagangan, 
Pembiayaan Rantai Pasokan, dan Pembiayaan Mikro

 13.434  19.890  21.823  21.880  28.525  13.727 

C. Pembiayaan Bersama Termasuk Dana Perwalian
Dijamin Pemerintahd,e  6.369  5.976  6.753  5.418  11.123  8.187 

Dana Perwalian yang Dikelola ADB  399  86  216  181  288  18 
Bilateral  2.577  3.460  2.113  3.709  4.554  3.319 
Multilateral  3.310  2.120  3.304  1.380  6.281  4.850 
Lainnyaf  83  310  1.120  149  0  0 

Tidak Dijamin Pemerintahg  3.702  2.882  3.161  3.218  1.937  158 
Program-Program Pembiayaan Perdagangan. Pembiayaan 

Rantai Pasokan, dan Pembiayaan Mikro
 1.952  3.039  3.992  3.693  3.272  2.496 

Jangka panjang (jatuh tempo dalam 365 hari atau lebih)  125  136  134  128  171  157 
Jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 365 hari)  1.826  2.903  3.857  3.564  3.101  2.339 

Layanan Konsultasi Transaksi  -  -  405  113  76  - 

TOTAL PEMBIAYAAN BERSAMA  12.022  11.896  14.310  12.442  16.408  10.841 
- = tidak ada, 0 = kurang dari $500.000. Catatan: (i) Mulai 2020, saat melaporkan komitmen dari sumber daya internal, ADB akan memasukkan program bergulir yang tidak dijamin 

pemerintah (Program Pembiayaan Perdagangan/Trade Finance Program, Program Pembiayaan Rantai Pasokan/Supply Chain Finance Program, dan Program Pembiayaan Mikro/
Microfinance Program). Dimasukkannya paparan ADB (atau komitmen ADB atas modal yang digunakan kembali) di bawah program bergulir yang tidak dijamin pemerintah akan 
mencerminkan sepenuhnya komitmen pembiayaan total, sambil sekaligus ADB dapat melaporkan pembiayaan bersama (cofinancing) yang berhasil dimobilisasi oleh program 
bergulir ini. Komitmen di bawah program berguilr yang tidak dijamin pemerintah akan membedakan antara pembiayaan jangka panjang dengan jangka pendek. (ii) Angka total 
mungkin berbeda karena pembulatan.

  Komitmen adalah pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Direktur atau Manajemen ADB, dan yang kesepakatan hukumnya sudah ditandatangani antara peminjam, penerima, atau 
perusahaan penerima investasi dengan ADB. Komitmen adalah nilai yang dinyatakan di dalam kesepakatan investasi, yang mungkin sama atau mungkin tidak sama dengan nilai yang 
disetujui, bergantung pada nilai tukar saat penandatanganan. Dalam hal pembiayaan bersama oleh pemerintah dan pembiayaan bersama secara komersial yang tidak dikelola ADB, 
apabila nilai yang ditandatangani tidak tersedia, akan digunakan nilai yang disetujui. Angka-angka 2016–2019 untuk komitmen yang dibiayai ADB dari program bergulir yang tidak 
dijamin pemerintah dan pembiayaan bersama yang dihasilkan dari Layanan Konsultasi Transaksi (Transaction Advisory Services) dimasukkan sebagai penyesuaian untuk melengkapi 
perubahan cakupan pada 2020.

  Program Pembiayaan Perdagangan mewakili 92% dari angka ini dan mendukung 7.178 transaksi dalam periode pelaporan, dengan masa jatuh tempo rata-rata 159 hari.
  Dana khusus selain Asian Development Fund, seperti Asia Pacific Disaster Response Fund dan Climate Change Fund.
  Nilai yang disesuaikan untuk 2018 termasuk $264 juta di bawah pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah untuk dua proyek yang dilaporkan pada 2020.
  Nilai yang disesuaikan untuk 2019 termasuk $532 juta di bawah komitmen pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah untuk lima proyek.
  “Lainnya” mencakup pembiayaan bersama untuk operasi yang dijamin pemerintah dari sumber lain seperti konsesi, yayasan, entitas pemerintah, bank komersial, dan dana kekayaan 

negara (sovereign wealth fund).
  Pembiayaan bersama yang tidak dijamin pemerintah termasuk pembiayaan bersama secara komersial, di antaranya pinjaman B loan dan pinjaman paralel. Pinjaman B loan adalah 

pengaturan pembiayaan bersama yang melibatkan proses terkoordinasi untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber bagi satu peminjam atau penerima hibah, dan/atau untuk 
mendistribusikan risiko terkait di antara para penyedia pembiayaan tersebut. Angka yang sudah disesuaikan untuk 2019 tidak memasukkan $65 juta dalam bentuk pembiayaan 
bersama yang tidak dijamin pemerintah karena perubahan tanggal penandatanganan dari 2019 menjadi 2020.

SOROTAN 
KEUANGAN

SEKILAS ANGKA

$16,4 M

PEMBIAYAAN 
BERSAMA, 
TERMASUK 
DANA 
PERWALIAN

$31,6 M

TOTAL 
OPERASIONAL 
ADB
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Komitmen ADB Berdasarkan Sektor, 2016–2020  (Dalam juta $)
Sektor 2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, Sumber Daya Alam, dan 

Pembangunan Perdesaan
 997  1.546  2.375  2.309  1.281 

Pendidikan  631  723  1.643  1.138  1.066
Energi  3.010  6.230  5.095  2.660  4.292 
Keuangan  2.414  3.787  3.430  3.325  4.608 
Kesehatan  231  219  524  644  3.512 
Industri dan Perdagangan  1.279  1.261  1.899  1.592  2.221 
Teknologi Informasi dan Komunikasi  26  73  62  579  32 

Multisektor 3  4 5 3 12
Manajemen Sektor Publik  1.792  1.293  2.307  2.985  9.561 
Transportasi  2.870  5.058  4.957  7.536  3.147 
Air, serta Infrastruktur dan Layanan 

Perkotaan Lain
 1.678  1.594  2.220  1.245  1.862 

TOTAL  14.930  21.788  24.518  24.017  31.594 

Komitmen ADB Berdasarkan Kawasan, 2016–2020  (Dalam juta $)   

Kawasan

2016 2017 2018 2019 2020

Total Total Total Total Total
Respons 

COVID-19
Asia Tengah dan Barat 4.237  6.067  5.700  6.111  6.577  3.964 
Asia Timur  2.022  2.810  3.162  2.663  2.893  385 
Pasifik  266  740  369  461  1.150  671 
Asia Selatan  3.925  7.238  7.623  7.307  9.034  3.983 
Asia Tenggara  4.326  4.668  7.141  7.181  11.629  7.039 
Regional  154  265  523  294  310 105 

TOTAL  14.930  21.788  24.518  24.017  31.594  16.147 

KOMITMEN ADB BERDASARKAN 
SEKTOR, 2020 DAN 2019

2020 2019

30%
MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

15%

KEUANGAN

7%

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

3%

PENDIDIKAN

14%

ENERGI

6%

AIR, SERTA INFRASTRUKTUR DAN 
LAYANAN PERKOTAAN LAIN

11%

KESEHATAN

4%

PERTANIAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN 
PEMBANGUNAN PERDESAAN

<1%

TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI

REGIONAL
<1%

PASIFIK
4%

ASIA TIMUR 
9%

ASIA TENGAH 
DAN BARAT 
21%

ASIA TENGGARA
37%

ASIA SELATAN
29%

REGIONAL
<1%

PASIFIK
4%

ASIA TIMUR
2%

CENTRAL AND
WEST ASIA
25%

ASIA TENGGARA
44%

ASIA SELATAN
25%

TOTAL 
KOMITMEN 

BERDASARKAN 
KAWASAN

RESPONS 
COVID-19 

BERDASARKAN 
KAWASAN

10%

TRANSPORTASI
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Portfolio, 2016–2020 (Dalam juta $)
Butir 2016 2017 2018 2019a 2020
A. Proyek yang Sedang Berjalanb

Berdasarkan Sumber
Sumber Daya Modal Biasa Rutin

Pinjaman  55.164  61.442  67.731  68.289  80.864 
Sekuritas Utang Lainnya  151  237  620  929  1.034 
Jaminan  1.483  2.114  2.049  2.202  2.703 
Investasi Ekuitas  1.173  1.538  1.699  1.975  1.799 

Sumber Daya Konsesi
Pinjaman  13.685  14.336  15.504  17.872  20.115 
Hibah  4.601  4.249  5.233  5.321  5.234 

Dana Khusus Lainnya  
Hibah  20  10  7  4 56

Berdasarkan Operasi
Dijamin Pemerintahc  67.027  73.084  80.428  82.808  97.468 
Tidak Dijamin Pemerintah  9.249  10.842  12.414  13.785  14.337 
Total  76.276  83.926  92.843  96.592  111.805 

B.  Penyaluran
Berdasarkan Sumber

Sumber Daya Modal Biasa Rutin (Regular 
Ordinary Capital Resources)

Pinjaman  9.763  8.717  11.475  13.148  18.891 
Investasi Ekuitas  79  242  143  135  86 
Sekuritas Utang Lainnya  148  75  446  161  349 

Sumber Daya Konsesi
Pinjaman  2.027  1.926  1.645  2.513  3.382 
Hibah  463  481  476  511  824 

Dana Khusus Lainnya  
Hibah  9  2  2  3 53

Berdasarkan Operasi
Dijamin Pemerintahc  10.746  10.072  12.234  14.210  21.306 
Tidak Dijamin Pemerintah  1.743  1.371  1.953  2.260  2.279 
Total  12.489  11.443  14.186  16.470  23.585 

C.   Transfer Bersih Sumber Daya ke Negara 
Berkembang Anggotad

 5.397  3.608  4.622  5.670  12.058 

Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Angka 2019 berbeda dengan angka yang diberikan dalam Laporan Tahunan 2019 karena penyesuaian setelah akhir tahun.
b  Portofolio yang dijamin pemerintah terdiri atas pinjaman, hibah, investasi ekuitas, dan jaminan yang sudah diberikan komitmen dan 

belum dirampungkan secara keuangan. Portofolio yang tidak dijamin pemerintah terdiri atas (i) komitmen pinjaman, portofolio 
sekuritas utang dan ekuitas lainnya (baik nilai tercatat maupun nilai wajar), yang mencakup saldo terutang ditambah saldo yang 
belum disalurkan; dan (ii) portofolio jaminan yang sudah diberikan komitmen, yang mencakup saldo terutang untuk jaminan yang 
sudah dilaksanakan ditambah komitmen yang belum dilaksanakan.

c Termasuk hibah dari Asian Development Fund dan Dana Khusus Lainnya.
d  Transfer Bersih Sumber Daya mencakup pinjaman, sekuritas utang lainnya, investasi ekuitas, hibah dari Asian Development Fund 

dan Dana Khusus Lainnya. Transfer Bersih Sumber Daya ke negara berkembang anggota ADB mengacu pada nilai bersih yang 
disalurkan setelah dikurangi pembayaran pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya.

Butir 2016 2017 2018 2019 2020
A.  Staf

Staf a (jumlah)  3.085  3.127  3.374  3.548 3.646
Staf Internasional dan Staf Dewan  1.103  1.136  1.242  1.287 1.317
Staf Nasional dan Administratif  1.982  1,991 2.132 2.261 2.329

Staf Nasional  762  790 876 943 990
Staf Administratif  1.220  1.201  1.256  1.318 1.339

Lokasi Staf Internasional dan Staf Dewana (jumlah)  1.103  1.136  1.242  1.287 1.317
Misi Tetap (Resident Mission)b  160  182  194  193 198
Kantor Pusat  943  954 1.048 1.094 1.119

Gender Staf Internasional dan Staf Dewana (jumlah)  1.103  1.136  1.242  1.287 1.317
Laki-laki  728  736  791  815 820
Perempuan  375  400  451  472 497

B. Anggaran Administratif Internal ($ ’000)  635.624  646.988  672.264 690.488 726.718
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a “Staf” mengacu pada semua staf internasional, staf dewan (seperti Penasihat Direktur), staf nasional, dan staf administratif. Angka ini tidak 

memasukkan Manajemen, Dewan Direktur, dan staf yang diperbantukan (secondee).   
b Termasuk staf pada posisi kantor perwakilan dan staf di Kantor ADB Filipina.
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Butir 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber Daya Modal Biasa

Data Neraca Terpilih
Total Aset  125.854  182.381  191.860  221.866  271.741 
yang berupa

Pinjaman yang Belum Lunas - Operasi  67.599  101.008  106.405  114.389  129.788 
Investasi untuk Tujuan Likuiditas  26.025  36.478  35.215  39.312  41.963 
Investasi Ekuitas - Operasi  814  1.185  1.280  1.619  1.289 
Aset Derivatif  29.143  40.761  45.500  62.619  87.778 

Total Kewajiban  108.640  132.112  140.876  169.948  219.104 
yang berupa

Peminjaman yang belum Lunasa  74.476  87.281  90.423  104.996  128.757 
Kewajiban Derivatif  32.079  42.852  48.996  62.569  84.517 

Total Ekuitasb  17.214  50.269  50.984  51.918  52.637 
yang berupa

Modal Disetor  6.399  7.002  7.029  7.175  7.566 
Cadanganc  10.815  43.267d  43.955  44.743  45.071 

Data Laporan Laba Rugi
Total Pendapatan  1.532  2.625  3.741  4.265  3.072 
Total Pengeluaran  (1.163)  (1.869)  (2.883)  (3.173)  (2.158)
yang berupa

Peminjaman dan pengeluaran terkait  (751)  (1.247)  (2.159)  (2.530)  (1.351)
Pengeluaran administratif  (390)  (578)  (591)  (598)  (669)

Keuntungan Bersih yang Direalisasikan  158  9  22  28  230 
(Kerugian) Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasikan  (520)  9  (130)  434  228 
Penghasilan Bersih  7  774e  750  1.554  1.372 

Penghasilan Bersih yang Dapat Dialokasikanf  488  690  841  1.069 1.132g

Alokasi ke Cadangan Biasa  124  351  499  616  734 
Alokasi ke ADF  259  259  259  259  292 
Alokasi ke Dana Khusus Lainnya  105  80  83  194  105 

Peminjaman Tahunanh  20.602  28.593  23.538  24.613  35.765 
yang berupa

Obligasi Tematik  1.300  1.662  1.822  2.657  1.224 
Pendanaan Mata Uang Lokali  617  744  535  764  930 

Rasio Penggunaan Modal (%)j  NA  56.0  54.6  62.1  69.1 

Sumber Daya yang Tersedia dari Sumber Daya Asian Development 
Fundk

 32.581  2.067d  1.956  2.498  2.312 

Sumber Daya Dana Khusus (Selain ADF) – Saldo yang Belum Dikomitmenkan
Dana Khusus Bantuan Teknis  41  400  304  196  87 
Japan Special Fundl  106  107  109  112  112 
ADB Institute  10  12  16  19  24 
Regional Cooperation and Integration Fund  6  14  10  5  25 
Climate Change Fund  8  20  18  10  27 
Asia Pacific Disaster Response Fund  8  26  21  21  47 
Financial Sector Development Partnership Special Fund  7  5  4  5  3 
 Total  186  584  482  368  325 

ADF = Asian Development Fund.
a Termasuk bunga dan komisi yang masih harus dibayar, premium dan/atau diskon yang belum diamortisasi.
b Sampai dengan 31 Desember 2020, modal dasar dan modal disetor bernilai $153.232 juta.
c  Cadangan termasuk cadangan biasa, cadangan khusus, cadangan kerugian pinjaman, surplus, penghasilan bersih setelah dipotong (net income after appropriation), 

demand obligation yang tidak dinegosiasikan, tidak memberi bunga dan piutang berdasarkan modal disetor, jumlah nosional bersih yang diperlukan untuk 
mempertahankan nilai mata uang yang dimiliki, penyesuaian revaluasi kumulatif, serta penghasilan atau kerugian komprehensif lainnya yang terakumulasi. Cadangan 
termasuk penghasilan satu kali saja (one-time income) dari transfer aset ADF pada 1 Januari 2017.

d Transfer pinjaman ADF dan aset lainnya ke sumber daya modal biasa pada 1 Januari 2017 mengakibatkan peningkatan cadangan sumber daya modal biasa dan 
penurunan sumber daya ADF pada 2017.

e  Penghasilan Bersih 2017 mengacu pada penghasilan bersih setelah alokasi penghasilan satu kali saja (one-time income) dari transfer aset ADF ke Cadangan Biasa.
f Penghasilan bersih yang dapat dialokasikan didefinisikan sebagai penghasilan bersih setelah dipotong biaya jaminan untuk cadangan khusus dan penyesuaian 

tertentu yang disisihkan dalam rekening penyesuaian revaluasi kumulatif. Ini adalah nilai yang dapat dialokasikan ADB setiap tahun, bergantung pada persetujuan 
Dewan Gubernur, ke cadangan dan surplus, serta transfer ke Dana Khusus. 

g Alokasi penghasilan bersih 2020 bergantung pada persetujuan Dewan Gubernur pada Pertemuan Tahunan ADB 2021.
h Tidak termasuk peminjaman jangka pendek.
i Pendanaan Mata Uang Lokal termasuk obligasi, swap, repo.
j Rasio penggunaan modal (CUR/capital utilization ratio) adalah rasio dari modal ekonomi total yang digunakan (pembilang) terhadap ekuitas yang dapat digunakan 

(penyebut). Kerangka Kecukupan Modal yang baru diterapkan pada rasio penggunaan modal 2019 dan 2020.
k Termasuk saldo dana total dan demand obligation yang tidak dinegosiasikan, tidak memberi bunga berdasarkan kontribusi.
l Sumber daya Dana Khusus Jepang (Japan Special Fund) termasuk saldo Fasilitas Dukungan Krisis Mata Uang Asia (Asian Currency Crisis Support Facility) yang 

belum dikomitmenkan dan akumulasi penghasilan investasi bersih.

SUMBER DAYA DAN DATA KEUANGAN ADB (Dalam juta $)
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MENDUKUNG 
RESPONS DAN 
PEMULIHAN DARI 
COVID-19

Penyakit yang disebabkan oleh virus korona (COVID-19) 
telah menimbulkan kerugian luar biasa bagi penduduk, 
masyarakat, dan perekonomian di Asia dan Pasifik, serta di 
belahan dunia yang lain. Dari kematian hingga dampak sosial 
dan ekonomi berkepanjangan akibat upaya penanggulangan 
virus, pandemi ini mempengaruhi semua orang. Di Asia dan 
Pasifik, sampai dengan Desember 2020, telah teridentifikasi 
lebih dari 17 juta kasus penyakit, yang menyebabkan lebih 
dari 295.000 kematian.

ADB bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan yang 
fleksibel bagi negara-negara berkembang yang menjadi 
anggota ADB (DMC/developing member countries). ADB 
mulai mengubah fokus proyek yang ada pada akhir Januari 
2020, dan sejak Februari menyediakan hibah dan bantuan 
teknis guna membantu pemerintah memenuhi kebutuhan 
kesehatan darurat, termasuk untuk pasokan dan peralatan. 
ADB juga membuat instrumen pembiayaan yang cepat dan 
fleksibel, yang disebut Opsi Respons Pandemi COVID-19 
(CPRO/COVID-19 Pandemic Response Option) untuk 
membantu berbagai pemerintah melindungi masyarakat 
miskin dan kelompok rentan. Selain itu, ADB juga memberi 
bantuan tambahan bagi sektor swasta, termasuk untuk 
perdagangan dan rantai pasokan. Seiring makin jelasnya 
skala krisis ini, pada bulan April ADB memperbesar alokasi 
awalnya untuk respons COVID-19 dan menyediakan 
hingga $20 miliar untuk membantu berbagai pemerintah 
dan sektor swasta memenuhi kebutuhan kesehatan 
darurat, memberi stimulus ekonomi jangka pendek, dan 
menyalurkan bantuan untuk jangka yang lebih panjang bagi 
pemulihan berkelanjutan. Bantuan tersebut diikuti dengan 
bantuan lanjutan guna mendapatkan vaksin.

Karena pandemi mengancam kemajuan yang telah dicapai 
belakangan ini dalam kehidupan dan mata pencaharian, 
ADB juga terus berfokus pada proyek dan program di 
bawah prioritas operasional Strategi 2030.

Dengan kombinasi dari respons pandemi dengan 
pembiayaan di bawah prioritas jangka panjangnya yang 
lebih luas, komitmen total ADB dari sumber dayanya 
sendiri untuk pinjaman, hibah, jaminan, investasi ekuitas, 
dan bantuan teknis mencapai $31,6 miliar pada 2020— 
yang artinya 32% lebih tinggi dibandingkan dengan angka 
di 2019. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh 
dukungan ADB untuk pandemi, yang mengambil porsi 

hingga setengah dari komitmen total ADB. Peningkatan 
ini disertai pula dengan pembiayaan bersama senilai $16,4 
miliar, termasuk $10,8 miliar untuk respons COVID-19.

DAMPAK PANDEMI DI ASIA DAN PASIFIK
Dampak COVID-19 paling dirasakan oleh kelompok rentan: 
virus ini berdampak sangat berat bagi orang-orang usia 
lanjut, sedangkan anak-anak dan kaum muda kesulitan 
menghadapi penutupan sekolah. Hilangnya pekerjaan 
informal dan pekerjaan yang upahnya rendah paling 
berdampak pada perempuan, sementara pembatasan 
perjalanan menyebabkan pekerja migran kehilangan 
penghasilan.

Prakiraan pertumbuhan dari Asian Development Outlook 
Update 2020 menunjukkan bahwa pandemi telah 
memundurkan upaya pengurangan kemiskinan selama 
3–4 tahun terakhir di berbagai perekonomian yang sedang 
berkembang di Asia dan Pasifik. COVID-19 diperkirakan 
menyebabkan tambahan 162 juta penduduk di kawasan 
Asia dan Pasifik yang hidup di bawah garis kemiskinan 
dengan $3,20 per hari, dan tambahan 78 juta penduduk 
yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan biaya hidup 
di bawah $1,90 per hari. Pemulihan dari pandemi akan 
menuntut fokus baru pada pertumbuhan ekonomi inklusif 
guna menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan 
yang makin besar.

Penyebaran COVID-19 selama 2020 mendorong berbagai 
pemerintah di seluruh kawasan Asia dan Pasifik untuk 
menetapkan sejumlah langkah ketat demi menahan virus. 
Meskipun langkah-langkah tersebut bervariasi dari ketat 
hingga longgar, semuanya dirancang untuk membatasi 
mobilitas dan interaksi manusia, sehingga konsekuensi 
alamiahnya adalah kemerosotan kegiatan ekonomi. 
Pariwisata terdampak sangat berat akibat banyaknya 
pembatasan perjalanan. Masalah makin diperparah oleh 
kondisi perekonomian mitra-mitra perdagangan utama 
kawasan ini yang juga mengalami kontraksi besar sehingga 
mengurangi permintaan ekspor.

Akibatnya, ADB memperkirakan bahwa produk domestik 
bruto (PDB) merosot di seluruh Asia dan Pasifik selama 
2020—kontraksi pertama dalam hampir enam dekade. 
Sebagian besar perekonomian individual di kawasan 
ini diperkirakan mengalami kemerosotan, sedangkan 
perekonomian yang masih dapat tumbuh akan mencatat 
tingkat pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian kecil yang 
digerakkan pariwisata, misalnya di Kepulauan Cook, Fiji, 
Palau, dan Vanuatu, mengalami kesulitan besar: kunjungan 
wisata ke Fiji turun lebih dari 80% pada 2020 sehingga 
jumlah turis total tahunannya mencapai angka terendah 
sejak 1970, sedangkan Palau mengalami defisit fiskal 
pertamanya dalam 10 tahun. Sementara itu, perekonomian 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)—raksasa ekonomi di 
kawasan ini—hanya tumbuh 2,3%.

Pandemi telah melumpuhkan banyak usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha-usaha yang 
beroperasi secara informal. Berbagai usaha tersebut 
menjadi tulang punggung ekonomi kawasan ini karena 

BAB 1
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Fasilitas senilai $9 miliar akan memberi dukungan bagi akses 
COVID-19 yang cepat dan adil. MENDUKUNG AKSES KE VAKSIN

ADB meluncurkan Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (APVAX) 
senilai $9 miliar pada Desember 2020 untuk membantu 
negara berkembang anggota ADB melakukan pengadaan dan 
menyalurkan vaksin COVID-19 yang efektif dan aman secara 
cepat dan adil. Persyaratan APVAX termasuk kajian kebutuhan 
secara menyeluruh, rencana untuk alokasi vaksin yang inklusif, dan 
pengaturan untuk koordinasi di antara para mitra pembangunan.

Untuk melaksanakan APVAX, ADB bekerja sama dengan Fasilitas 
Akses Global Vaksin COVID-19 (COVID-19 Vaccines Global 
Access Facility); Gavi, the Vaccine Alliance; Kelompok Bank Dunia; 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); dan berbagai mitra bilateral 
dan multilateral lainnya.

ADB juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra seperti Dana 
Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan WHO untuk 
melaksanakan bantuan teknis lebih lanjut senilai $20,3 juta guna 
membantu negara-negara berkembang yang menjadi anggota 
ADB membuat sistem distribusi vaksin yang efisien dan adil. 
Dana bantuan tersebut akan membantu negara anggota mengkaji 
sistem kesehatan, mengembangkan rencana kesiapan, serta 
memperkuat logistik dan pemantauan.

Guna mendukung akses vaksin lebih lanjut dan menjaga jalur 
pasokan penting agar tetap berjalan, ADB telah menyediakan 
fasilitas impor senilai $500 juta untuk pembelian vaksin dan 
berbagai produk terkait seperti jarum suntik. Fasilitas ini 
menyediakan jaminan AAA sebagai mitigasi risiko pembayaran di 
negara berkembang.

mempekerjakan lebih dari 70% orang dari total semua 
pekerja. Karena itu, Asia dan Pasifik diperkirakan akan 
kehilangan hingga 167 juta pekerjaan dalam waktu 
dekat—tujuh kali jumlah pekerjaan yang hilang selama 
krisis keuangan global 2008–2009 lalu.

Selain itu, 91 juta pekerja migran kawasan ini juga 
kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan 
selama hampir sepanjang 2020. Mengingat banyak 
di antara pekerja ini yang kehilangan pekerjaan atau 
mengalami penurunan upah yang signifikan, remitansi 
ke Asia dan Pasifik selama 2020 anjlok sebanyak $54,3 
miliar jika dibandingkan dengan 2019.

Dampak ekonomi akibat pandemi terhadap kawasan 
Asia yang sedang berkembang diperkirakan membawa 
kerugian antara $1,3 triliun hingga $2,0 triliun, ekuivalen 
dengan 5,7%–8,5% dari PDB kawasan seandainya 
pandemi tidak terjadi.

Sebagai respons, negara-negara berkembang anggota 
ADB (DMC) pada 2020 mengumumkan berbagai 
paket kebijakan yang jumlahnya mencapai $3,6 triliun, 
atau 15,2% dari PDB kawasan. DMC di Asia Tengah 
dan Barat mengumumkan paket yang seluruhnya 
mencapai 7,2% dari gabungan PDB negara-negara 
tersebut; di Asia Timur 16,4%; Pasifik 7,5%; Asia Selatan 
12,7%; dan Asia Tenggara 13,2%.

RESPONS CEPAT DAN 
TERKOORDINASI DARI ADB
ADB bekerja sama erat dengan mitra pembangunan 
dan pemangku kepentingan guna membantu DMC 
mengatasi krisis yang luar biasa ini, yaitu dengan 
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memastikan peluncuran dukungan yang efisien dan 
terkoordinasi agar bisa berdampak maksimum.

ADB berpartisipasi dalam dialog tingkat tinggi dengan 
pemerintah DMC, lembaga multilateral, dan mitra bilateral 
untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan menyusun 
respons yang lebih sistematik terhadap pandemi. ADB terus 
bertukar informasi dan mengkoordinasikan pendekatan 
terkait respons pandemi dalam operasi dukungan fiskal 
bersama Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), 
dan berbagai mitra pembangunan lainnya.

Perwakilan ADB berkolaborasi dengan Dana Anak 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan lembaga PBB 
lainnya dalam upaya respons darurat, termasuk pengadaan 
global pasokan COVID-19. Untuk mendorong cakupan 
kesehatan universal dan tersedianya jaminan kesehatan, 
ADB bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) dalam analisis kebijakan bersama dan berbagi 
pengetahuan. ADB juga mengajak berbagai lembaga 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dan mitra vaksin 
global penting lainnya untuk mengembangkan dan 
melaksanakan mekanisme bagi penyaluran vaksin yang adil 
(lihat boks di halaman sebelumnya).

Kolaborasi dan koordinasi seperti itu memungkinkan ADB 
menyampaikan dan memaksimalkan dampak bantuan 
keuangan untuk mendukung secara langsung upaya 
mengatasi pandemi COVID-19.

ADB mendukung negara berkembang anggotanya 
dengan dukungan fiskal kontrasiklus yang cepat. 
Komponen penting dalam paket respons pandemi ADB  
adalah pendanaan kontrasiklus yang disalurkan dengan 
cepat di bawah CPRO. Mengingat sejumlah DMC 
mengalami pendapatan pajak tahunan yang merosot 
hingga 25%, pembiayaan CPRO membantu pemerintah 
dengan cepat untuk menanggulangi penyakit, memperkuat 

sistem kesehatan, membantu usaha yang mengalami 
kesulitan, mendukung sektor-sektor ekonomi penting, 
dan memperluas perlindungan sosial bagi jutaan orang 
yang terdampak krisis. Di bawah opsi ini, ADB telah 
menyediakan pembiayaan senilai $10,2 miliar pada 2020 
bagi pemerintah di 26 negara.

ADB memberi hibah dan bantuan teknis untuk 
kebutuhan yang bersifat segera. ADB memberi 
komitmen hibah bantuan teknis untuk respons darurat 
dan peningkatan kapasitas guna membantu DMC 
membeli peralatan dan meningkatkan kemampuan 
sebagai penolong pertama (first responder).

Proyek bantuan teknis regional yang bernilai total $68,6 
juta membantu menyediakan pasokan dan membangun 
kapasitas jangka pendek hingga menengah, serta 
menyiapkan sistem kesehatan untuk menghadapi 
pandemi. Lingkup bantuan tersebut kemudian 
diperbesar untuk membantu DMC mempersiapkan 
peluncuran vaksin.

ADB juga memberi komitmen hibah untuk bantuan 
darurat dari Dana Respons Bencana Asia Pasifik (Asia 
Pacific Disaster Response Fund) dan Dana Jepang untuk 
Pengurangan Kemiskinan (Japan Fund for Poverty 
Reduction). Pemerintah Jepang mengkontribusikan 
masing-masing $75 juta bagi kedua dana tersebut. Hibah 
dari Dana Pembangunan Asia (Asian Development Fund) 
mendanai CPRO dan berbagai proyek terkait pandemi 
lainnya.

ADB memberi komitmen $2,9 miliar bagi pembiayaan 
sektor swasta yang berkaitan dengan pandemi. Melalui 
pinjaman dan jaminan tersebut, ADB meningkatkan 
dukungannya bagi perdagangan dan rantai pasokan, 
serta bagi pembiayaan mikro untuk peminjam yang 
rentan, dan juga memberi pembiayaan langsung kepada 

Total Komitmen ADB, 2020
(dalam juta $)

Respon COVID-19

PEMBIAYAAN 16.408

TOTAL KOMITMEN ADB 16.147
31.594

PROYEK DAN
 PROGRAMS

BANTUAN TEKNIS 294
134

1.406
442

Dijamin 
Pemerintah

Tidak Dijamin 
Pemerintah

26.82613.152

PROGRAM-PROGRAM PEMBIAYAAN
PERDAGANGAN DAN RANTAI PASOKAN

SERTA PEMBIAYAAN MIKRO
3.069

10.841

KLASIFIKASI :

2.419

Operasi Non COVID-19
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perusahaan yang berupaya mengatasi tantangan akibat 
pandemi.

Bantuan sektor swasta ADB yang pertama guna menjawab 
persoalan jaminan kesehatan selama pandemi memberi 
dukungan bagi kelanjutan pasokan obat esensial dan alat 
pelindung diri (APD). Pada bulan Februari, ADB memberi 
pembiayaan awal senilai $18,5 juta kepada Jointown 
Pharmaceutical Group Co. Ltd. yang bermarkas di Wuhan, 
RRT. Pembiayaan ini membantu Jointown mendistribusikan 
pasokan medis, obat antivirus, dan APD yang sangat 
dibutuhkan rumah sakit dan apotek ritel.

ADB telah memobilisasi lebih dari $10 miliar sumber 
daya eksternal. Guna memaksimalkan dukungannya 
kepada DMC selama krisis COVID-19, ADB berkolaborasi 
dengan berbagai mitra multilateral dan bilateral untuk 
menyelaraskan sumber daya, menghasilkan pembiayaan 
bersama, dan memastikan koordinasi yang lebih baik. 
Dengan demikian, ADB telah memobilisasi $8,2 miliar 
untuk kegiatan terkait pandemi yang dijamin pemerintah, 
sebagian besar bagi CPRO, dan $2,7 miliar dalam 
pembiayaan bersama untuk kegiatan yang tidak dijamin 
pemerintah (sektor swasta), sebagian besar bagi Program-
Program Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan Rantai 
Pasokan, dan Pembiayaan Mikro.

ADB mengumpulkan lebih dari $35 miliar dari pasar 
modal. Sepanjang 2020, ADB mengadakan program 
peminjaman terbesar dalam sejarah ADB demi mendukung 
respons COVID-19 dan operasinya secara luas. Pada Juni 
2020, Dewan Direktur menyetujui dinaikkannya otorisasi 
peminjaman dari $28 miliar menjadi $40 miliar. Langkah 
ini memungkinkan ADB mengumpulkan $35,8 miliar 
melalui berbagai struktur, mata uang, dan pasar, termasuk 
obligasi hijau, gender, kesehatan, dan air. Pada Maret dan 
April, ADB mengakses pasar dolar Amerika Serikat dengan 
penerbitan obligasi tolok ukur global yang menyamai nilai 
terbesar sebelumnya—masing-masing $4,5 miliar dengan 
masa jatuh tempo 2 dan 5 tahun. 

Mengintensifkan Kolaborasi dengan Organisasi 
Kemasyarakatan
Skala pandemi COVID-19 dan dampak pembatasan 
pergerakan secara luas guna menanggulangi penyebaran 
virus mengharuskan adanya respons berbasis masyarakat. 
Organisasi kemasyarakatan (CSO/civil society organization) 
berada di posisi yang tepat untuk merespons kebutuhan 
tersebut dengan cepat melalui jaringan kelompok 
masyarakat dan pemahaman akan aset dan sumber daya 
yang tersedia di masyarakat. Layanan yang diberikan oleh 
berbagai program kesejahteraan sosial masyarakat—
seperti skema pengiriman pangan dan makanan, layanan 
perawatan bagi individu yang rentan dan rumah tangga 
terdampak, serta layanan informasi dan telepon bantuan—
makin banyak dibutuhkan selama pandemi.

Guna mendukung pekerjaan seperti itu, ADB antara lain 
memberi komitmen $2 juta dalam bentuk pembiayaan 
bersama dari Dana Jepang untuk Pengurangan Kemiskinan 
(Japan Fund for Poverty Reduction) sebagai bantuan teknis 

  Respon COVID-19, Proyek yang Dijamin Pemerintah
(dalam juta $)

Opsi Respon
Pandemi COVID-19

Operasi COVID-19 
Lainnya

2.961

10.191 7.775

395

KOMITMEN ADB   PEMBIAYAAN
BERSAMA

13.152 8.170

guna membantu organisasi kemasyarakatan merespons 
naiknya permintaan bantuan akibat COVID-19. Proyek ini 
akan membantu organisasi kemasyarakatan menyediakan 
layanan bagi kegiatan berbasis masyarakat untuk mitigasi 
dan pencegahan COVID-19; perlindungan sosial bagi 
masyarakat rentan, termasuk perawatan bagi orang-orang 
usia lanjut; dan bantuan ekonomi bagi orang-orang yang mata 
pencahariannya terdampak pandemi.

PRIORITAS OPERASIONAL DALAM KONTEKS 
COVID-19
Efek pandemi COVID-19 diperburuk oleh tantangan 
pembangunan utama yang sudah ada di negara-negara 
yang menjadi anggota dan ADB sedang membantu untuk 
mengatasinya melalui tujuh prioritas operasional dalam 
strategi jangka panjang kami, yaitu Strategi 2030. Tantangan 
tersebut antara lain termasuk defisiensi dalam sektor 
kesehatan, pendidikan, dan sistem perlindungan sosial. 
Pandemi juga telah menyoroti pentingnya melanjutkan 
upaya mengatasi masalah pembangunan mendasar guna 
mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

COVID-19 menebar ancaman kemunduran serius terhadap 
kemajuan pembangunan dan upaya pengurangan kemiskinan 
di banyak DMC. Guna membantu meringankan beban berat 
pandemi yang dihadapi masyarakat miskin dan rentan, ADB 
meningkatkan investasinya dalam pengurangan kemiskinan 
dan inklusi sosial. Agar perawatan kesehatan berkualitas 
menjadi lebih mudah diakses dan inklusif, intervensi 
sektor ditujukan tidak hanya pada respons darurat selama 
menyebarnya COVID-19, tetapi juga untuk memperkuat 
sistem kesehatan, sehingga meningkatkan ketangguhan 
terhadap pandemi di masa mendatang. Selain itu, ADB 
memberi komitmen bagi 35 proyek perlindungan sosial 
pada 2020, lebih banyak dari jumlah keseluruhan proyek 
semacam itu selama 2017–2019. Dari 35 proyek tersebut, 24 
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pinjaman $400 juta bagi program utama yang baru 
untuk peningkatan sektor pendidikan menengah. 
Pinjaman ini membantu memperkenalkan 
pembelajaran digital untuk mengatasi gangguan 
akibat pandemi dan untuk membangun ketangguhan 
sistem pendidikan menghadapi kondisi darurat 
di masa mendatang. Pinjaman tersebut juga 
akan mendukung pemulihan pada jangka yang 
lebih panjang dengan melengkapi siswa dengan 
keterampilan terkait ekonomi berbasis pengetahuan. 
Secara lebih luas, ADB berkolaborasi dengan 
mitra regional dan global, seperti dalam kampanye 
Selamatkan Masa Depan Kami (Save Our Future), 
untuk membantu menjaga agar kaum muda tetap 
bersekolah. 

Mempercepat Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

Perempuan sangat terdampak oleh COVID-19: 
pandemi telah memperburuk ketimpangan gender, 
kekerasan berbasis gender, dan kondisi beban 
pekerjaan yang tidak dibayar. Sebagian besar 
perempuan bergantung pada lapangan kerja di 
sektor ekonomi yang terdampak paling parah, 
seperti pariwisata, manufaktur, dan tekstil. Kematian 
ibu dan bayi juga meningkat akibat gangguan 
terhadap sistem kesehatan, sedangkan jumlah anak 

Persentase Komitmen Operasi ADB untuk mendukung setiap Prioritas Strategi 2030

PRIORITAS 2
Mempercepat 

Kemajuan 
dalam 

Kesetaraan

PRIORITAS 3
Menghadapi 

Perubahan Iklim, 
Membangun 

Ketangguhan Iklim 
dan Bencana, serta 

Meningkatkan 
Kelestarian 
Lingkungan

PRIORITAS 4
Manjadikan 
Kota Lebih 
Layak Huni

PRIORITAS 5
Mendorong 

Pembangunan 
Perdesaan dan 

Ketahanan 
Pangan

PRIORITAS 6
Memperkuat 

Tata Kelola 
dan Kapasitas 
Kelembagaan

PRIORITAS 7
Mendorong
Kerja Sama 

dan Integrasi 
Kawasan

Operasi 2020 non-COVID-19Operasi 2020 COVID-19  Operasi 2019

97%

PRIORITAS 1
Mengatasi 

Kemiskinan 
yang masih 

Ada dan 
Mengurangi 

Ketimpangan

Catatan: Tidak termasuk hibah bantuan teknis dan program bergulir. Jumlah nilai-nilai ini akan lebih dari 100%. Sebagai bentuk pendekatan yang lebih terintegrasi atas tantangan 
pembangunan dalam Strategi 2030, sebagian besar operasional ADB yang baru menangani lebih dari satu prioritas operasional. 

86% 23% 29%

23%

56%

72%

menggunakan CPRO untuk mendukung penduduk 
yang rentan di DMC.

Investasi ADB membantu berbagai pemerintah 
memperkuat sistem perlindungan sosial dengan 
meningkatkan skala program yang ada atau 
memperkenalkan program baru. Hal ini termasuk 
memberi bantuan lebih besar kepada perempuan 
dan anak-anak, jaminan sosial yang lebih baik, dan 
perluasan program pasar tenaga kerja, termasuk 
subsidi upah dan dukungan bagi UMKM.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang 
paling terdampak COVID-19 dan yang dampaknya 
kemungkinan akan dirasakan untuk jangka waktu 
panjang. Pandemi telah memperlebar ketimpangan, 
terutama dalam kesenjangan pembelajaran. Keadaan 
luar biasa yang mengakibatkan ditutupnya lembaga 
pendidikan karena COVID-19 menambah kesulitan 
yang dihadapi dalam upaya membantu siswa 
mencapai hasil pembelajaran dasar.

Sebagai respons, ADB berupaya membantu DMC 
beradaptasi, memperkuat, dan meremajakan 
sistem pendidikan. Hal ini termasuk mendorong 
kualitas, relevansi, dan inklusi dalam pendidikan, 
serta memanfaatkan teknologi pendidikan guna 
membantu meningkatkan pembelajaran.

Di Sri Lanka, misalnya, ADB memberi komitmen 

KEMAJUAN 
DALAM 
MENCAPAI 
TARGET 
STRATEGI 2030

GENDER

89%
Selama 2018–2020  

dari komitmen 
operasi ADB 
akan mendorong 
kesetaraan gender, 
naik dari 80% 
antara 2017–2019, 
dan masih tetap 
pada jalur untuk 
mencapai target 
75% sampai dengan 
2030.
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selama konstruksi, untuk operasional, dan saat 
pemeliharaan infrastruktur.

Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Pandemi ini telah menyoroti kerugian yang terjadi 
akibat keterlambatan bertindak dan kurangnya 
investasi dalam membangun ketangguhan 
menghadapi ancaman yang sudah diprediksi. 
Pandemi ini menunjukkan perlunya memperkuat 
keberlanjutan dan kesiapsiagaan melalui membangun 
kembali dengan lebih baik dan mempercepat 
investasi hijau yang dapat menjawab tantangan 
perubahan iklim, mendukung ekosistem dan juga 
mata pencaharian, menciptakan lapangan kerja, serta 
mendorong pemulihan ekonomi.

Jika dimungkinkan, ADB akan mengintegrasikan 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam 
respons darurat pandeminya. Di Pakistan, misalnya, 
sebuah hibah bantuan darurat mencakup kira-kira 
$10 juta dalam pembiayaan mitigasi guna mendukung 
bangunan yang pemakaian energinya efisien dan 
menggunakan sistem energi terbarukan di luar 
jaringan kelistrikan, serta $1 juta dalam pembiayaan 
adaptasi bagi pasokan air dan fasilitas sanitasi.

ADB menyediakan sekitar $274 juta pembiayaan iklim 
melalui proyek-proyek yang mendukung respons 
terhadap COVID-19. Pembiayaan iklim mengambil porsi 
sekitar seperempat dari komitmen ADB di luar CPRO.

Meskipun ADB telah mengubah orientasi sumber 
dayanya demi memenuhi kebutuhan mendesak 
negara-negara anggotanya, porsi operasi mitigasi dan/
atau adaptasi perubahan iklim masih konstan dengan 
rata-rata tiga tahun sebesar 58% pada 2020 dari 
sebelumnya 59% pada 2019, sedangkan komitmen 
pembiayaan iklim turun sepertiga. ADB masih 
memegang komitmen penuh untuk mencapai target 
iklim jangka panjangnya dan mendorong pemulihan 
yang hijau dan tangguh.

Salah satu efek pandemi adalah naiknya jumlah 
limbah dari e-commerce dan plastik medis sekali 
pakai. Di RRT yang pertumbuhan penduduk 
perkotaannya telah meningkatkan konsumsi, ADB 
memberi komitmen bantuan teknis guna membantu 
pembuatan kebijakan dan program rintisan agar 
dapat mengembangkan ekonomi sirkular yang 
hijau dan mewujudkan kota tanpa limbah. Rencana 
tersebut ditujukan untuk menghubungkan produksi, 
pengemasan, logistik, manajemen limbah, dan 
pemulihan sumber daya dalam sistem sirkular yang 
pada akhirnya akan menghilangkan limbah.

Untuk makin mengarusutamakan keberlanjutan 
lingkungan ke dalam portofolio ADB, proyek-proyek 
2020 ADB mendukung pengendalian polusi, efisiensi 
sumber daya, kesehatan laut, keanekaragaman hayati, 
serta konservasi dan manajemen modal alam.

perempuan yang putus sekolah lebih banyak jika 
dibandingkan dengan anak laki-laki.

Untuk menanggulangi tekanan tambahan tersebut 
dan membantu melindungi kemajuan dalam 
kesetaraan gender terkait efek pandemi, ADB 
membiayai berbagai proyek untuk memberi bantuan 
langsung tunai dan subsidi pangan bagi perempuan 
dan anak perempuan di rumah tangga yang rentan; 
menyampaikan subsidi keuangan dan upah bagi 
berbagai usaha yang dipimpin perempuan; menjamin 
peralatan, gaji, dan dukungan kesejahteraan bagi 
tenaga kesehatan garis depan yang kebanyakan 
adalah perempuan; serta memastikan tidak 
terganggunya layanan kesehatan reproduksi 
dan dukungan bagi perempuan yang terdampak 
kekerasan berbasis gender. ADB juga melanjutkan 
dukungannya dalam mengurangi kemiskinan waktu 
(time poverty) dan pekerjaan yang membosankan 
melalui infrastruktur dan teknologi yang menghemat 
waktu, serta redistribusi dan pengurangan pekerjaan 
perawatan dan pekerjaan rumah tangga.

Untuk membantu mempercepat kemajuan jangka 
panjang dalam kesetaraan gender, ADB akan terus 
menggunakan bantuan teknis dan proyek rintisan 
untuk memerangi kekerasan berbasis gender, 
mendukung pengasuhan anak dan perawatan orang-
orang usia lanjut, mengedepankan kepemimpinan 
perempuan, serta menjalankan langkah-langkah 
menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana 
yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak 
perempuan.

Operasional ADB pada 2020 termasuk kegiatan 
yang tepat sasaran untuk memberdayakan 
perempuan dan anak perempuan di bidang-bidang 
seperti pendidikan, kesehatan, inklusi keuangan, 
dan penciptaan lapangan kerja. Di Fiji, misalnya, 
ADB memberi komitmen pinjaman berbasis 
kebijakan senilai $200 juta untuk mendukung 
upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan 
inklusif dan manajemen keuangan publik. Prakarsa 
ini termasuk transfer tunai bagi pekerja informal, 
dukungan bagi usaha yang dimiliki perempuan, 
rintisan penganggaran yang tanggap-gender dalam 
program pemerintah, dan kelompok kerja gender 
untuk COVID-19 yang melibatkan pemerintah dan 
kelompok kemasyarakatan.

Proyek pengarusutamaan gender secara langsung 
memperkecil kesenjangan gender atau memberi 
manfaat bagi perempuan dan anak perempuan. Di 
bawah CPRO, misalnya, proyek-proyek manajemen 
sektor publik meningkatkan akses perempuan ke 
perlindungan sosial dan pendanaan bagi Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM). Proyek konstruksi 
jalan memberi perempuan akses ke kesempatan 
memperoleh penghasilan bersamaan dengan 
peningkatan kapasitas guna membantu mereka 
meningkatkan keterampilan. Banyak proyek lainnya 
memasukkan elemen gender, misalnya, untuk 
meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan 

Pada 2020, ADB 
memberi $4,3 miliar 
untuk mitigasi dan 
adaptasi perubahan 
iklim, sehingga 
mencapai

pembiayaan 
kumulatif untuk 
2019–2020. ADB 
masih berkomitmen 
memberi $35 miliar 
secara keseluruhan 
sampai dengan 
2024 dan $80 miliar 
sampai dengan 2030.

KEMAJUAN 
DALAM 
MENCAPAI 
TARGET 
STRATEGI 2030

PERUBAHAN 
IKLIM

$10,8M
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Berdasarkan rencana aksi laut yang sehat, ADB akan 
memberi pelatihan bagi DMC mengenai perancangan 
dan pembiayaan proyek ekonomi biru yang layak dan 
penerapan solusi berbasis alam bagi ketangguhan 
wilayah pesisir.

Menjadikan Kota   
Lebih Layak Huni

Kota-kota di Asia dan Pasifik menghadapi tantangan 
besar dalam menyediakan perawatan kesehatan, 
pendidikan, perumahan yang terjangkau, serta layanan 
sosial, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan. 
Berbagai tantangan justru meningkat selama pandemi 
COVID-19.

Sebagai bagian dari respons COVID-19 di Pasifik, ADB 
memberi komitmen bantuan teknis guna mendukung 
akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi, serta praktik 
higiene yang lebih baik di semua DMC Pasifik. Pada 
bulan November, proyek tersebut mengadakan 
webinar mengenai perencanaan pandemi untuk 
manajer utilitas air di DMC tersebut, guna memastikan 
kontinuitas bisnis layanan yang sangat penting apabila 
terjadi transmisi lokal COVID-19.

Komitmen ADB yang tidak dijamin pemerintah 
membantu memastikan pasokan layanan energi tanpa 
gangguan yang menjadi sangat penting bagi rumah 
tangga, rumah sakit, industri, dan layanan kunci lainya 
demi mendukung kelanjutan bisnis di Kota Wuhan 
dan Provinsi Hubei di RRT, sehingga meningkatkan 
ketahanan perkotaan. Sementara itu di India, ADB 
menandatangani kesepakatan pembiayaan senilai $50,9 
juta dengan ReNew Power Private Limited, perusahaan 
energi terbarukan independen terbesar di India, untuk 

Skala efek pandemi dan respons menghadapinya menunjukkan 
bahwa keputusan yang diambil pemerintah saat ini akan 
mempengaruhi sistem dan menentukan arah pembangunan jauh 
ke depan. Seiring berjalannya pandemi, ADB mengembangkan 
basis data kebijakan COVID-19 untuk memantau langkah-langkah 
ekonomi penting di 68 negara anggota ADB. Basis data tersebut 
bertujuan mendukung kajian dampak guna membantu pembuat 
kebijakan memahami dan mengembangkan respons yang efektif 
terhadap pandemi.

Terdapat desakan kuat untuk “membangun kembali dengan 
lebih baik” dengan cara-cara yang “hijau” atau ramah lingkungan, 
memanfaatkan stimulus global guna berinvestasi bagi masa depan 
lebih berkelanjutan dan tangguh. ADB memperbesar basis data 
kebijakannya untuk memasukkan langkah-langkah pemulihan yang 
ramah alam, mulai dari manajemen limbah dan kualitas udara, 
hingga keanekaragaman hayati serta reformasi dan pembiayaan 
lintas sektor. ADB berupaya membagikan contoh-contoh yang perlu 
diperhatikan mengenai tindakan transformatif yang diambil oleh 
berbagai pemerintah dan organisasi.

Sumber daya ADB lainnya mengenai pendekatan pemulihan yang 
ramah lingkungan termasuk publikasi berjudul Accelerating Climate 
and Disaster Resilience and Low-Carbon Development through the 
COVID-19 Recovery dan Green Finance Strategies for Post-COVID-19 
Economic Recovery in Southeast Asia.

Sumber daya dirancang untuk membantu para pengambil 
keputusan mengkaji, memilih, dan memprioritaskan prakarsa yang 
dapat mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan, mengurangi 
ketimpangan, membangun ketangguhan, dan membantu 
tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG).

Penumpang di stasiun bus angkutan cepat di Pakistan. ADB membantu Pakistan 
menyediakan layanan transportasi yang aman, modern, dan mudah diakses demi 
lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat di Peshawar.

MENJADI PIONIR SUMBER DAYA BAGI RESPONS 
KEBIJAKAN DAN PEMULIHAN HIJAU
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membantu membiayai modal kerja yang dibutuhkan di 
tengah pandemi.

Proyek-proyek lainnya untuk mendorong kota yang 
layak dihuni pada 2020 mencakup pasokan air 
perkotaan, air limbah dan sanitasi, serta pengendalian 
banjir, dan menjawab beberapa persoalan sekaligus 
melalui pendekatan secara terintegrasi terhadap 
pembangunan perkotaan. Di RRT, misalnya, ADB 
menandatangani pinjaman $127,3 juta untuk 
mendemonstrasikan pembangunan perkotaan yang 
rendah karbon dan tangguh iklim di Kota Yanji, Provinsi 
Jilin. Proyek ini akan mendukung investasi kota dalam 
infrastruktur transportasi, dan juga membangun jalur 
sepeda, drainase, serta ruang hijau. Investasi tersebut 
diperkirakan akan membantu mendorong gaya hidup 
yang lebih sehat bagi para penduduk Yanji, mengurangi 
emisi karbon hingga 60.000 ton per tahun, dan 
menghemat sekitar 4,8 juta kubik air setiap tahunnya.

Melalui prakarsa barunya Creating Investable Cities, 
ADB diperkirakan akan menyediakan bantuan teknis 
yang dibiayai dengan hibah bagi kumpulan 15–20 kota 
selama 5 tahun ke depan. Dukungan tersebut akan 
mendorong perencanaan infrastruktur kota berkualitas 
pada tahap awal, meningkatkan mobilisasi sumber 
daya dan koordinasi antarlembaga guna mendukung 
partisipasi sektor swasta, serta meningkatkan kapasitas 
untuk melaksanakan infrastruktur berkualitas dan 
membangun kembali dengan lebih baik.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan 
Ketahanan Pangan

Selain hilangnya pekerjaan, terbatasnya kesempatan 
bekerja untuk mendapat upah, dan berkurangnya 
penghasilan remitansi bagi penduduk perdesaan, 
langkah karantina COVID-19 yang berkepanjangan 
berdampak buruk terhadap perdagangan pangan 
dan mengganggu rantai pasokan pertanian daerah di 
banyak DMC. Terlepas dari pembatasan mobilitas, 
ADB masih terus mendorong pembangunan perdesaan 
dan menjaga ketahanan pangan dengan menyediakan 
modal kerja bagi agribisnis, mendukung hubungan 
rantai nilai, dan mengupayakan reformasi kebijakan. 
Pada 2020, ADB memberi komitmen $1,3 miliar dalam 
sumber daya modal biasa dan sumber daya konsesi 
untuk pertanian, sumber daya alam, dan pembangunan 
perdesaan, nilai tersebut mencapai porsi 4% dari 
komitmen total untuk sumber daya seperti itu.

Melalui operasi sektor swastanya, misalnya, ADB 
memberi pinjaman modal kerja darurat senilai $10 juta 
kepada Pran Dairy Limited di Bangladesh. Pinjaman 
tersebut memungkinkan Pran untuk terus membeli 
susu mentah dari 12.000 peternak susu kecil yang 
berada dalam rantai nilainya dan menambah 1.200 
peternak lagi yang tadinya terancam kehilangan 
penghasilan.

Di Maharashtra, India, ADB memberi bantuan teknis 

untuk melaksanakan rintisan pemasaran digital 
langsung kepada perusahaan sektor swasta yang 
secara efektif menghubungkan kelompok petani 
dengan konsumen perkotaan. Proyek ini menjadi 
solusi atas gangguan rantai pasokan yang diakibatkan 
COVID-19 dan menghasilkan peluang usaha bagi 
petani, sekaligus memasok sayuran dan buah segar 
bagi konsumen perkotaan.

Di Filipina, pemerintah mengidentifikasi pertanian 
sebagai bidang reformasi prioritas di bawah program 
pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. ADB 
memberi pinjaman berbasis kebijakan senilai $400 
juta kepada Filipina untuk membantu pelaksanaan 
kebijakan perdagangan dan reformasi peraturan guna 
memperbesar peluang ekonomi di sektor pertanian. 
Langkah ini akan membantu meningkatkan layanan 
dan keuangan publik, memberi bantuan tunai 
langsung bagi keluarga perdesaan yang terdampak 
oleh reformasi tersebut, memberi pinjaman tanpa 
bunga kepada lebih dari satu juta petani kecil, dan 
melaksanakan program pemberian makanan bagi 
murid taman kanak-kanak untuk memperkecil angka 
kekurangan gizi dan stunting.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Respons terhadap COVID-19 telah sangat 
membebani anggaran banyak pemerintah DMC dan 
memengaruhi kemampuan pemerintah tersebut 
melaksanakan layanan publik yang memadai. 
Agar dapat merespons pandemi secara efektif, 
ADB mengkaji kemampuan keuangan publik 
berbagai DMC untuk setiap proyek CPRO, dan 
merancang langkah-langkah guna memastikan 
penggunaan dana darurat secara tepat. Untuk 
membantu DMC memenuhi tantangan fiskal sambil 
tetap mempertahankan pelayanan mengingat 
bertambahnya beban keuangan akibat pandemi, 
ADB memberi dukungan kebijakan yang besar 
bagi pengumpulan pajak serta bea dan cukai, 
penganggaran, keberlanjutan utang, reformasi badan 
usaha milik negara (BUMN), dan peningkatan tata 
kelola tingkat daerah.

Pandemi telah menggarisbawahi pentingnya 
meningkatkan pengumpulan pendapatan dengan 
memperluas basis pajak suatu negara. Di antara 
sejumlah komitmen pada 2020 untuk mendukung 
mobilisasi sumber daya domestik, ADB memberi 
bantuan teknis regional guna membantu DMC 
memperkuat manajemen pajak properti agar dapat 
meningkatkan pendapatan dan penyampaian layanan 
tingkat daerah. Langkah ini dikonsentrasikan pada 
peningkatan pendaftaran dan valuasi properti, 
serta peningkatan kapasitas dalam kebijakan dan 
administrasi pajak tingkat daerah. ADB memberi 
bantuan yang difokuskan untuk meningkatkan 
mobilisasi sumber daya domestik di Pakistan, 
Filipina, dan Mongolia. ADB juga mendukung DMC 
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Dana Pembangunan Asia 13 (Asian 
Development Fund 13) adalah sarana 
penting guna menanggulangi pandemi 
dan membangun pemulihan yang 
berkelanjutan dan inklusif sesuai 
Strategi 2030.

untuk membangun kebijakan pajak dan fiskal yang sehat demi 
memastikan agar usaha digital turut membayar pajak secara adil.

Pada September 2020, ADB mengumumkan pembentukan 
poros regional untuk mobilisasi sumber daya domestik 
dan kerja sama pajak internasional. Poros tersebut akan 
memberi platform yang terbuka dan inklusif untuk dialog 
kebijakan strategis, berbagi pengetahuan, serta kolaborasi dan 
koordinasi pembangunan di antara anggota-anggota dan mitra 
pembangunan ADB.

Prioritas pemerintah yang lain bagi ADB adalah reformasi 
BUMN, mendukung keberlanjutannya, dan meningkatkan 
infrastruktur yang sangat penting. Di Papua Nugini, ADB 
memberi komitmen pinjaman berbasis kebijakan yang 
difokuskan secara spesifik pada reformasi BUMN dan pinjaman 
berbasis kebijakan yang dirancang untuk membantu pemerintah 
di tengah COVID-19, termasuk tindakan kebijakan reformasi 
BUMN. ADB juga berupaya lebih banyak untuk menggabungkan 
reformasi sektoral dengan reformasi BUMN, dan pada 2020 
berupaya memastikan peningkatan akses air di Georgia dan 
akses listrik di Palau.

Selain itu, upaya reformasi hukum dan kebijakan ADB 
berkontribusi bagi pembangunan sektor swasta di Myanmar, 
membantu pengesahan undang-undang kebangkrutan yang 
lebih modern dan memberi peningkatan kapasitas bagi lembaga 
pemerintah, hakim, dan pengacara. ADB juga mendukung 
pengesahan undang-undang kerja sama pemerintah dan swasta 
yang baru di Viet Nam.

Mendorong Kerja Sama dan Integrasi Kawasan

COVID-19 membatasi arus lalu lintas perdagangan 
internasional, pergerakan orang, dan mobilitas sumber daya. 
Potensi kerugian yang jauh lebih besar akibat pandemi berhasil 
dihindarkan melalui kolaborasi yang cepat dan berkelanjutan. 
ADB membantu DMC mempertahankan aliran perdagangan 
dengan melanjutkan operasi pada titik pemeriksaan perbatasan; 
mendukung rantai nilai regional; dan membantu melindungi 
kelompok rentan seperti UKM, penduduk daerah perbatasan, 
dan migran.

Volume dan jumlah operasi ADB yang dijamin dan tidak dijamin 
pemerintah, yang mendukung kerja sama dan integrasi kawasan 
(RCI/regional cooperation and integration) meningkat menjadi 
$13,8 miliar dalam 51 proyek pada 2020 ($16,7 miliar jika ikut 
memperhitungkan program bergulir). Hal ini terutama karena 
besarnya jumlah proyek terkait RCI yang dibiayai melalui 
program dukungan fiskal kontrasiklus bagi respons pandemi. 

Di Thailand, misalnya, program Respons Aktif dan 
Dukungan Pengeluaran COVID-19 (COVID-19 Active 
Response and Expenditure Support) mendukung cakupan 
kesehatan dan mata pencaharian migran, rantai nilai 
regional, serta stabilisasi sektor perbankan dan pasar 
obligasi Thailand yang cukup besar.

ADB berupaya memanfaatkan kerja sama kawasan yang 
lebih kuat guna membantu DMC pulih dari pandemi. 
Pada 2020, ADB mendukung kebutuhan pemulihan 
jangka menengah DMC, termasuk melalui pekerjaan 
untuk mengembangkan transportasi maritim yang 
lebih berkelanjutan dan tangguh, memperkuat rantai 
nilai layanan regional dan mendukung UKM, serta 
membantu negara-negara pulau kecil yang berkembang 
dalam melakukan mitigasi perubahan iklim dan risiko 
kesehatan lintas perbatasan.

Pengisian kembali Asian Development Fund
Dana Pembangunan Asia 13 (Asian Development Fund 
13/ADF 13) adalah sarana penting guna menanggulangi 
pandemi dan membangun pemulihan yang 
berkelanjutan dan inklusif sesuai Strategi 2030. Pada 
2020, para donor menyetujui pengisian kembali ADF 13 
dan Dana Bantuan Teknis 7 (Technical Assistance Fund 7) 
untuk 2021–2024 dengan dana lebih dari $4 miliar.

ADF 13 adalah pengisian kembali yang pertama untuk 
mendukung Strategi 2030 dalam siklus lengkapnya. ADF 
13 mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan 
proyek-proyek ambisius yang mendukung RCI; barang 
publik regional seperti jaminan kesehatan regional, 
pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan 
iklim; serta agenda transformatif terkait gender dalam 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-5. ADF 13 juga 
akan membantu membiayai infrastruktur berkualitas 
sejalan dengan prinsip-prinsip G20 mengenai tata 
kelola yang kuat, pengembangan sektor swasta, dan 
keberlanjutan utang, yang kini menjadi makin penting di 
tengah upaya memerangi pandemi.

LANGKAH-LANGKAH INTERNAL UNTUK 
MEMPERKUAT RESPONS COVID-19
Prioritas ADB untuk 2020 adalah melindungi 
personelnya sambil memastikan kontinuitas bisnis agar 
dapat terus membantu DMC. Pada bulan Maret, ADB 
memperluas pengaturan bekerja dari rumah sehingga 
sebagian besar personel akan bekerja jarak jauh selama 
2020. Hal ini memerlukan percepatan signifikan 
atas upaya ADB untuk memperkuat infrastruktur 
teknologinya guna mendukung bekerja secara 
terdesentralisasi.

ADB mendukung stafnya melalu beragam prakarsa yang 
mencakup perluasan sumber daya medis, kesehatan, 
dan pelatihan; penyediaan peralatan teknologi informasi 
(TI) tambahan; penguatan komunikasi; dan fleksibilitas 
yang lebih besar dalam hal cuti dan tunjangan. ADB 
terus memantau keadaan medis di negara-negara 
anggotanya dan menyesuaikan langkah-langkah 
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Personel ADB memasuki kantor pusat. ADB segera memperbarui prosedur keselamatan kantornya guna membantu mencegah penularan virus.

perlindungan jika diperlukan, mengingat dampaknya 
terhadap anggota staf dan keluarga mereka,  juga 
terhadap konsultan dan kontraktor.

ADB memperkenalkan program realokasi sumber daya 
yang lebih fleksibel. Selain itu, ADB juga melaksanakan 
mekanisme manajemen anggaran fleksibel yang 
diperluas agar dapat merespons dengan lebih baik 
biaya-biaya terkait COVID-19.

Proses pengadaan yang dirampingkan demi 
respons lebih cepat. ADB mempercepat peningkatan 
proses bisnisnya sebagai respons terhadap pandemi 
COVID-19. ADB memperkuat pengadaan pasokan 
medis yang langka, dalam koordinasi erat dengan PBB 
dan lembaga internasional lainnya, guna memastikan 
kualitas dan kesesuaiannya dengan nilai uang (value 
for money). Dengan menggunakan pembiayaan 
bantuan teknis untuk memenuhi kebutuhan yang 
sangat penting, ADB melakukan pengadaan dan 
menyalurkan alat pelindung diri senilai $13,3 juta ke 13 
negara berkembang. ADB juga mendorong penggunaan 
sistem online guna melanjutkan pengadaan publik di 
tengah lockdown dan pembatasan fisik. ADB telah 
mengakreditasi platform pengadaan secara elektronik 
(e-procurement) di tiga DMC dan menyediakan portal 
gratis untuk lelang secara elektronik (e-bidding) yang 
telah diadopsi oleh 10 DMC.

Manajemen portofolio yang ditingkatkan selama kondisi 
darurat. ADB membantu memperkuat kapasitas negara 
anggotanya untuk mengelola proyek di tengah pandemi. ADB 
memberi panduan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) bagi kegiatan yang dibiayai ADB, bekerja sama erat dengan 
lembaga pemerintah untuk mempelajari kinerja portofolio, 
dan memastikan perlindungan lingkungan dan sosial, serta 
memanfaatkan teknologi baru guna mempercepat pemberian 
kontrak dan penyaluran dana. Resident mission ADB sangat 
penting dalam mempercepat respons ADB terhadap munculnya 
kebutuhan proyek.

Mengadakan Pertemuan Tahunan dua tahap untuk berbagi 
strategi dan solusi COVID-19. Pertemuan Tahunan ke-53 ADB 
diadakan secara virtual dalam dua bagian pada bulan Mei dan 
September 2020, dengan fokus pada tantangan, strategi, dan 
langkah-langkah tindakan guna menjawab dampak pandemi. 
Pertemuan Tahunan ini memberi kesempatan bagi para gubernur 
ADB, menteri, dan pejabat senior lainnya untuk berkumpul dan 
berbagi wawasan mengenai respons terhadap COVID-19.

Di tahap kedua, ADB, WHO, dan Pemerintah Jepang mengadakan 
simposium bagi menteri-menteri bidang kesehatan dan keuangan. 
Para peserta berbagi pembelajaran mengenai respons COVID-19 
dan mendiskusikan cara memperkuat cakupan kesehatan universal 
guna membantu meningkatkan ketangguhan kawasan ini terhadap 
guncangan kesehatan dan ekonomi.
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SOLUSI PENGETAHUAN UNTUK 
RESPONS COVID-19 YANG EFEKTIF

Penyebaran COVID-19 memperlihatkan pentingnya 
dukungan pengetahuan yang cepat dan menyeluruh 
dalam membantu DMC menanggulangi dan pulih dari 
efek pandemi. ADB mempercepat layanan konsultasi 
analitis dan kebijakannya agar dapat menyediakan bukti 
bagi pembuatan kebijakan secara tepat waktu dan 
memfasilitasi dengan cepat upaya berbagi pembelajaran 
dan pengalaman di antara para anggota ADB.

Kelengkapan pengetahuan ADB yang berkaitan dengan 
pandemi menggarisbawahi pentingnya kerja sama 
kawasan yang lebih besar, perluasan perlindungan sosial, 
dan perhatian terhadap persoalan dan ketimpangan 
gender; serta kebutuhan akan investasi infrastruktur 
hijau. Untuk membantu merespons dampak pandemi 
terhadap fiskal dan utang yang dijamin pemerintah, 
pekerjaan ini termasuk saran reformasi untuk perpajakan, 
BUMN, kerja sama pemerintah–swasta, dan transfer fiskal 
intrapemerintah.

ADB bekerja sama dengan ahli teknis global, organisasi 
nonpemerintah, sektor swasta, asosiasi industri, serta 
akademisi untuk membantu DMC merancang dan 
melaksanakan respons COVID-19 yang efektif dan 
berdasarkan bukti. Bantuan teknis untuk respons 
COVID-19 bernilai $133,6 juta.

Di antara 352 produk dan layanan pengetahuan yang 
disampaikan oleh ADB pada 2020, sebanyak 93 atau 26% 
berkaitan dengan COVID-19. Bagian dari pekerjaan ini 
termasuk catatan panduan sektor dan tematik COVID-19 
mengenai keadaan normal baru.

Alat pemetaan online untuk membantu memecahkan 
hambatan jalur pasokan medis dan meningkatkan 
produksi. Untuk membantu mengatasi kelangkaan 
pasokan bantuan dan peralatan penyelamat jiwa, ADB 
mengembangkan alat pemetaan rantai pasokan online 
guna mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam 
produksi dan distribusi barang-barang terkait pandemi. 
Diluncurkan pada bulan Mei, alat ini memungkinkan 
pemerintah, bank, investor, dan profesional perawatan 
kesehatan untuk melacak berbagai perusahaan yang 
membuat setiap komponen dalam produk-produk 
seperti ventilator portabel. ADB memperluas cakupan 
bantuan dari yang semula alat pelindung diri (PPE) dan 
peralatan medis, menjadi termasuk produk-produk vaksin, 
pengobatan, pengujian, dan termasuk produk yang sensitif 
terhadap suhu (cold chain product).

Analisis mendalam mengenai efek ekonomi akibat 
pandemi. Analisis ini mencakup laporan dan ringkasan 
kebijakan sepanjang tahun mengenai dampak 
makroekonomi COVID-19, berdasarkan informasi 
terbaru mengenai keparahan wabah dan langkah-
langkah penanggulangan. Lembaga think tank di ADB, 
yaitu Asian Development Bank Institute, berkolaborasi 

dengan CAREC Institute dalam melakukan survei terhadap 
UMKM, rumah tangga, dan usaha tani di Asia Tenggara, 
Asia Selatan, dan Asia Tengah. ADB menggunakan hasil 
survei tersebut untuk memperluas pemahaman mengenai 
keparahan dampak pandemi terhadap produksi, penjualan, 
laba, lapangan kerja, penghasilan, mata pencaharian, dan 
pendidikan di berbagai wilayah Asia dan Pasifik.

Pengetahuan teknis yang spesifik bagi persoalan yang 
dihadapi negara anggota berkembang. ADB membuat 
catatan panduan, ringkasan kebijakan, webinar, blog, 
dan produk pengetahuan lainnya guna membantu DMC 
mengejar sasaran pembangunan di tengah “keadaan normal 
baru COVID-19”. Topik-topiknya termasuk peralihan 
ke pembelajaran online, cara mengelola limbah medis 
beracun, mempertahankan sistem pemerintahan yang 
menjalankan perdagangan dan investasi terbuka, melakukan 
revitalisasi pariwisata, merancang dan menyampaikan 
sistem perlindungan sosial yang baru, serta mengupayakan 
pemulihan yang ramah alam, hijau dan rendah karbon.

Acara-acara diskusi kebijakan dan pengetahuan penting guna 
mendukung respons pandemi. ADB meluncurkan rangkaian 
Dialog Tindakan Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi dari 
COVID-19 (Policy Actions for COVID-19 Economic Recovery 
Dialogue) bagi para pejabat pemerintah senior di Asia 
Tenggara, untuk mempelajari langkah-langkah kebijakan 
inovatif dan prakarsa yang dapat dijalankan guna membantu 
mempercepat pemulihan. Dialog tersebut membahas 
beragam persoalan, termasuk kesiapan distribusi vaksin, 
teknologi pendidikan, pemulihan pariwisata, dan kendali 
wabah yang adaptif. Forum Energi Bersih Asia ke-15 (15th 
Asia Clean Energy Forum) membahas dampak COVID-19 
terhadap sistem energi dan respons kebijakan, sedangkan 
Forum Transportasi Asia Pasifik 2020 (Asia and the Pacific 
Transport Forum 2020) membahas secara terperinci masa 
depan transportasi dalam konteks pandemi. Diskusi Meja 
Bundar Kebijakan Teknologi Keuangan Asia (Asian Fintech 
Policy Roundtable) membahas cara mendorong pembuatan 
kebijakan yang sesuai bagi pengembangan teknologi 
keuangan dalam merespons COVID-19.

Kemitraan pengetahuan untuk merespons COVID-19. Selama 
2020, ADB bermitra dengan berbagai macam organisasi 
dalam hal sumber daya pengetahuan terkait COVID-19. ADB, 
dalam kolaborasi bersama mitra pembangunan multilateral 
dan mitra pembangunan lainnya, mengadakan webinar 
tentang gender dan COVID-19, serta mengadakan diskusi 
meja bundar bersama UN Women tentang mendorong 
kesetaraan gender dalam respons dan pemulihan dari 
COVID-19. ADB juga berhubungan dengan Johns Hopkins 
University mengenai pemetaan kasus-kasus COVID-19 guna 
menganalisis dampak ekonomi akibat pembatasan perjalanan 
di seluruh dunia. ADB bermitra dengan Austrian Institute of 
Technology terkait model simulasi pergerakan penumpang di 
tiga stasiun metro di Tbilisi, Georgia.

Memasukkan pembelajaran ke dalam manajemen 
pengetahuan. Cara ADB menggunakan pengetahuan untuk 
memajukan agenda jangka panjangnya di tengah COVID-19 
merupakan inti dari Knowledge Solutions for Development: 
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ADB melakukan realokasi hibah $100.000 guna mendukung Tajikistan dalam mengakses pasokan dan peralatan medis. Untuk membantu mengatasi 
kelangkaan produk penyelamat jiwa, ADB mengembangkan alat pemetaan rantai pasokan online guna mengidentifikasi perusahaan yang terlibat 
dalam produksi dan distribusi barang-barang terkait pandemi.

ADB mempercepat layanan konsultasi 
analitis dan kebijakannya agar dapat 
menyediakan bukti bagi pembuatan 
kebijakan secara tepat waktu dan 
memfasilitasi dengan cepat upaya berbagi 
pembelajaran dan pengalaman di antara 
para anggota ADB.

An Independent Evaluation of ADB’s Readiness for 
Strategy 2030. Evaluasi tersebut menekankan bahwa 
ADB harus mengubah berbagai insentifnya dan 
mengembangkan budaya yang lebih kolaboratif dan 
berorientasi pengetahuan, seperti yang dijalankan 
ADB dalam respons cepatnya terhadap COVID-19. 
Berdasarkan pengalaman tersebut, ADB sedang 
mempelajari pendekatan lebih lanjut guna menjadikan 
pekerjaan pengetahuannya lebih kolaboratif, inklusif, 
dan inovatif.

Peralihan dengan memindahkan acara ke platform 
online pada 2020 telah memungkinkan ADB untuk 
menargetkan peserta dengan lebih baik, menjangkau 
pemirsa yang lebih luas, dan mengajak peserta dan 
pembicara untuk berdiskusi secara lebih aktif dan 
lebih fleksibel. Simposium Pemuda Asia Pasifik (Asia 
Pacific Youth Symposium) yang diadakan secara 
virtual, misalnya, berhasil menarik 1.000 pendaftar 
dan ditambah 4.000 lagi peserta yang bergabung 
melalui streaming Facebook. Di Kamboja, 10.000 guru 
dan kepala sekolah mengikuti lokakarya mengenai 
teknologi pendidikan dan pendidikan di bidang sains, 
teknologi, teknik, dan matematika (STEM/science, 
technology, engineering, and mathematics). Lebih dari 
600 peserta menghadiri rangkaian acara mengenai 
alam dan pemulihan penghijauan. Platform online 
menurunkan biaya dan jejak karbon dari berbagai 
acara, meskipun sambungan internet yang buruk 
dan penjadwalan acara di berbagai zona waktu 
menimbulkan sejumlah tantangan.

ADB melakukan upaya yang jelas pada 2020 untuk memastikan 
panel yang beragam dari segi gender saat mengadakan acara. 
Minggu Belajar Tangguh (Resilience Learning Week) yang 
diadakan ADB mencapai keterwakilan perempuan 51% di 
antara para panelis, fasilitator, dan pelatih untuk 12 acara online. 
Semua acara yang berkaitan dengan evaluasi melibatkan 
setidaknya 30% partisipasi perempuan dalam panel. ADB akan 
meningkatkan upaya dalam mengidentifikasi dan mengundang 
pembicara perempuan, terutama dalam kegiatan yang berkaitan 
dengan infrastruktur.

COVID-19 telah menjadi tantangan bagi ADB, Asia dan 
Pasifik, serta dunia. Sepanjang 2020, ADB tetap berkomitmen 
membantu DMC mengatasi dampak pandemi dengan segera 
dan mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan serta 
inklusif dengan menggunakan pembiayaan, pengetahuan, dan 
kemitraan untuk membuka jalan bagi kenormalan baru yang 
lebih baik.
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BAB 2: KAWASAN

ASIA TENGAH DAN BARAT
Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan,
Republik Kirgiz, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

SEKILAS 
ANGKA

$6,6 M
KOMITMEN

$5,3 M
DISALURKAN

$3,7 M
DIBIAYAI BERSAMA

Di Asia Tengah dan Barat, respons kesehatan publik 
yang diperlukan guna menanggulangi penyebaran 
COVID-19 sangat membebani pertumbuhan 
ekonomi sehingga terjadi kontraksi di sebagian besar 
negara kawasan tersebut pada 2020.

Negara-negara eksportir hidrokarbon seperti 
Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan 
Uzbekistan mengalami kesulitan akibat rendahnya 
harga minyak global. Di negara importir hidrokarbon, 
pertumbuhan ekonomi merosot akibat anjloknya 
pariwisata (seperti di Armenia dan Georgia) dan 
nilai remitansi yang turun drastis (seperti di Republik 
Kirgiz dan Tajikistan).

Efek COVID-19 yang begitu parah telah 
memperlambat upaya pembenahan ekonomi di 
Pakistan serta merusak perekonomian Afganistan 
yang rentan dan bergantung pada bantuan.

Berbagai usaha di kawasan ini sangat terdampak 
pembatasan perjalanan, penurunan permintaan 
barang dan jasa, serta gangguan rantai nilai dari sisi 
pasokan dan penutupan pabrik yang mengakibatkan  
hilangnya pekerjaan.

Negara-negara berkembang anggota ADB (DMC) 
di Asia Tengah dan Barat mengumumkan paket 
kebijakan yang seluruhnya bernilai $48,5 miliar, 

setara dengan 7,2% dari produk domestik bruto 
kawasan tersebut. Paket tersebut mencakup 
kebijakan kesehatan, fiskal, moneter, dan 
keuangan. Langkah bantuan pemerintah termasuk 
memperpanjang batas waktu pembayaran pajak, 
serta memberi pinjaman dan jaminan guna 
mendukung usaha swasta kecil di sektor-sektor 
yang terdampak paling parah.

ADB segera membantu DMC untuk melaksanakan 
respons pandeminya. ADB memberi komitmen 
total sebesar $6,6 miliar di Asia Tengah dan Barat 
pada 2020, naik 8% dari komitmen 2019. Sekitar 
60% dari komitmen keseluruhan untuk kawasan 
ini adalah untuk mendukung respons pandemi—
terutama melalui penggunaan Opsi Respons 
Pandemi COVID-19 (CPRO) dengan nilai $2,4 
miliar untuk tujuh DMC. Secara khusus, ADB 
memberi komitmen $1 miliar kepada Kazakhstan, 
$500 juta kepada Pakistan, dan $500 juta kepada 
Uzbekistan sebagai dukungan anggaran. Sebagai 
pelengkap atas bantuan COVID-19 yang dijamin 
pemerintah ini, ADB juga memberi komitmen 
pembiayaan yang tidak dijamin pemerintah sebesar 
$24 juta guna memberi dukungan modal kerja bagi 
perusahaan jaringan distribusi listrik di Armenia dan 
peminjam usaha pertanian di Georgia.

$4,0 M
RESPONS 
COVID-19

Persentase Komitmen Operasi ADB di Asia Tengah dan Barat untuk Mendukung 
Setiap Prioritas Strategi 2030

97% 50% 16% 18% 42%84% 76% 42%

Operasi COVID-19 2020 Operasi NON-COVID-19 2020

Catatan: Tidak termasuk hibah bantuan teknis dan program bergulir. Jumlah nilai-nilai ini akan lebih dari 100%. Sebagai bentuk pendekatan yang lebih terintegrasi 
atas tantangan pembangunan dalam Strategi 2030, sebagian besar operasi baru ADB menangani lebih dari satu prioritas operasional.
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Psikolog anak mengunjungi keluarga sebagai bagian dari tim 
bergerak yang memberi bantuan bagi anak-anak dengan 
kesulitan perkembangan wicara dan kesulitan lainnya.

MEMPERLUAS DUKUNGAN 
PENDIDIKAN DI ARMENIA

Ketika lockdown dan karantina menjadi respons yang 
diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di 
Armenia, banyak guru, siswa, dan orang tua merasa terbebani 
akibat perubahan cepat dalam pendekatan pembelajaran 
dan lingkungan belajar-mengajar yang tidak biasa. Metode 
pendidikan online tentu saja berdampak besar terhadap 
kesejahteraan emosional dan interaksi sosial semua pihak yang 
terlibat.

ADB segera memberi komitmen hibah bantuan teknis 
$50.000 guna mendukung Pemerintah Armenia merespons 
dampak pandemi di sektor pendidikan. Prakarsa ini memberi 
alat online dan offline guna membantu menghadapi kesulitan 
psikologis, menghubungkan mereka yang terdampak dengan 
layanan sosial yang sesuai, memberi pelatihan baru bagi 
orang tua dan guru, serta mengoperasikan hotline telepon 
untuk respons dan dukungan cepat. Melalui investasi ini, 
ADB mendukung perbaikan kinerja akademik, meningkatkan 
hubungan personal dan profesional, serta memengaruhi 
prospek lapangan kerja masa depan bagi kaum muda Armenia. 
ADB juga mendukung pemerintah dengan paket bantuan 
teknis senilai $750.000 untuk pembenahan pendidikan jarak 
jauh di Armenia. Proyek ini akan membantu mengembangkan 
dan meluncurkan sistem pendidikan jarak jauh yang baru; 
memberi pelatihan yang relevan bagi 80 guru dengan model 
mentorship; dan mengonsolidasikan materi, video, dan sumber 
daya pendidikan jarak jauh yang sudah ada.

Permintaan yang melemah menyebabkan inflasi 
masih tetap rendah di sebagian besar negara di 
Asia Tengah dan Barat pada 2020. Defisit fiskal 
mengalami pemburukan di beberapa negara, akibat 
dari langkah-langkah stimulus yang diambil guna 
mengatasi COVID-19 di tengah turunnya pendapatan. 
Risiko negatif dan ketidakpastian masih tetap ada 
dan—bersama-sama dengan utang yang bertambah, 
kebutuhan pembiayaan yang terus naik, volatilitas 
harga minyak yang terus terjadi, dan ketegangan 
geopolitik—mengancam pemulihan kawasan ini.

Selama 2020, selain mendukung respons pandemi 
secara langsung, ADB juga terus membantu DMC 
di kawasan ini untuk membangun perekonomian 
yang berdaya saing dan inklusif, merehabilitasi 
jalan prioritas, mengupayakan reformasi di 
sektor kelistrikan, meningkatkan pengembangan 
keterampilan, dan memperkuat manajemen limbah 
padat.
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Turkmenistan yang kaya energi, dengan cadangan gas alam terbesar 
keempat di dunia, berada di posisi yang strategis untuk mengekspor 
listrik ke negara-negara tetangga. Meningkatkan ekspor merupakan 
hal yang sangat penting bagi ketahanan energi di kawasan itu 
dan untuk mengatasi kelangkaan energi di negara-negara seperti 
Afganistan yang jutaan penduduknya masih belum memiliki akses 
listrik.

Melalui pinjaman senilai $500 juta dari ADB, Turkmenistan 
melakukan revitalisasi jaringan transmisinya guna meningkatkan 
keandalan pasokan listriknya dan meningkatkan ekspor listrik ke 
negara-negara tetangganya.

Di tengah keadaan yang menantang pada 2020, Kementerian Energi 
Turkmenistan berhasil mencapai sejumlah efisiensi kontrak dan 
pengadaan pada proyek tersebut. Efisiensi tersebut menghasilkan 
penghematan sekitar $100 juta untuk nilai kontrak yang 
ditandatangani dibandingkan dengan perkiraan dari perhitungan 
teknis. Penghematan tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi 
empat gardu induk tambahan dan menambah jalur transmisi 
sepanjang 380 kilometer dari Mary ke Ashgabat. 

Pada 2021, jaringan Turkmenistan yang diperkuat diperkirakan akan 
menyalurkan tambahan listrik 1 gigawatt/jam ke Afganistan. Ekspor 
listrik ke Afganistan akan meningkat menjadi 4 gigawatt/jam pada 
2030—jumlah listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
25.000 rumah tangga lagi selama setahun.

“Keberhasilan penyelesaian proyek ini akan menciptakan lingkar 
energi tunggal yang selanjutnya akan meningkatkan keandalan 
pasokan energi bagi konsumen domestik dan meningkatkan 
peluang ekspor Turkmenistan,” kata Suleyman Bayrammyradov, 
Deputi Kepala Departemen Internasional di Kementerian Energi 
Turkmenistan.

Pekerja perempuan di pabrik tekstil di Turkmenistan. Revitalisasi jaringan 
kelistrikan akan menyediakan listrik yang lebih memadai bagi Turkmenistan serta 
akan meningkatkan ekspor listrik ke Afganistan dan negara tetangga lainnya.

MENINGKATKAN PASOKAN 
LISTRIK KAWASAN SECARA EFISIEN

FOKUS STRATEGIS
Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada 
dan Mengurangi Ketimpangan 

Sebagai bagian dari dukungan menyeluruh untuk 
membantu Georgia memitigasi dampak pandemi, 
ADB memberi pinjaman berbasis kebijakan senilai 
$201,7 juta bagi program ketangguhan fiskal dan 
dukungan perlindungan sosial. Program tersebut 
mendukung reformasi pemerintah pada skema 
pensiun nasional sehingga bermanfaat bagi warga 
negara usia lanjut dan meningkatkan sistem 
perlindungan sosial lainnya untuk mendorong 
Georgia agar dapat kembali ke pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. ADB juga memberi 
komitmen $50 juta dalam dukungan anggaran 
terintegrasi guna membantu Republik Kirgiz 
memitigasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi 
COVID-19.

Di Afganistan, ADB memberi komitmen $40 juta 
bagi konstruksi dan rehabilitasi 15 rumah sakit dan 
fasilitas medis, sehingga menambah lebih dari 
1.100 tempat tidur rumah sakit baru. Di Armenia, 
komitmen tambahan pembiayaan senilai $550.000 
dari Dana Teknologi Tingkat Tinggi (High-Level 
Technology Fund) akan mendukung telemedicine 
dan sistem informasi sumber daya manusia bagi 
sektor kesehatan. ADB memberi komitmen $100 
juta guna mendukung pengujian, surveilans, dan 
manajemen kasus COVID-19 di Uzbekistan. 
ADB juga memberi komitmen paket bantuan 
teknis senilai $4,3 juta guna mendukung program 
rintisan kesehatan digital sebagai respons terhadap 
COVID-19 di negara-negara anggota Kerja Sama 
Ekonomi Kawasan Asia Tengah (CAREC/Central 
Asia Regional Economic Cooperation) dan di wilayah 
Kaukasus.

ADB memberi komitmen hibah senilai $30 juta 
kepada Tajikistan untuk memperkuat keterampilan 
kaum muda, perempuan, dan pekerja migran guna 
meningkatkan kelayakan bekerja dan upah, serta 
meningkatkan kapasitas lembaga penempatan 
kerja dan migrasi. Proyek ini akan membangun 
dan melengkapi tiga pusat layanan migrasi yang 
baru dan tiga pusat penempatan kerja yang baru 
sebagai model bagi pelatihan keterampilan yang 
lebih terfokus. Proyek juga akan membantu 
mengembangkan klasifikasi pekerjaan nasional 
yang baru berdasarkan standar internasional untuk 
keterampilan.

Mempercepat Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

ADB mendorong kesetaraan gender melalui 86% 
dari jumlah komitmen proyek di Asia Tengah dan 
Barat selama 2018–2020, naik dari 73% selama 
2017–2019. ADB meningkatkan dukungannya bagi 
rumah tangga miskin (yang sering kali dikepalai 
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34%
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK

15%
INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN

14%
KEUANGAN

11%
TRANSPORTASI

10% 
KESEHATAN

perempuan) dan tenaga kesehatan (yang banyak di 
antaranya adalah perempuan) yang merawat pasien 
COVID-19.

ADB juga meningkatkan pengarusutamaan 
gender di bidang energi dan transportasi melalui 
pendekatan yang inovatif. Di Afganistan, misalnya, 
sebuah proyek yang telah mendapat komitmen 
ADB senilai $36 juta untuk meningkatkan pasokan 
energi di negara itu akan memberi pelatihan mata 
pencaharian bagi 200 perempuan. Di Uzbekistan, 
sebuah proyek pembangunan jalan akan 
membangun dua pusat kegiatan masyarakat guna 
memberi pelatihan mata pencaharian dan akses 
cepat ke layanan kesehatan melalui telemedicine bagi 
perempuan.

Di Armenia, ADB menandatangani pinjaman 
senilai $15 juta yang tidak dijamin pemerintah 
bersama Armeconombank OJSC guna mendukung 
pinjaman bagi usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM), terutama yang dipimpin perempuan 
dan berada di luar ibu kota. UMKM menjadi sarana 
penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 
perkembangan ekonomi negara itu. Diperkirakan 
setengah dari 130.000 UMKM di Armenia tidak 
memperoleh akses ke pembiayaan komersial 
sehingga dampak investasi ADB akan signifikan bagi 
perempuan.

Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Meskipun terjadi pergeseran fokus akibat 
COVID-19, ADB masih tetap berkomitmen 
menangani perubahan iklim dan ketangguhan 
bencana di Asia Tengah dan Barat. Dari jumlah 
keseluruhan proyek yang sudah mendapat 
komitmen di kawasan ini pada 2020, sebanyak 47% 
memasukkan komponen mitigasi atau adaptasi iklim 
(dibandingkan dengan 53% pada 2019). Keseluruhan 
pembiayaan iklim mencapai nilai $556 juta dari 
sumber daya ADB sendiri. Melalui proyek-proyek ini, 
ADB akan membantu menghasilkan pengurangan 
sekitar 79.300 metrik ton emisi karbon dioksida 
setiap tahun.

Di Uzbekistan, ADB memberi pinjaman berbasis 
kebijakan sebesar $200 juta untuk mendukung 
dekarbonisasi sektor listrik dan efisiensi energi 
yang lebih besar. Di Afganistan, ADB menyediakan 
pembiayaan tambahan senilai $18,3 juta guna 
meningkatkan penyimpanan air dan aksesnya, 
mengurangi risiko banjir, serta mendukung sumber 
penghasilan alternatif.

Guna mengurangi sedimen yang masuk ke hulu 
Sistem Irigasi Chubek di Tajikistan hingga sebanyak 
85%, ADB memberi komitmen pembiayaan 
tambahan $15 juta untuk manajemen sumber daya 
air di Daerah Aliran Sungai Pyanj. Proyek ini akan 

memastikan kualitas airnya sesuai bagi produksi 
pertanian dan akan menjadikan sistem irigasinya 
lebih hemat biaya dengan mengurangi kebutuhan 
pembuangan sedimen.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni  

Menjadikan kota lebih layak huni melalui 
pendekatan holistik dan terintegrasi merupakan 
inti dari operasi perkotaan ADB di Asia Tengah 
dan Barat. Langkah tersebut memprioritaskan 
penyampaian layanan yang inovatif di bidang-
bidang yang sangat penting seperti pasokan air, 
sanitasi, dan manajemen limbah padat, memberi 
manfaat bagi masyarakat miskin dan perempuan 
yang paling terdampak pandemi.

Di Uzbekistan, ADB memberi komitmen $60 
juta bagi proyek manajemen limbah padat yang 
akan bermanfaat bagi 6 juta orang. Investasi ini 
mencakup 300 kendaraan pengangkut sampah, 
6.000 tong sampah, dan peralatan lainnya 
guna meningkatkan layanan pengumpulan dan 
pembuangan sampah secara nasional. Proyek ini 
juga akan memperluas pelacakan GPS pada semua 
kendaraan manajemen limbah dan menggunakan 
tenaga surya di pusat-pusat layanan.

ADB memesan obligasi hijau senilai $17,5 juta yang 
diterbitkan oleh Georgia Global Utilities JSC (GGU) 
untuk meningkatkan pasokan air dan sanitasi di 
Tbilisi dan kota-kota yang berdekatan, serta untuk 
membiayai kembali utang operasi energi terbarukan 
dan air. ADB juga mengelola investasi lebih lanjut 
senilai $17,5 juta dalam bentuk pembiayaan 
bersama. Investasi tersebut merupakan bagian 
dari penerbitan obligasi hijau pertama oleh GGU 
di Georgia senilai $250 juta yang tercatat di global 
exchange market di Pasar Modal Irlandia.

Di Republik Kirgiz, ADB memberi komitmen hibah 
$500.000 untuk membantu menyediakan air yang 
aman dan memadai bagi 400.000 orang dengan 
meningkatkan unit netralisasi klorin di fasilitas 
pengolahan air Osh-Plotina.

ADB juga memberi komitmen $325 juta guna 
mengembangkan koridor bus angkutan cepat 
sepanjang 26,6 kilometer dan fasilitas terkaitnya 
di Karachi, Pakistan. Proyek ini akan meningkatkan 
kelayakan huni kota tersebut bagi sekitar 1,5 juta 
orang karena menghemat waktu penumpang, 
meningkatkan kualitas udara, dan mengurangi emisi 
karbon melalui skema limbah-menjadi-bahan bakar 
yang inovatif.

Mendorong Pembangunan Pedesaan dan 
Ketahanan Pangan

Guna memperkuat ketahanan pangan di Afganistan 
selama pandemi, ADB melakukan realokasi $10 juta 

PADA 2020, 
KOMITMEN ADB 
DI KAWASAN INI 
TERUTAMA PADA 
SEKTOR BERIKUT:
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dari proyek rantai nilai hortikultura dan proyek sumber daya 
air terintegrasi untuk membantu konstruksi penyimpanan 
sayuran, pengeringan dengan matahari untuk buah dan 
sayuran, dan peralatan lainnya di lahan tani. Investasi 
tersebut telah membantu sekitar 2.000 rumah tangga petani 
yang rentan agar terus memperoleh penghasilan di tengah 
gangguan rantai pasokan.

Di Pakistan, dukungan pengetahuan dan bantuan teknis dari 
ADB akan membantu mengatasi krisis serangan belalang dan 
memitigasi ancaman bahaya lainnya dengan menggunakan 
teknologi pengumpulan data untuk memantau produksi 
tanaman pangan dan harga pasar. Data-data tersebut 
kemudian dapat diberikan kepada pemerintah dan 
masyarakat perdesaan guna membantu menilai kinerja 
lembaga ketahanan pangan Pakistan dan membantu 
membangun sistem ketahanan pangan jangka panjang dan 
berkelanjutan.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

ADB memprioritaskan pengembangan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas sebagai bagian yang sangat penting 
dari dukungannya kepada DMC di Asia Tengah dan Barat. 
Sekitar 76% dari jumlah proyek yang sudah mendapat 
komitmen untuk kawasan tersebut pada 2020 memasukkan 
dukungan bagi peningkatan tata kelola dan kapasitas 
kelembagaan.

Di Georgia, ADB memberi komitmen bagi program 
pengembangan sektor pertamanya: $157,2 juta berupa 
pinjaman untuk mendukung upaya pemerintah menyediakan 
pasokan air dan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Program 
ini akan mencakup peningkatan efisiensi badan usaha 
milik negara, United Water Supply Company of Georgia 
(UWSCG). Program tersebut akan membantu memperkuat 
tata kelola perusahaan UWSCG yang mendorong otonomi, 
akuntabilitas, efisiensi operasional, dan kinerja keuangan 
yang lebih baik, sekaligus memastikan pendanaan bagi 
layanan dasar bagi 90% dari wilayah geografis negara itu.

Di Pakistan, ADB memberi dua pinjaman berbasis kebijakan 
guna memperkuat sektor keuangan di negara itu serta 
meningkatkan daya saing perdagangan dan ekspor. Pinjaman 
berbasis kebijakan senilai $300 juta akan membantu 
mengembangkan pasar modal yang berdaya saing dan 
mendorong investasi sektor swasta melalui reformasi 

yang meningkatkan kapasitas kelembagaan 
dan regulasi pada badan-badan pemerintah. 
Subprogram kedua yang juga bernilai $300 juta 
akan meningkatkan daya saing perdagangan 
dan internasional dengan memperkenalkan tarif 
penting dan reformasi kebijakan terkait pajak guna 
mendukung industri ekspor Pakistan. Subprogram 
ini juga akan memperkuat lembaga-lembaga 
penting, termasuk badan akreditasi, Bank Ekspor-
Impor Pakistan, dan prakarsa Pakistan Single 
Window.

ADB memberi komitmen $50 juta untuk 
mendukung upaya Tajikistan dalam melaksanakan 
reformasi kebijakan dan kelembagaan guna 
mempercepat pertumbuhan sektor swasta 
yang berkelanjutan. Reformasi tersebut akan 
meningkatkan stabilitas sektor perbankan, 
lingkungan yang memungkinkan jalannya 
sektor keuangan, dan manajemen fiskal. Hal 
ini akan memperbesar peluang ekonomi 
dan mengembangkan sektor swasta dengan 
mengurangi biaya untuk menjalankan usaha, 
memperkuat peraturan dunia usaha, serta 
meningkatkan inovasi dan produktivitas usaha.

Mendorong Kerja Sama dan 
Integrasi Kawasan

Di Kazakhstan, ADB memberi komitmen $150 juta 
guna mendorong konektivitas kawasan di sebuah 
daerah negara tersebut yang aksesibilitas pasarnya 
rendah. Proyek tersebut akan menambah jalan 
dua jalur sepanjang 89 kilometer yang dibangun 
tahun 1970-an menjadi jalan empat jalur sehingga 
mengurangi waktu perjalanan dari Aktobe ke 
Kandygash hingga 5 jam. Jalan ini tersambung ke 
koridor CAREC (Central Asia Regional Economic 
Cooperation) yang menghubungkan Kazakhstan 
dengan Republic Rakyat Tiongkok, Federasi Rusia, 
dan Eropa.

Di Afganistan, ADB memberi hibah senilai $110 
juta guna membiayai konstruksi jalur transmisi 
listrik 500 kilovolt sepanjang 201 kilometer 
(segmen Afganistan) yang membentang dari 
gardu induk (substation) Surkhan di Uzbekistan 

Menggali Jalur Alternatif demi Pariwisata yang Lebih Baik

ADB sedang mempelajari potensi manfaat pariwisata melalui jalan langsung dari Almaty, pusat 
ekonomi Kazakhstan, ke tepi danau Issyk-Kul di Republik Kirgiz, tempat tujuan liburan tepi danau 
yang populer. Kajian dampak ekonomi akhir telah didiskusikan dalam konsultasi virtual bersama 
pemerintah kedua negara tersebut selama September dan Oktober 2020. 
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Tenaga spesialis kesehatan Afganistan bekerja di laboratorium rumah sakit khusus Afganistan–Jepang bagi pasien COVID-19 di 
Kabul. ADB memberi komitmen $40 juta bagi konstruksi dan peningkatan 15 rumah sakit dan fasilitas medis di negara itu.

sampai ke gardu induk Khwaja-Alwan di 
Afganistan. Sambungan ini akan dialiri impor listrik 
kawasan sebanyak 3.000 gigawatt/jam setiap 
tahunnya bagi Afganistan, sehingga memberi 
layanan lebih baik bagi pelanggan yang sudah ada 
dan memfasilitasi sekitar 500.000 sambungan 
baru ke rumah tangga dan usaha. Proyek ini akan 
mengurangi emisi gas rumah kaca (greenhouse 
gas) hingga 320.000 ton per tahun dengan 
menurunkan penggunaan diesel dan minyak bakar 
untuk pembangkit listrik domestik.

Program CAREC memasukkan respons 
COVID-19 ke dalam prakarsa yang sudah ada 
dalam manajemen risiko bencana, pariwisata, 
dan kesehatan. Program ini menyetujui berbagai 
strategi gender dan pariwisata, serta mengadopsi 
kerangka hasil yang baru untuk memantau 
kemajuan. Program ini juga meluncurkan prakarsa 
regional untuk kerja sama kesehatan, keselamatan 
pangan, manajemen sumber daya air, serta 
promosi perusahaan rintisan (start-up) dan 
teknologi.

SOROTAN PENGETAHUAN 
Pada 2020, ADB memberi solusi pengetahuan 
penting dan dukungan analitis menyeluruh 
mengenai dampak ekonomi dan sosial pandemi.

Pada bulan November, ADB menerbitkan makalah 
yang mengkaji dampak COVID-19 terhadap 

prospek ketahanan pangan di Asia Tengah dan 
Barat. Makalah tersebut mempertimbangkan 
dampak pembatasan pergerakan tenaga kerja, 
gangguan terhadap rantai pasokan pertanian, 
dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi 
pasokan bahan pangan berkualitas dalam jumlah 
yang memadai di kawasan ini. Makalah tersebut 
menggarisbawahi sejumlah opsi strategis untuk 
meningkatkan produktivitas dan daya saing 
pertanian seiring bergeraknya Asia Tengah dan 
Barat menuju masa depan dengan ketahanan 
pangan yang lebih baik selepas pandemi.

ADB mengadakan serangkaian acara dan webinar 
pengetahuan mengenai persiapan vaksinasi 
COVID-19 di subkawasan ini bagi pembuat 
kebijakan dan pemerintah, think tank dan ahli 
nasional, serta masyarakat umum.

Sebuah studi kajian dari CAREC mengenai kerja 
sama kesehatan mengusulkan langkah-langkah 
untuk meningkatkan kerja sama kawasan. ADB 
kemudian menyiapkan proyek bantuan teknis 
guna mendukung prakarsa sektor kesehatan di 
Asia Tengah dan Barat, termasuk pengembangan 
strategi kesehatan kawasan.

ADB juga mendukung Pemerintah Azerbaijan 
dalam program rintisan penganggaran yang 
tanggap-gender dan menyiapkan makalah diskusi 
mengenai ketanggapan gender dalam sistem 
manajemen keuangan publik di negara tersebut.
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ASIA TIMUR

SEKILAS 
ANGKA

$2,9 M
KOMITMEN

$1,9 M
DISALURKAN

$1,1 M 
DIBIAYAI BERSAMA

BAB 2: KAWASAN

Asia Timur adalah kawasan pertama yang terkena 
pandemi COVID-19. Meskipun langkah-langkah 
penanggulangan segera dilakukan untuk melindungi 
nyawa, guncangan ekonomi yang masif segera terasa 
dan rantai pasokan, perdagangan, serta pariwisata 
mengalami gangguan. Langkah ekonomi yang agresif 
seperti mempercepat pekerjaan konstruksi, jaminan 
penghasilan, dan bantuan langsung tunai dapat 
meringankan sebagian dampaknya, tetapi prospek 
ekonomi masih belum jelas sepanjang 2020. Langkah 
kebijakan yang diumumkan di kawasan ini selama 
2020 seluruhnya bernilai $2,7 triliun atau 16,4% dari 
produk domestik bruto kawasan. Perekonomian 
Mongolia, negara yang sangat bergantung pada 
permintaan eksternal, terus berkontraksi, sedangkan 
perekonomian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
mampu pulih dan mencatatkan pertumbuhan 2,3%.

Pada 2020, ADB memberi komitmen $371,3 juta 
untuk operasi yang dijamin pemerintah di Mongolia, 
dengan lebih dari 40%-nya untuk dukungan mengatasi 
COVID-19, dan $34,9 juta untuk operasi yang tidak 
dijamin pemerintah. Di Republik Rakyat Tiongkok, 
ADB memberi komitmen $2 miliar di bawah operasi 
yang dijamin pemerintah dan $450,2 juta di bawah 
operasi yang tidak dijamin pemerintah (tidak termasuk 
pinjaman B loan). ADB memberi komitmen total 
sebesar $2,9 miliar untuk operasi yang dijamin 
pemerintah dan tidak dijamin pemerintah di kawasan 
Asia Timur termasuk bantuan teknis dan hibah 
khusus, naik 9% dari komitmen pada 2019.

Respons ADB terhadap krisis COVID-19 di Asia 
Timur berfokus pada pemulihan ekonomi dengan 
segera dan perlindungan sosial bagi masyarakat 
miskin dan kelompok rentan, sekaligus menangani 
persoalan jangka yang lebih panjang seperti sistem 
kesehatan yang lemah. Untuk Mongolia, ADB 
memberi komitmen pinjaman dukungan kontrasiklus 
senilai $100 juta untuk Program Respons Cepat 
COVID-19. Untuk RRT, yang sektor swastanya sudah 
lebih berkembang, ADB menyalurkan $38,5 juta 
melalui operasi yang tidak dijamin pemerintah guna 
memastikan berlanjutnya pasokan obat esensial 
dan gas alam di Kota Wuhan dan daerah lainnya di 
Provinsi Hubei. ADB juga memberi dukungan bagi 
Pemerintah RRT untuk meningkatkan kesiapsiagaan 
terhadap pandemi di masa mendatang dengan 
memperkuat jaminan kesehatan jangka panjang di 
negara itu.

Seiring peningkatan laju pemulihan global dari 
pandemi, perekonomian Asia Timur perlu secara 
bertahap mengembalikan perhatiannya ke tantangan 
pembangunan jangka panjang yang masih perlu 
diatasi. Jalur RRT menuju perekonomian yang 
sepenuhnya modern memerlukan pendorong 
pertumbuhan baru, sambil menangani populasi 
yang makin menua, ketimpangan pendapatan, dan 
kesenjangan perdesaan–perkotaan. Langkah-langkah 
guna menanggulangi dan mengurangi degradasi dan 
polusi lingkungan yang parah harus dipertimbangkan 
bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi 

Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia

$385 J
RESPONS 
COVID-19

Persentase Komitmen Operasi ADB di Asia Timur untuk Mendukung Setiap Prioritas Strategi 2030

100% 74% 41% 33%78% 67% 42%15%

Operasi COVID-19 2020 Operasi Non-COVID-19 2020

Catatan: Tidak termasuk hibah bantuan teknis dan program bergulir. Jumlah nilai-nilai ini akan lebih dari 100%. Sebagai bentuk pendekatan yang lebih terintegrasi 
atas tantangan pembangunan dalam Strategi 2030, sebagian besar operasi baru ADB menangani lebih dari satu prioritas operasional.
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Dukungan COVID-19 oleh ADB kepada Mongolia 
membuat mekanisme respons nasional terhadap 
kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih tangguh 
terhadap pandemi dan krisis-krisis yang lain.

MENANGANI KEKERASAN                                          
RUMAH TANGGA DI MONGOLIA

Di Mongolia, seperti halnya di banyak negara lain, krisis COVID-19 telah 
menimbulkan lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Polisi 
dan layanan pendukung lainnya melaporkan bahwa telepon ke nomor 
bantuan meningkat hingga 30% selama triwulan pertama 2020, dengan 
korban perempuan yang mencapai 93%.

Lockdown membuat korban kekerasan dalam rumah tangga kesulitan 
keluar rumah untuk mendapatkan nasihat dan konseling. Nomor 
bantuan yang kewalahan, sebagian karena tidak dapat mengakomodasi 
beberapa telepon sekaligus, menjadikan banyak orang sulit menjangkau 
layanan pendukung yang tepat.

Hibah bantuan teknis senilai $400.000 dari ADB akan memperkuat 
sistem respons nasional terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan 
memasukkan chatbot ke situs web Pusat Nasional Melawan Kekerasan 
(National Center Against Violence) dan Institut Hukum Nasional 
(National Legal Institute), sehingga menjadikan layanan tersebut 
tersedia baik pada siang hari, dan yang sangat penting, pada malam hari 
ketika perempuan paling memerlukan pertolongan. Pendanaan itu juga 
digunakan untuk kampanye komunikasi multimedia guna meningkatkan 
pencegahan kekerasan dan akses ke konseling hukum dan psikososial.

Untuk memandu pengambilan keputusan, ADB juga membantu 
Pemerintah Mongolia membangun basis data pusat—termasuk 
protokol privasi untuk melindungi identitas—agar semua telepon 
terdokumentasi, terlepas apakah berasal dari hotline kekerasan dalam 
rumah tangga 107, hotline polisi 102, pusat panggilan hukum, situs web 
bantuan nonpemerintah, atau chatbot. Untuk membantu menjaga agar 
layanan tetap beroperasi selama pandemi, ADB membiayai pengadaan 
alat pelindung diri (personal protective equipment), kotak pertolongan 
pertama, dan bahan disinfeksi bagi unit polisi, penampungan perempuan, 
dan pusat layanan satu atap di seluruh Mongolia. Peralatan ultrasound 
bergerak akan mengurangi kebutuhan korban untuk mendatangi pusat 
medis selama lockdown.

dalam pengambilan keputusan kebijakan, 
serta diperlukan prakarsa tambahan untuk 
melindungi lingkungan.

Skenario yang sama berlaku pula bagi 
Mongolia, tempat pengembangan 
pertambangan skala besar telah menimbulkan 
persaingan dalam memperebutkan lahan dan 
pasokan air yang terbatas. Upaya Mongolia 
untuk mencapai perekonomian dengan 
dasar yang lebih beragam dapat membantu 
memastikan pertumbuhan berkelanjutan 
yang inklusif dan mengurangi ketidakstabilan 
makroekonomi.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih 
Ada dan Mengurangi Ketimpangan

Selaras dengan strategi kemitraan negara 2016–
2020 untuk RRT, ADB terus mendukung sektor 
pendidikan RRT untuk membantu mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada 
November 2020, ADB memberi komitmen 
pinjaman $100 juta guna meningkatkan akses 
ke pendidikan anak usia dini berkualitas di Kota 
Shangrao, daerah miskin di Provinsi Jiangxi. 
Dengan menggunakan pinjaman berbasis hasil, 
program ini akan menjadikan pendidikan lebih 
terjangkau bagi lebih dari 3 juta anak-anak 
yang kurang beruntung; menciptakan kerangka 
kompetensi standar bagi guru, kepala sekolah, 
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Sistem bus angkutan cepat yang baru mampu mengurangi 
kemacetan, polusi, dan kecelakaan lalu lintas di Yichang, Republik 
Rakyat Tiongkok. Mengingat urbanisasi yang terjadi dengan cepat 
di Yichang, ADB menyediakan pinjaman senilai $150 juta guna 
membantu memperkenalkan sistem bus angkutan cepat (BRT/bus 
rapid transit) dan peningkatan jaringan jalan. Sembilan belas jalur bus 
telah dioperasikan sejak 2016.

Sejak proyek tersebut dirampungkan, penggunaan bus di Yichang 
meningkat 149% dengan survei penumpang yang mengungkapkan 
bahwa 38% dari pengguna BRT sebelumnya adalah pengguna 
kendaraan pribadi dan taksi.

Perubahan perilaku perjalanan ini, bersamaan dengan jalur khusus 
sepeda dan pejalan kaki, serta pelatihan yang lebih banyak bagi 
pengemudi bus, telah menyumbang penurunan drastis angka 
kecelakaan lalu lintas dan kematian. Kematian akibat kecelakaan 
jalan raya di kota ini turun 85% dibandingkan dengan dekade 
sebelumnya.

Berkurangnya kemacetan juga telah mempercepat waktu perjalanan. 
Zhou QinHua mengantar putri kecilnya ke sekolah dengan bus. 
“Kami menghemat waktu 10 menit setiap kali pulang dan pergi,” 
tuturnya. BRT telah berkontribusi bagi pengurangan emisi yang pada 
2019 seluruhnya mencapai 42.480 ton ekuivalen CO₂.

Jalur bus baru telah mengurangi waktu perjalanan di Yichang. ADB berinvestasi 
untuk membantu konstruksi hampir 24 kilometer jalur khusus agar bus yang 
bersih, modern, dan bergerak cepat bisa menembus kemacetan.

JARINGAN BUS MERINGANKAN TEKANAN 
DI KOTA YANG SEDANG BERKEMBANG

dan staf pengasuh anak; serta mengembangkan 
model dan mekanisme untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan anak usia dini.

Dengan kesadaran bahwa Daerah Aliran Sungai 
Yangtze masih menghadapi tantangan pembangunan 
dan ekonomi yang signifikan, ADB memberi 
komitmen pinjaman $100 juta bagi Provinsi Yunnan di 
RRT untuk meningkatkan manajemen sumber daya air 
dan air limbah. Proyek ini akan meningkatkan standar 
hidup 127.015 penduduk (47% perempuan) dan 25.403 
penduduk berpenghasilan rendah yang tinggal di 
sekitar daerah proyek dengan mengurangi limbah 
padat dan polusi air di Daerah Aliran Sungai Sayu. 
Proyek ini akan menciptakan sekitar 2.200 pekerjaan.

Di Mongolia, ADB memberi komitmen $29,9 juta 
sebagai pembiayaan tambahan bagi proyek kesehatan 
yang sudah ada guna meningkatkan fasilitas rumah 
sakit penting di Ulaanbaatar dan kawasan lainnya di 
negara itu. Guna membantu masyarakat miskin dan 
rentan di Mongolia agar dapat bertahan dari dampak 
pandemi COVID-19, ADB memberi komitmen 
pinjaman bantuan darurat sebesar $26,4 juta untuk 
memperbanyak kupon pangan dan bantuan langsung 
tunai.

ADB juga meningkatkan akses, dan kualitas 
pendidikan arus utama bagi penyandang disabilitas 
anak-anak di Mongolia. Melalui hibah senilai $2 juta 
dari Dana Jepang untuk Pengurangan Kemiskinan 
(JPFR), ADB mendukung proyek pendidikan inklusif 
guna meningkatkan aksesibilitas di sekolah dan taman 
kanak-kanak dengan membangun jalur melandai 
(ramp), memodifikasi toilet, dan memasang susuran 
tangga (railing), serta papan tanda dengan huruf 
braille. Proyek ini juga akan memberi perangkat khusus 
bagi siswa guna mendorong metode komunikasi 
alternatif, sekaligus melatih guru dalam hal budaya, 
kebijakan, dan praktik yang inklusif.

  Mempercepat Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

Mendorong kesetaraan gender adalah fokus penting 
dalam pekerjaan ADB di Asia Timur. ADB mendorong 
kesetaraan gender dalam 90% dari jumlah komitmen 
proyek di kawasan ini selama 2018–2020, naik dari 
80% selama 2017–2019.

Pada bulan Agustus, ADB memberi komitmen 
pinjaman $212,4 juta bagi pendidikan teknik dan 
vokasi, serta proyek pelatihan di Kota Chongqing, 
RRT. Dirancang untuk memberi keterampilan yang 
relevan dengan industri dan berorientasi inovasi, 
proyek ini akan meningkatkan prospek kerja 
perempuan dan membantu mereka berpartisipasi 
dalam kegiatan ekonomi di luar rumah. Proyek ini 
akan mengembangkan lembaga pendidikan tinggi 
bagi pengajar perempuan dan mahasiswa perempuan 
agar memperoleh manfaat dari fasilitas pembelajaran 
canggih dan kesempatan pelatihan baru, termasuk 
untuk inovasi dan kewirausahaan. Proyek ini 
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17%
ENERGI

14%
PERTANIAN, SUMBER 
DAYA ALAM, DAN 
PEMBANGUNAN 
PERDESAAN

14%
KEUANGAN

PADA 2020, 
KOMITMEN ADB 
DI KAWASAN INI 
TERUTAMA PADA 
SEKTOR BERIKUT:

13% 
AIR, SERTA 
INFRASTRUKTUR 
DAN LAYANAN 
PERKOTAAN LAIN

13%
TRANSPORTASI

diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja 
langsung bagi 151.522 orang (42% perempuan).

Dengan mendukung strategi yang lebih luas 
dalam mengurangi beban pekerjaan rumah tangga 
yang dilakukan perempuan tanpa dibayar, ADB 
memasukkan perspektif gender ke dalam investasi 
infrastrukturnya. Misalnya, berdasarkan pekerjaan 
yang sedang berjalan untuk mengurangi polusi udara 
di RRT, ADB memberi komitmen bagi program 
pinjaman berbasis hasil senilai $294,6 juta guna 
membantu pelanggan perumahan dan komersial 
di Provinsi Henan mengalihkan bahan bakar yang 
digunakan dari batu bara ke gas. Perempuan 
diperkirakan akan memperoleh manfaat dari 
penghematan waktu berkat jalur distribusi gas dan 
kompor gas yang akan dipasang setelah proyek 
tersebut dirampungkan. Program ini memberi 
perhatian khusus pada perubahan perilaku tradisional 
perempuan di kota dan desa yang masih banyak 
menggunakan batu bara atau kayu bakar: program 
memasukkan kampanye kesadaran bahan bakar 
bersih guna menyampaikan manfaat gas untuk 
memasak dan sebagai pemanas. 

Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Mengurangi polusi, memulihkan perlindungan ekologi, 
dan mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan 
adalah prioritas lingkungan ADB di Asia Timur selama 
2020. ADB masih tetap berkomitmen menangani 
perubahan iklim dan ketangguhan bencana di RRT 
dan Mongolia. Dari jumlah keseluruhan proyek yang 
sudah mendapat komitmen di kawasan ini pada 2020, 
sebanyak 70% di antaranya memasukkan komponen 
mitigasi atau adaptasi iklim (dibandingkan dengan 
74% pada 2019). Keseluruhan pembiayaan iklim 
mencapai nilai $924 juta dari sumber daya ADB 
sendiri.

Sebagai bagian dari Kerangka Sabuk Ekonomi Sungai 
Yangtze (Yangtze River Economic Belt Framework), 
ADB dan RRT menandatangani proyek investasi yang 
akan meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan 
ketangguhan iklim, dan meningkatkan standar hidup 
penduduk yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran 
Sungai Yangtze.  Misalnya, ADB memberi komitmen 
$101,4 juta untuk membantu meremajakan Sungai 
Xin’an, sistem sungai independen dalam Kerangka 
Sabuk Ekonomi Sungai Yangtze. Selain membangun 
tanggul sungai untuk mitigasi banjir, proyek ini juga 
akan meningkatkan fasilitas manajemen air limbah 
dan air hujan di Kota Huangshan dan empat county 
(setara kabupaten) yang berdekatan, sehingga 
memberi 95% penduduk perkotaan akses ke layanan 
pengolahan air limbah.

Sebagai bagian dari operasi sektor swastanya, ADB 
memberi komitmen pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah senilai CNY488 juta kepada Citic 

Financial Leasing Co. Ltd untuk mendanai sewa 
jangka panjang bagi proyek energi bersih—solusi 
pembiayaan yang baik bagi peralatan pembangkit 
listrik tenaga surya yang memiliki usia operasi 
panjang. Kesepakatan ini menandai pinjaman 
pertama dari ADB yang tidak dijamin pemerintah 
untuk mendukung pengembangan energi bersih 
di RRT melalui sewa. Langkah ini melanjutkan 
keberhasilan ADB dalam menggunakan sewa untuk 
mendukung transportasi hijau di negara itu.

Di Mongolia, ADB memberi komitmen pinjaman 
$100 juta untuk membantu mengurangi polusi 
udara dan polusi lingkungan lainnya. Proyek ini 
akan memasang 125 megawatt baterai penyimpan 
energi yang canggih—sistem yang pertama di 
Mongolia dan merupakan salah satu sistem baterai 
penyimpan terbesar di dunia. Sistem ini tangguh 
menghadapi iklim dingin di Mongolia dan dilengkapi 
sarana pengisian yang sepenuhnya berasal dari listrik 
terbarukan. Sistem diperkirakan dapat memasok 
listrik bersih sebanyak 44 gigawatt/jam setiap 
tahunnya, sehingga mencegah 842.039 ton emisi 
karbon dioksida setiap tahunnya mulai dari 2025.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni    

Selama 2020, ADB merespons tantangan urbanisasi 
yang cepat di Asia Timur dengan membantu 
memperbaiki sistem transportasi publik yang tidak 
efisien, memastikan akses ke pasokan air bersih, 
dan mencegah banjir di daerah perkotaan melalui 
perkenalan solusi terintegrasi yang dapat direplikasi 
di kawasan ini.

Di RRT, ADB menandatangani program 
pengembangan sektor (pinjaman investasi dan 
kebijakan) senilai $200 juta untuk membantu 
mentransformasikan Xiangtan dari kota yang tinggi 
karbon dan berpolusi berat menjadi kota yang 
rendah karbon, tangguh, cerdas, dan layak huni. 
Proyek ini akan memasang median dan jalur bus 
prioritas untuk jam sibuk pada lebih dari 60 kilometer 
jalan perkotaan, menjadikan halte bus lebih aman, 
memberi informasi bus digital dan meningkatkan 
fasilitas pejalan kaki dan pesepeda untuk akses yang 
lancar. Program ini akan memberi manfaat bagi 
100.000 penduduk (50% perempuan dan 2.000 
penduduk berpenghasilan rendah) dan mendorong 
perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih 
rendah karbon.

Sebagai bagian dari operasi sektor swastanya, ADB 
menandatangani pinjaman $80 juta dengan Bank of 
Communications Financial Leasing Co. Ltd. untuk 
mendanai sewa bus energi terbarukan di RRT. Bus-
bus ini, yang bertenaga baterai dan sel bahan bakar 
tanpa emisi langsung, akan membantu mendorong 
transportasi publik yang berkelanjutan serta 
mengurangi polusi dan kemacetan lalu lintas.
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ADB juga memberi komitmen fasilitas pinjaman dalam yuan 
yang setara dengan nilai $105,5 juta kepada Shenzhen Water 
(Group) Co., Ltd. dan Shenzhen Water and Environment 
Investment Group Co., Ltd. untuk mendorong infrastruktur 
air perkotaan yang cerdas serta tangguh iklim dan bencana. 
Hal ini akan mendukung pengembangan sistem infrastruktur 
air perkotaan yang meniru proses-proses alami untuk 
menyerap air dari hujan deras dan banjir, kemudian melepas 
air yang tersimpan untuk digunakan lagi. Pengembangan ini 
menerapkan solusi cerdas yang inovatif di sepanjang rantai 
nilai air guna mengurangi konsumsi listrik dan kehilangan 
air, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan 
kualitas air. Pengembangan ini akan membantu memberi 
keberlanjutan dan keamanan pasokan air, serta mentransfer 
pengetahuan manajemen air dari Shenzhen ke kota-kota 
tingkat tiga dan empat.

Di Mongolia, ADB memberi komitmen $44,7 juta untuk 
tranche ketiga program investasi guna meningkatkan layanan 
perkotaan dan pengembangan daerah ger di Ulaanbaatar. 
Investasi tersebut, yang diperkirakan akan memberi manfaat 
bagi sekitar 840.000 penduduk, akan membantu konstruksi 
jalan, saluran perlindungan dari banjir, kabel listrik, serta jalur 
pipa air dan air limbah. Investasi ini juga akan meningkatkan 
sekolah, pusat kesehatan, ruang publik, dan kondisi 
perumahan.

ADB memberi komitmen untuk mengelola proyek 
rintisan yang dibiayai melalui hibah $2 juta dari JFPR, 
guna meningkatkan manajemen limbah padat dan daur 
ulang di empat kota sekunder di Mongolia. Proyek ini akan 
membangun dan memasang tempat pembuangan akhir baru, 
membangun stasiun transfer dan jembatan timbang limbah 
padat, serta mengubah model kontainer kargo menjadi lokasi 
daur ulang limbah.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan 
Ketahanan Pangany

Pertanian telah menjadi prioritas pertumbuhan di Mongolia. 
ADB membantu mempercepat diversifikasi ekonomi di 
sektor tersebut dan menciptakan lapangan kerja. ADB 
memberi komitmen pinjaman $40 juta, yang dibiayai 
bersama oleh JFPR, guna memasang sistem irigasi yang 
efisien dan tangguh iklim, sehingga akan meningkatkan 
produksi sayuran di sekitar 7.000 hektare lahan. Secara 
keseluruhan terdapat 3.458 rumah tangga yang terlibat 
dalam pertanian sayuran dan diperkirakan akan mendapat 
keuntungan dari investasi tersebut.

Guna memperkokoh rantai pasokan gandum yang vital 
di Mongolia, ADB menandatangani pinjaman yang tidak 
dijamin pemerintah senilai $15 juta dengan Ulaanbaatar 
Flour Limited Liability Company dan Tavan Bogd Foods 
Limited Liability Company untuk memberi dukungan 
likuiditas bagi kedua perusahaan tersebut. Pembiayaan 
ADB membantu mempertahankan mata pencaharian 
ribuan petani gandum, pekerja tani dan pemrosesan 
gandum, serta staf gerai ritel di Mongolia.

Di RRT, ADB dan Alibaba sedang mempersiapkan studi 
bersama mengenai digitalisasi rantai pasokan pangan 
dan manajemen limbah. Sebuah webinar mengenai 
digitalisasi untuk memperkuat rantai pasokan pangan, serta 
mengurangi limbah plastik dan makanan menampilkan 
para ahli terkemuka yang membagikan pengalaman 
internasional dan mendiskusikan pentingnya kerja sama 
pemerintah–swasta dan teknologi digital dalam peremajaan 
perdesaan dan sistem pangan.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat merupakan 
kunci untuk memastikan kestabilan keuangan dan 
merespons dengan cepat guncangan sosioekonomi. 
ADB memprioritaskan pengembangan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas sebagai bagian yang sangat penting 
dari dukungannya kepada RRT dan Mongolia. Sekitar 67% 
dari jumlah proyek yang sudah mendapat komitmen di Asia 
Timur pada 2020, baik yang dijamin pemerintah maupun 
yang tidak dijamin pemerintah, menyediakan dukungan 
bagi peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan.

Di RRT, ADB memberi komitmen pinjaman $206,6 juta bagi 
pembiayaan hijau di Provinsi Hebei, salah satu kawasan 
industri dengan polusi tertinggi di Tiongkok. Pinjaman 
tersebut akan diberikan kepada Bank of Xingtai, bank 
komersial kawasan kota tersebut, guna membiayai investasi 
di bidang-bidang seperti pembangkitan listrik dengan 
biomassa, produksi bahan bakar nabati, prakarsa limbah-
menjadi-energi, penggantian plastik (misalnya dengan 
produksi material yang dapat terurai secara biologis), 
bangunan hijau, dan peningkatan lini produksi industri 
secara ramah lingkungan. Proyek ini akan memperkuat 
kapasitas kelembagaan dalam hal kebijakan pembiayaan 
hijau dan manajemen risiko, serta akan berfungsi sebagai 
model bisnis bagi kota-kota lain dan bank komersial 
perdesaan di RRT.

Memajukan Pembangunan yang Hijau Melalui Eko-Kompensasi

Melalui serangkaian publikasi penting mengenai eko-kompensasi, ADB telah memberi 
kontribusi besar bagi proyek lingkungan yang akan membantu membersihkan Sungai Xin’an 
di Provinsi Anhui, RRT. Produk pengetahuan tersebut juga telah memperlihatkan nilai 
tambah mekanisme ekologi dan praktik pembiayaan hijau bagi provinsi lainnya di wilayah 
RRT dan juga bagi negara berkembang lain yang menjadi anggota ADB. 
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Fasilitas pengolahan limbah-menjadi-energi yang didukung ADB di Suzhou, RRT, telah membantu menciptakan kondisi hidup yang lebih 
baik di kota itu. Pada 2020, ADB memberi komitmen $206,6 juta guna mendukung prakarsa limbah-menjadi-energi dan prakarsa lingkungan 
lainnya di Provinsi Hebei.

Mendorong Kerja Sama dan Integrasi 
Kawasan

ADB mendukung koridor Program Kerja Sama 
Ekonomi Kawasan Asia Tengah (CAREC), yang 
menghubungkan negara yang terkurung daratan 
(landlocked), termasuk Mongolia, dengan pasar di 
belahan dunia yang lain.

Sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan dengan 
beberapa tranche (multitranche), ADB memberi 
komitmen pinjaman $201,6 juta di bawah tranche 
pertama untuk memberi peluang ekonomi dan 
meningkatkan kondisi hidup masyarakat di sepanjang 
perbatasan antara Kawasan Otonomi Mongolia 
Dalam (Inner Mongolia Autonomous Region) di RRT 
dengan Mongolia. Proyek ini akan memasang sistem 
manajemen pelabuhan cerdas di zona kerja sama 
ekonomi Erenhot–Zamyn-Uud, membangun pusat 
pengawasan bea cukai di pelabuhan Mandula, serta 
meningkatkan rumah sakit internasional di Erenhot. 
Proyek ini diperkirakan akan memberi lapangan kerja 
dan peluang memperoleh penghasilan bagi 2,95 juta 
orang di kawasan perkotaan Erenhot dan Bautou di 
Mongolia.

Untuk memaksimalkan sinergi lintas perbatasan, 
ADB melengkapi dukungan regional dengan proyek 
yang lain di Mongolia. Pada bulan Juli, ADB memberi 
komitmen pinjaman $30,4 juta untuk mengembangkan 
pelabuhan perbatasan Zamyn-Uud, antara Mongolia 
dengan RRT, sebagai zona bebas kerja sama ekonomi. 
Proyek ini akan membuat sistem pelabuhan masuk di 
zona bebas sehingga memungkinkan Mongolia dengan 
mudah memantau, melacak, dan mengelola risiko 
terkait kesehatan dalam pergerakan barang dan orang 
lintas batas.

SOROTAN PENGETAHUAN 
Sumber daya pengetahuan ADB masih terus berkontribusi bagi 
pembuatan kebijakan, rancangan proyek yang inovatif, dan berbagi 
pengalaman antara RRT dan Mongolia dengan kawasan yang lain.

Lingkungan dan air masih tetap merupakan bidang penting yang 
dikaji oleh produk pengetahuan ADB dengan sejumlah publikasi yang 
mendiskusikan persoalan seperti Leveraging Private Sector Participation 
to Boost Environmental Protection in the People’s Republic of China, dan 
Achieving Sustainable Integrated Water Management in Mongolia. Blog, 
studi kasus, dan produk pengetahuan lainnya mengenai kesehatan 
juga telah diterbitkan, termasuk mengenai dampak COVID-19.

Beberapa produk pengetahuan juga telah berkontribusi bagi 
pembuatan kebijakan di kawasan ini. Pemerintah Mongolia sedang 
melaksanakan rekomendasi dari publikasi ADB berjudul Winning the 
Fight Against Air Pollution in Ulaanbaatar. Sebuah rangkuman ADB 
membagikan analisis yang menjelaskan mekanisme utang inovatif 
yang digunakan di RRT untuk Proyek Dana Pembangunan Ramah 
Lingkungan Shandong (Shandong Green Development Fund Project), 
yang bertujuan menjadi katalis bagi modal privat, kelembagaan, dan 
komersial untuk membangun infrastruktur dan usaha yang positif iklim 
atau rendah emisi karbon.

Prakarsa Berbagi Pengetahuan Kawasan (RKSI/Regional Knowledge 
Sharing Initiative) yang dikoordinasikan oleh ADB dan RRT, 
mengorganisasikan 28 acara bersama 14 mitra pada 2020, sehingga 
memberi manfaat bagi lebih dari 2.400 peserta dan meliputi beragam 
topik meskipun dengan fokus kuat pada COVID-19.

RKSI dan Pusat Pengetahuan Internasional Mengenai Pembangunan 
(Center for International Knowledge on Development) mengadakan 
rangkaian webinar untuk berbagi pembelajaran dan pengalaman 
COVID-19 di RRT kepada negara berkembang anggota ADB yang lain. 
Webinar tersebut dihadiri oleh lebih dari 800 peserta dan disiarkan 
langsung melalui kanal media sosial. Sebagai respons atas permintaan, 
RKSI juga memproduksi video informasi mengenai protokol kesehatan 
dan pengalaman karantina di RRT yang telah banyak disebarluaskan.
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PASIFIK
Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Niue, Palau, 
Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

BAB 2: KAWASAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan ekonomi 
terparah yang pernah dihadapi oleh Pasifik. Meskipun 
sebagian besar negara berkembang anggota ADB 
(DMC) di kawasan ini masih “bebas COVID” pada 2020 
karena penutupan perbatasan yang cepat dan tegas, 
dampak sosioekonomi akibat pandemi sangatlah besar. 
Pembatasan perjalanan diperkirakan telah menimbulkan 
kontraksi perekonomian negara-negara Pasifik secara 
kolektif sekitar 6% pada 2020. Karena hampir tidak ada 
pengunjung yang datang sejak April 2020, perekonomian 
di Kepulauan Cook, Fiji, Palau, dan Vanuatu yang sangat 
bergantung pada turis terkena dampak yang sangat 
berat. Dampak terhadap perekonomian kepulauan dan 
atol yang lebih kecil, seperti Kiribati dan Tuvalu, paling 
dirasakan dari tertundanya konstruksi infrastruktur 
dan gangguan terhadap kegiatan perikanan, terutama 
transshipment ikan tuna yang ditangkap oleh kapal 
nelayan asing. Bagi perekonomian Pasifik yang lebih 
besar dan berbasis sumber daya—Papua Nugini dan 
Kepulauan Solomon—efek pembatasan COVID-19 
paling banyak dirasakan dalam perdagangan karena 
kemerosotan ekspor hasil tani dan mineral.

Sejumlah pemerintah di negara Pasifik merespons 
dengan paket pengeluaran yang seluruhnya bernilai $2,6 
miliar (atau 7,5% dari PDB kawasan), yang mencakup 
dukungan tepat sasaran bagi usaha yang terdampak 
dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, serta 
untuk memperkuat sistem kesehatan dalam kesiapan 
menghadapi COVID-19. ADB memberi komitmen total 

sebesar $1,2 miliar untuk 34 proyek yang dijamin 
pemerintah dan 39 proyek bantuan teknis di Pasifik 
pada 2020, naik 150% dari 2019.

Dari keseluruhan komitmen untuk Pasifik, 58% dari 
pembiayaan yang diberikan adalah untuk mendukung 
respons pandemi—terutama melalui penggunaan 
Opsi Respons Pandemi COVID-19 (CPRO) senilai 
$378 juta untuk delapan DMC.

Koordinasi yang kuat dengan mitra pembangunan 
mengenai respons COVID-19 memastikan 
keselarasan yang jelas dengan prioritas pemerintah 
dan dapat mencegah duplikasi. Prioritas yang paling 
mendesak di seluruh Pasifik adalah pasokan  peralatan 
medis (termasuk alat pelindung diri, kit uji, dan 
ventilator), serta bantuan tunai guna memungkinkan 
pengeluaran pemerintah untuk keperluan seperti 
mengelola penutupan perbatasan dan fasilitas 
karantina.

Pada 2020, ADB menyalurkan dengan cepat 
pembiayaan bencana siaga yang sudah ada ke 
Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Kepulauan 
Marshall, Palau, Samoa, Kepulauan Solomon, dan 
Tonga guna mendukung langkah awal respons 
COVID-19. ADB juga memberi bantuan teknis $27,3 
juta dan hibah $18,5 juta dari Dana Respons Bencana 
Asia Pasifik (Asia Pacific Disaster Response Fund) 
kepada 14 DMC Pasifik untuk respons dan pemulihan 
dari pandemi.

SEKILAS 
ANGKA

$1,2 M
KOMITMEN

$1,2 M
DISALURKAN

$225 J
DIBIAYAI BERSAMA

$671 J
RESPONS 
COVID-19

Persentase Komitmen Operasi ADB di Pasifik untuk Mendukung Setiap Prioritas Strategi 2030

100% 42% 25% 8% 42%96% 100% 21%

Operasi COVID-19 2020 Operasi Non-COVID-19 2020

Catatan: Tidak termasuk hibah bantuan teknis dan program bergulir. Jumlah nilai-nilai ini akan lebih dari 100%. Sebagai bentuk pendekatan yang lebih terintegrasi 
atas tantangan pembangunan dalam Strategi 2030, sebagian besar operasi baru ADB menangani lebih dari satu prioritas operasional.
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Para penari dalam acara pertunjukan budaya di Rarotonga, 
Kepulauan Cook. Pinjaman ADB membantu membiayai rencana 
respons ekonomi pemerintah yang mencakup pembayaran untuk 
mempertahankan karyawan guna membantu pekerja pariwisata.

MENUNJANG PARIWISATA                                      
DI KEPULAUAN COOK

Bagi perekonomian kecil yang bergantung pada pariwisata 
seperti Kepulauan Cook, keputusan menutup perbatasan 
demi melindungi penduduk dari COVID-19 adalah keputusan 
yang sangat sulit.

Mengingat pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata 
mencapai sekitar sepertiga dari semua pekerjaan di negara itu, 
anjloknya jumlah kedatangan pengunjung berdampak sangat 
buruk bagi perekonomian Kepulauan Cook.

Meskipun perbatasan ditutup pada Maret 2020, 
perekonomian negara ini sudah mengalami kontraksi 5,9% 
pada tahun fiskal yang berakhir hanya 3 bulan kemudian pada 
Juni. Perekonomian diperkirakan akan turun lagi 15,4% pada 
tahun fiskal 2021. Selain memberi lebih dari $10 juta bagi 
kebutuhan darurat sistem medis dan kesehatan di negara itu, 
ADB juga memberi komitmen pinjaman kontrasiklus $20 juta 
guna membantu meringankan dampak sosial dan ekonomi 
akibat pandemi.

Pinjaman tersebut membantu membiayai rencana respons 
ekonomi pemerintah,  di antaranya berupa prakarsa 
perawatan kesehatan dan perlindungan sosial, termasuk 
pembayaran untuk mempertahankan karyawan guna 
membantu pekerja pariwisata, bantuan langsung tunai 
yang diberikan satu kali saja bagi keluarga yang kesulitan, 
keringanan bunga dan pinjaman bagi rumah tangga dan dunia 
usaha, serta hibah bagi perusahaan yang paling terdampak 
pandemi.

ADB mendukung sejumlah pemerintah di negara Pasifik 
dalam melaksanakan langkah-langkah respons COVID-19, 
seperti pembayaran untuk mempertahankan karyawan 
pada usaha yang terdampak, pembayaran bagi yang tidak 
bekerja, serta prakarsa untuk mendorong pertanian dan 
memastikan bahwa rumah tangga rentan memiliki akses 
ke makanan. Bantuan terkait COVID-19 lainnya termasuk 
bantuan teknis guna memperkuat perlindungan sosial; 
pembentukan kelompok kerja gender COVID-19 di Fiji; dan 
sejumlah proyek yang mempermudah akses ke air bersih 
dan sanitasi, serta meningkatkan praktik higiene.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

ADB memberi perhatian khusus dalam mengatasi 
kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang adil dan 
inklusif di Pasifik. Sekitar satu dari empat penduduk di 
kepulauan Pasifik hidup di bawah garis kemiskinan nasional 
dengan ketimpangan yang tampak paling jelas pada 
komunitas perdesaan terpencil yang memiliki keterbatasan  
akses ke layanan sosial dan kesempatan kerja. 
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Lebih dari satu dekade yang lalu, ADB dan Pemerintah Papua 
Nugini mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan 
sektor pembiayaan mikro di negara itu. Prakarsa ini dipandang 
sebagai cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 
digerakkan oleh sektor swasta dan untuk mendorong perempuan 
berpartisipasi dalam kegiatan keuangan dan usaha.

Lebih dari 10 tahun kemudian, proyek perluasan pembiayaan 
mikro yang kini sudah rampung—yang dilaksanakan dengan 
perkiraan biaya sebesar $27,1 juta dan dibiayai bersama oleh 
pemerintah Papua Nugini dan Australia—telah memberi hasil 
yang luar biasa.

Melalui proyek ini, lebih dari 217.000 orang (47% perempuan) 
mendapat pelatihan literasi keuangan. Tambahan 17.500 orang 
lainnya (58% perempuan) mendapat pelatihan keterampilan 
pengembangan usaha—artinya ada lebih dari 10.000 perempuan 
di Papua Nugini yang sudah dibekali kemampuan untuk memulai 
dan memperluas usaha mikro dan kecilnya.

Selama masa proyek, berbagai lembaga keuangan yang menjadi 
mitra mencatatkan tambahan 330.000 rekening tabungan dan 
banyak di antara rekening tersebut dibuka oleh perempuan yang 
sebelumnya tidak memiliki kemandirian keuangan.

Proyek ini juga termasuk fasilitas pembiayaan untuk mendorong 
pinjaman bank kepada usaha mikro dan kecil. Melalui fasilitas 
tersebut, lebih dari 2.000 pinjaman dengan nilai total sekitar $10 
juta telah diberikan dan 65% dari pinjaman tersebut diberikan 
kepada klien perempuan.

Ahli keuangan memberi pelatihan bagi penduduk desa di Provinsi Central. 
Proyek perluasan pembiayaan mikro ADB memberi pelatihan tentang literasi 
keuangan dan pengembangan usaha.

MEMPERLUAS PEMBIAYAAN 
MIKRO DI PAPUA NUGINI

Pembiayaan ADB bagi program dukungan melawan 
pandemi difokuskan pada rumah tangga miskin dan rentan. 
Program-program ini mengatasi dampak COVID-19 yang 
mungkin bersifat jangka panjang terhadap kehidupan 
masyarakat miskin dan kelompok rentan, termasuk 
naiknya risiko kesehatan dan kekurangan gizi, melebarnya 
kesenjangan pembelajaran di antara anak usia sekolah, 
hilangnya penghasilan, dan meningkatnya utang.

ADB juga memberi komitmen bagi proyek bantuan 
teknis kawasan guna memperkuat perlindungan sosial 
di Pasifik. Proyek ini tidak hanya menangani dampak 
COVID-19, tetapi juga akan mempelajari pendekatan 
jangka panjang berkelanjutan guna mengurangi kemiskinan 
dan ketimpangan, serta mencapai tingkat kesejahteraan 
ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Proyek ini dirancang 
untuk memperluas sistem perlindungan sosial, berfokus 
pada asuransi sosial, bantuan sosial, dan program pasar 
tenaga kerja yang aktif. Melalui proyek ini, ADB juga akan 
memberi prioritas bantuan kepada DMC di Pasifik dalam 
menghadapi guncangan yang berkaitan dengan iklim dan 
bencana.

Mempercepat Kemajuan dalam Kesetaraan 
Gender

Meskipun sudah ada kemajuan signifikan, ketimpangan 
gender masih menjadi masalah umum di Pasifik. ADB 
mendorong kesetaraan gender dalam 89% dari jumlah 
komitmen proyek di Pasifik selama 2018–2020, naik 
dari 77% selama 2017–2019. Pada 2020 saja, 96% dari 
proyek-proyek ADB di Pasifik mencakup kegiatan 
pengarusutamaan gender yang kuat. Hal ini mencerminkan 
upaya berkelanjutan ADB untuk memprioritaskan 
pertimbangan gender dalam proyek-proyek dan rancangan 
programnya, termasuk langkah respons pandemi, serta di 
segala sektor.

ADB memberi komitmen hibah $9,6 juta kepada 
Vanuatu untuk meningkatkan ketangguhan perkotaan 
di Greater Port Vila dengan membuat sejumlah 
tempat penampungan darurat multiguna agar 
dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan anak 
perempuan. Rancangan inovatif tempat-tempat 
penampungan tersebut dapat digunakan selain untuk 
keadaan darurat, termasuk kegiatan ekonomi inklusif, 
pertemuan masyarakat, dan respons pascabencana 
yang sensitif gender. Proyek ini memasukkan langkah-
langkah yang memastikan partisipasi perempuan secara 
bermakna dalam kepemimpinan dan pengambilan 
keputusan serta menjawab kekerasan berbasis gender 
dengan menggunakan kampanye kesadaran publik dan 
meningkatkan alur-alur rujukan.

Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Kerentanan terhadap efek perubahan iklim, degradasi 
lingkungan, dan bahaya alam merupakan pendorong 
utama kerapuhan di Pasifik. Meskipun terjadi pergeseran 
fokus akibat COVID-19, ADB masih tetap berkomitmen 
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menangani perubahan iklim dan ketangguhan 
bencana di kawasan ini. Dari jumlah keseluruhan 
proyek yang sudah mendapat komitmen di Pasifik 
pada 2020, sebanyak 38% di antaranya memasukkan 
komponen mitigasi atau adaptasi iklim. Persentase 
ini lebih rendah daripada angka 56% yang dicapai 
pada 2019 karena sejumlah besar pembiayaan 
digunakan untuk mengatasi dampak langsung 
COVID-19. Namun, dari segi angka dalam dolar, 
pembiayaan iklim bagi kawasan ini meningkat 
menjadi $53 juta dari sumber daya ADB sendiri, di 
atas target $49 juta.

Di bawah Fasilitas Investasi Energi Terbarukan Pasifik 
(Pacific Renewable Energy Investment Facility), ADB 
memasang sistem fotovoltaik surya dan baterai 
penyimpanan energi yang tangguh iklim di Kiribati. 
ADB juga meningkatkan kapasitas pemerintah untuk 
memperluas akses ke energi bersih, meningkatkan 
kualitas dan keandalan layanan, mengurangi emisi 
gas rumah kaca (greenhouse gas) dan ketergantungan 
pada bahan bakar fosil, mengurangi biaya 
pembangkitan listrik, serta meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan sektor energi.

Prakarsa pengetahuan dan bantuan teknis 
pendukung membantu ADB meningkatkan 
skala investasinya dalam adaptasi perubahan 
iklim di seluruh 14 DMC Pasifik. Proyek ini akan 
meningkatkan akses ke informasi iklim dan risiko 
bencana geospasial serta akan mendukung 
pengkajian untuk membuat model dampak 
perubahan iklim di masa mendatang dan risiko 
geofisik. Hal ini akan memberi masukan bagi 
pengambilan keputusan strategis untuk adaptasi 
dan ketangguhan jangka panjang. Proyek 
kawasan ini juga akan membantu memperkuat 
pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik 
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas 
manajemen perubahan iklim dan risiko bencana 
melalui berbagi pengetahuan dan dialog kebijakan. 
Hal ini juga akan mendukung pengembangan 
proyek guna memastikan bahwa peluang adaptasi 
perubahan iklim sudah dimanfaatkan.

Pada 2020, ADB menyalurkan hibah senilai $3 
juta dari pembiayaan bencana siaga yang sudah 
berjalan untuk membantu mendanai kegiatan 
pemulihan prioritas di Tuvalu, setelah serangan 
Siklon Tropis Tino pada bulan Januari tahun itu. 
ADB juga menanggapi kehancuran luas di kawasan 
ini akibat Siklon Tropis Harold pada bulan April. 
ADB memberi hibah yang seluruhnya bernilai 
$1,6 juta bagi Fiji, Tonga, dan Vanuatu guna 
meringankan beban sumber daya pemerintah dan 
segera memberi bantuan kemanusiaan seperti 
perangkat medis, makanan, tempat penampungan 
transisi, perlengkapan higiene pribadi, dan kegiatan 
pembersihan lokasi.

Di bawah Tahap 3 dari Program Ketangguhan 
Bencana Pasifik (Pacific Disaster Resilience Program), 

ADB menyediakan pembiayaan siaga bencana bagi 
Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Kiribati, 
Kepulauan Marshall, Palau, Samoa, Kepulauan 
Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Selain 
menangani bencana yang dipicu oleh bahaya alam, 
Tahap 3 juga telah diperluas agar mencakup keadaan 
darurat terkait kesehatan, agar program tersebut kini 
dapat menyediakan sumber pembiayaan, yang dapat 
disalurkan dengan cepat, tepat waktu dan dapat 
diperkirakan, kepada pemerintah yang terdampak 
ketika menghadapi peristiwa seperti gempa, siklon, 
atau wabah virus.

Di Samoa, ADB memberi komitmen bantuan hibah 
senilai $40 juta untuk meningkatkan 20 kilometer 
jalan akses ke delapan desa dan ibu kotanya, Apia. 
Proyek ini menyertakan fitur ketangguhan iklim 
seperti drainase yang dirancang bagi intensitas air 
hujan tinggi dan permukaan yang kokoh. Jalan lintas 
pulau ini akan berfungsi sebagai rute alternatif untuk 
evakuasi masyarakat dan menyediakan bantuan 
darurat.

Di Palau, ADB menyiapkan hibah intermediasi 
keuangan $3 juta guna memperluas akses ke 
pembiayaan energi bersih yang terjangkau bagi 
penduduk berpenghasilan rendah dan peminjam 
perempuan. Hibah ini akan membantu Kementerian 
Keuangan Palau untuk membuat Fasilitas 
Pembiayaan Energi Bersih Tangguh Bencana 
(Disaster Resilient Clean Energy Financing Facility), 
dan dana tersebut akan dipinjamkan oleh Bank 
Pembangunan Nasional Palau.

Sebagai bagian dari prakarsanya untuk laut yang 
sehat, ADB memberi komitmen $6,5 juta pada 
2020 bagi Kepulauan Marshall untuk meningkatkan 
cakupan dan keberlanjutan pelaksanaan layanan 
manajemen limbah padat terintegrasi di Ebeye. 
Proyek ini diperkirakan akan memberikan hasil 
lingkungan positif yang signifikan, termasuk 
perbaikan kondisi perairan laut di sekitarnya, 
berkurangnya limpasan air hujan, dan mengurangi 
sampah di tempat pembuangan akhir.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni 

Daerah perkotaan di Pasifik mengalami 
pertumbuhan yang cepat dan sering kali disebabkan 
perencanaan yang buruk akibat migrasi internal dan 
kenaikan jumlah penduduk alami.

Di Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, 
dan Tuvalu, ADB memberi bantuan yang seluruhnya 
bernilai $44,3 juta guna mengembangkan 
pendekatan terintegrasi terhadap penyediaan 
air, sanitasi, pembuangan limbah padat, dan 
infrastruktur perkotaan lainnya. Fokus proyek-
proyek tersebut adalah memastikan akses yang 
inklusif dan adil ke layanan-layanan itu bagi 
masyarakat perkotaan yang miskin dan rentan.
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ADB juga membantu pemerintah-pemerintah tersebut 
merencanakan, merancang, dan membangun proyek 
infrastruktur perkotaan yang lebih tangguh. Prakarsa ini akan 
terus memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih baik 
dalam merencanakan, mengatur, serta mengelola aset dan 
layanan perkotaan.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan 
Ketahanan Pangan

Standar hidup di daerah perdesaan dan komunitas pulau terluar 
di Pasifik jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Pada 
2020, ADB membiayai sejumlah proyek untuk membantu 
mengembangkan komunitas perdesaan dan ketahanan pangan, 
terutama melalui prakarsa di sektor transportasi.

Di Papua Nugini, ADB memberi komitmen pinjaman $31 
juta yang akan membiayai kegiatan persiapan dan uji tuntas 
bagi proyek-proyek selanjutnya untuk meningkatkan jalan, 
jembatan, dan (kemungkinan) pelabuhan di negara itu, 
dengan fokus pada koridor utara dan daerah dataran tinggi. 
Proyek itu akan meningkatkan aksesibilitas  dalam masing-
masing provinsi, memperkuat transportasi dan perdagangan 
produk pertanian dan mineral sekaligus meningkatkan 
penyediaan layanan sosial, termasuk pendidikan dan 
kesehatan kepada masyarakat perdesaan.

Di Samoa, ADB dan bank mitra ADB membantu para petani 
mengekspor produk-produk mereka melalui pembiayaan 
perdagangan untuk sembilan transaksi. Hal ini memungkinkan 
para petani mengekspor kelapa, biji cokelat, dan talas ke 
Selandia Baru, Hawaii, Australia, dan Jepang. ADB juga 
mendirikan kemitraan perbankan untuk pembiayaan 
perdagangan di Papua Nugini.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

ADB memprioritaskan pengembangan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas sebagai bagian yang sangat penting dari 
dukungannya kepada DMC di Pasifik. Semua proyek ADB yang 
sudah mendapat komitmen untuk kawasan tersebut pada 
2020 menyertakan dukungan bagi peningkatan tata kelola dan 
kapasitas kelembagaan.

Dengan kesenjangan pembiayaan yang besar akibat 
kekurangan pendapatan dan pengeluaran tambahan untuk 
menanggulangi dampak ekonomi dan sosial COVID-19, 

utang publik di Pasifik diproyeksikan akan naik tajam 
dalam jangka pendek. ADB bekerja sama dengan DMC 
Pasifik  meningkatkan manajemen utang dan mendukung 
mobilisasi sumber daya domestik.

Melalui $378 juta yang disalurkan ke delapan pemerintah 
negara Pasifik, ADB menunjang pengeluaran publik yang 
sangat penting guna memperkuat sistem kesehatan, 
memberi bantuan sosial sebagai kompensasi bagi 
pekerja yang menganggur atas kerugian ekonomi, dan 
menyampaikan bantuan ekonomi untuk usaha yang 
terdampak.

Sebagai pelengkap bantuan bagi Papua Nugini, 
ADB memberi komitmen $150 juta bagi program 
pengembangan sektor kesehatan yang memungkinkan 
pemerintah melindungi pendanaan inti bagi layanan 
kesehatan dan layanan dasar lainnya yang sangat penting 
sekaligus memberi sumber daya yang memadai untuk 
segera merespons COVID-19.

Di Papua Nugini, ADB memberi komitmen pinjaman 
program senilai $100 juta guna meningkatkan kinerja 
dan keberlanjutan keuangan berbagai badan usaha milik 
pemerintah dan membantu badan-badan usaha tersebut 
menyediakan layanan yang lebih baik. Bagi Fiji, ADB 
memberi komitmen pinjaman program $200 juta untuk 
mendukung upaya pemerintah memperkuat manajemen 
keuangan publik dan meningkatkan lingkungan usaha.

ADB juga mendukung penguatan ketangguhan 
makroekonomi di Tonga dengan mengatasi kelemahan 
fiskal struktural dan risiko manajemen keuangan publik. 
Hibah ini juga meningkatkan sektor publik dan manajemen 
sumber daya manusia nasional di Tonga guna membatasi 
dampak langsung COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja 
dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Bagi Nauru, ADB memberi hibah program $5 juta sebagai 
bagian dari bantuan yang berjalan guna memperkuat 
manajemen investasi publik dan keberlanjutan fiskal 
pemerintah yang sangat penting untuk penyediaan 
layanan yang efektif dan pertumbuhan yang inklusif.

Mendorong Kerja Sama dan Integrasi 
Kawasan

Kerja sama regional sangat penting dalam mengatasi 
berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara di 

Meningkatkan Dukungan bagi Pemulihan Berkelanjutan di Papua Nugini 

ADB mendukung strategi kemitraan negara 2021–2025 untuk Papua Nugini, negara yang sangat 
merasakan dampak pandemi COVID-19. Skala operasi di Papua Nugini akan ditingkatkan secara 
signifikan, dengan tambahan dukungan $1 miliar yang telah disiapkan untuk 2021–2023. ADB akan 
memperkokoh upaya-upaya tersebut dengan berinvestasi pada infrastruktur transportasi dan 
energi, serta meningkatkan manajemen sektor publik, pendidikan teknis, perlindungan sosial, dan 
partisipasi sektor swasta.
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Warga Fiji mengantri di depan ATM. Dampak sosial dan ekonomi pandemi terhadap negara-negara berkembang anggota ADB sangatlah besar.

kepulauan Pasifik: keterpencilan, kapasitas ekonomi yang 
kecil, dan kerentanan terhadap bahaya alam dan perubahan 
iklim. Untuk mengembangkan kerja sama ini, ADB menjalin 
hubungan dengan beberapa platform antarpemerintah di 
kawasan tersebut, termasuk Forum Kepulauan Pasifik (Pacific 
Island Forum), Sekretariat Program Lingkungan Kawasan Pasifik 
(Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme),  dan 
Dialog Adaptasi Atol Masyarakat Pasifik (Pacific Community’s 
Atoll Adaptation Dialogue).

Bersama-sama dengan lembaga PBB terkait, ADB mengadakan 
pertemuan meja bundar virtual bersama sejumlah pemerintah 
negara Pasifik dan mendiskusikan cara-cara yang aman untuk 
memulai kembali perjalanan internasional dan pariwisata agar 
dapat memulihkan ekonomi. Berdasarkan diskusi tersebut, 
ADB memulai bantuan teknis guna membantu pemerintah dan 
industri bersiap untuk pembukaan kembali perbatasan.

BProgram-program bantuan teknis ADB yang memberi 
dukungan bagi Pasifik pada 2020 memiliki cakupan yang bersifat 
regional dan mendorong berbagi pengetahuan di antara DMC 
Pasifik. Fasilitas Infrastruktur Kawasan Pasifik (Pacific Region 
Infrastructure Facility) membuat kajian regional di sektor 
penerbangan dan menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk 
meningkatkan efisiensi. Program Manajemen Ekonomi Pasifik 
(Pacific Region Infrastructure Facility) mengadakan webinar 
mengenai prospek penyaluran vaksin COVID-19 di Pasifik dan 
bagaimana saluran kerja sama kawasan dapat dimanfaatkan 
untuk memperkuat akses vaksin dan sistem surveilans. Prakarsa 
Pengembangan Sektor Swasta Pasifik (Pacific Private Sector 
Development Initiative) melaksanakan studi penentuan tolok 
ukur kawasan dengan menganalisis investasi asing langsung, 
perempuan di posisi pimpinan usaha, dan pariwisata, guna 
memberi masukan bagi program kerja dan pembuatan kebijakan 
kawasan di masa mendatang. Setiap prakarsa tersebut menjawab 
tantangan bersama dan mengidentifikasi solusi berdasarkan pada 
kerja sama kawasan dan berbagai manfaatnya.

Selama 2020, ADB juga menyiapkan fasilitas $65 juta 
untuk memberi dukungan likuiditas bagi Fiji Airways yang 
menyediakan jalur transportasi penting di Pasifik Selatan. 
Maskapai penerbangan ini berperan penting dalam layanan 

angkutan barang, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi, serta 
pariwisata, yang menyumbang sekitar sepertiga dari PDB Fiji. 
Pembiayaan dari ADB akan membantu pendanaan Fiji Airways 
melewati krisis COVID-19.

SOROTAN PENGETAHUAN 
Pada 2020, ADB meluncurkan Bincang-Bincang CEO Utilitas 
Pasifik (Pacific Utilities CEOs Talk), forum kebijakan baru tempat 
CEO berbagai utilitas pemerintah di kawasan ini berbagi 
wawasan mengenai reformasi perusahaan, keberlanjutan, 
dan perubahan peran negara dalam mengelola utilitas publik. 
ADB mengadakan pertemuan pertama pada bulan Juni untuk 
mendiskusikan strategi, pengalaman, dan pembelajaran dalam 
mengatasi COVID-19, serta respons pemulihan terhadap 
pandemi. Pada bulan November, forum yang kedua diadakan 
untuk memperoleh pemahaman lebih baik mengenai tantangan 
dalam mendapatkan pembiayaan swasta bagi investasi energi 
terbarukan di kawasan ini, mengatasi risiko, dan menggali opsi-
opsi yang dimungkinkan guna memandu penyampaian bantuan 
dari komunitas pembangunan internasional.

Pacific Economic Monitor dari ADB mengkaji dampak pandemi 
COVID-19 yang masih berlangsung terhadap perekonomian 
Pasifik dan memberi sejumlah opsi kebijakan guna mendukung 
pemulihan yang cepat.

Pada bulan November, ADB memublikasikan Smart Ports in 
the Pacific untuk mendorong dialog  antara pemerintah dan 
mitra pembangunan mengenai cara memanfaatkan teknologi 
maju di pelabuhan maritim guna mendukung perdagangan, 
membangun ketangguhan iklim, dan menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di 
seluruh kawasan ini. Publikasi tersebut menggali opsi-opsi yang 
dapat memungkinkan pelabuhan di Pasifik untuk perlahan-
lahan mengadopsi konsep pelabuhan pintar, melalui adaptasi 
praktik-praktik terbaik internasional bagi konteks Pasifik yang 
volume perdagangannya relatif kecil, terisolasi secara geografis, 
dan rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem.
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ASIA SELATAN
Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Sri Lanka

SEKILAS 
ANGKA

$9,0 M
KOMITMEN

$6,8 M
DISALURKAN

$4,4 M
DIBIAYAI BERSAMA

BAB 2: KAWASAN

Perekonomian di Asia Selatan mengalami masa-
masa sulit selama 2020 seiring menyebarnya 
COVID-19 di kawasan tersebut, dengan dampak 
berat terhadap kehidupan dan mata pencaharian. 
Lockdown ketat mengacaukan kegiatan ekonomi, 
rantai pasokan, dan permintaan eksternal. 
Negara-negara yang bergantung pada pariwisata 
internasional, seperti Maladewa, Nepal, dan Sri 
Lanka, paling dirugikan oleh penutupan perbatasan.

Negara-negara Asia Selatan melaksanakan langkah-
langkah darurat dengan cepat untuk memperkuat 
sistem perawatan kesehatan sekaligus memberi 
bantuan segera melalui sistem perlindungan sosial 
untuk membantu terjaminnya pangan, perumahan, 
energi, dan pekerjaan bagi penduduk yang 
terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. 
Secara keseluruhan, negara-negara Asia Selatan 
mengumumkan paket kebijakan bernilai $428,5 miliar 
atau 12,7% dari produk domestik bruto kawasan ini.

ADB memberi komitmen total $9,0 miliar untuk 
kawasan Asia Selatan pada 2020 termasuk bantuan 
teknis, naik 24% dari 2019. Pembiayaan yang dijamin 
pemerintah dilengkapi juga dengan dukungan 
senilai $479,4 juta bagi 11 proyek yang tidak dijamin 
pemerintah untuk perusahaan di sektor keuangan, 
energi, dan pertanian, terutama di India dan 
Bangladesh, serta $1,3 miliar pada tiga program yang 
tidak dijamin pemerintah. Melalui dukungannya 
bagi sektor swasta di Asia Selatan, ADB memastikan 
bahwa proyek akan mencapai sasaran pembangunan 

sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan, 
perlindungan sosial, dan tata kelola yang baik.

Respons COVID-19 di Asia Selatan mencapai sekitar 
44% dari komitmen ADB di kawasan tersebut pada 
2020. Pada awalnya, bantuan teknis dan hibah dari 
Dana Respons Bencana Asia Pasifik mendukung 
pengadaan darurat berbagai pasokan medis dan 
alat pelindung diri. Bantuan dan hibah tersebut 
kemudian dilanjutkan oleh program Respons Aktif 
dan Dukungan Pengeluaran COVID-19 (CARES/
COVID-19 Active Response and Expenditure Support) 
serta pinjaman bantuan darurat yang seluruhnya 
bernilai $2,4 miliar.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada 
dan Mengurangi Ketimpangan

Di Asia Selatan, ADB menjawab persoalan 
kemiskinan dan ketimpangan melalui operasi 
di bidang pertanian dan sumber daya alam, 
pembangunan manusia, dan penguatan usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM). ADB juga 
terus meningkatkan bantuan pendidikan dan 
pengembangan keterampilan.

Di Bhutan, 62% dari penduduknya tinggal di daerah 
perdesaan, tempat pertanian menjadi sumber utama 
mata pencaharian. Karena itu, ADB mendukung 

$4,0 M
RESPONS 
COVID-19

Persentase Komitmen Operasi ADB di Asia Selatan untuk Mendukung Setiap Prioritas Strategi 2030

100% 62% 22% 24%82% 73% 27%

Operasi COVID-19 2020 Operasi Non-COVID-19 2020

Catatan: Tidak termasuk hibah bantuan teknis dan program bergulir. Jumlah nilai-nilai ini akan lebih dari 100%. Sebagai bentuk pendekatan yang lebih terintegrasi 
atas tantangan pembangunan dalam Strategi 2030, sebagian besar operasi baru ADB menangani lebih dari satu prioritas operasional.
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Tenaga kesehatan Sri Lanka melakukan pengujian COVID-19 
di Kolombo.

MENINGKATKAN KAPASITAS                
PENGUJIAN DI SRI LANKA

Meskipun sistem kesehatan Sri Lanka sudah cukup baik, negara 
ini sangat membutuhkan peningkatan kapasitas diagnostik untuk 
mendeteksi infeksi COVID-19.

ADB merespons dengan cepat melalui penyediaan dana yang 
diperlukan untuk mendirikan laboratorium reaksi rantai polimerase 
(PCR/polymerase chain reaction) molekular yang baru di Colombo 
East Base Hospital.

Tanah kosong di lokasi rumah sakit tersebut segera menjadi sibuk 
seiring kerja keras berbagai tim untuk mendirikan bangunan 
tersebut dan memasang utilitasnya. Pekerjaan ini dilengkapi 
dengan konstruksi jalan akses yang lebih baik dan pemasangan 
jalur listrik khusus ke laboratorium.

Pada 24 Juni 2020, Menteri Kesehatan dan Layanan Medis 
Sri Lanka secara resmi membuka laboratorium PCR tersebut. 
Laboratorium dilengkapi dengan mesin PCR, bahan habis pakai, 
pendingin dan freezer farmakologis, generator, reagen, dan utilitas 
khusus, dengan staf yang memiliki dukungan operasional yang 
diperlukan. Laboratorium baru ini telah meningkatkan kapasitas 
diagnosis COVID-19 di Sri Lanka hingga 500 pengujian per hari 
dengan shift 12 jam dan 1.000 pengujian per hari dengan shift 24 
jam. Kualitas perawatan juga telah ditingkatkan di rumah sakit 
tersebut, sekaligus memastikan keamanan laboratorium dan 
keselamatan tenaga kesehatan yang menangani sampel pasien dari 
Colombo East Base Hospital dan berbagai rumah sakit lainnya di 
Sri Lanka.

proyek pembangunan keuangan pedesaan melalui 
pinjaman konsesi $20 juta dan bantuan teknis $1 
juta guna meningkatkan akses ke pembiayaan bagi 
usaha mikro dan kecil, meningkatkan lapangan 
kerja pedesaan, dan mendorong pembangunan 
ekonomi.

ADB juga memberi komitmen $30 juta bagi 
program untuk mengembangkan pasar keuangan 
di Bhutan. Dengan menggunakan pinjaman 
berbasis kebijakan untuk mendukung reformasi 
kelembagaan pemerintah, program ini akan 
membantu diversifikasi ekonomi dan meningkatkan 
inklusi keuangan di Bhutan.

ADB memberi komitmen $1,5 miliar pinjaman 
Program CARES untuk India yang akan 
mendukung prakarsa kesehatan dan mendanai 
perlindungan sosial bagi lebih dari 800 juta orang, 
termasuk di antaranya keluarga yang hidup di 
bawah garis kemiskinan, perempuan, warga usia 
lanjut, penyandang disabilitas, dan penduduk 
berpenghasilan rendah. ADB juga mendukung 
India dalam memperkuat ketangguhan sistem 
kesehatan primer perkotaan untuk layanan yang 
sangat penting dan juga respons pandemi.
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Saat gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Nepal pada 
April 2015, skala kehancurannya sungguh memilukan. Di antara 
kehancuran yang begitu luas itu, termasuk hilangnya lebih dari 
500.000 rumah serta hampir 30.000 ruang kelas juga hancur atau 
rusak.

“Kami khawatir akan ada satu generasi siswa yang putus sekolah,” 
kata Naresh Giri, pejabat proyek senior di ADB.

Lebih dari 5 tahun kemudian, dan sebagian berkat investasi ADB 
dalam bantuan gempa dan rekonstruksi bencana, lebih dari 60.000 
siswa di Nepal kini belajar di sekolah yang modern dan aman dari 
gempa, serta lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.

Sampai dengan 2020, sudah ada 162 sekolah yang direkonstruksi, 
termasuk delapan sekolah yang dibiayai oleh Dana Jepang untuk 
Pengurangan Kemiskinan, dan diserahkan ke komite manajemen 
sekolah masing-masing. Semua sekolah telah direkonstruksi 
dengan mengikuti standar dan spesifikasi bangunan yang ketat 
dilengkapidengan sarana pendidikan terbaru dan fasilitas untuk 
membantu penyandang disabilitas.

Proyek rekonstruksi ini dibiayai bersama oleh ADB, Dana Jepang 
untuk Pengurangan Kemiskinan, Lembaga Amerika Serikat untuk 
Pembangunan Internasional (USAID), dan Pemerintah Nepal.

Siswa di Sekolah Naag Kanya di Nepal, salah satu dari 162 sekolah yang rusak 
karena gempa, yang dibangun kembali dengan fasilitas yang ditingkatkan dan 
tangguh bencana melalui bantuan ADB dan mitra pembangunan.

MEMBANGUN KEMBALI DENGAN 
LEBIH BAIK DI NEPAL

Di Maladewa, ADB membiayai pendirian fasilitas 
pengujian COVID-19 di lima rumah sakit daerah, 
melipatgandakan kapasitas pengujian menjadi 
800 per hari, dan menyediakan 400 tempat tidur 
isolasi. Program ini juga mendukung langkah-
langkah perlindungan sosial dan bantuan ekonomi 
pemerintah dengan menyediakan akomodasi yang 
aman bagi pekerja migran dan penyintas kekerasan 
berbasis gender, bantuan tunai dan dukungan 
penghasilan bagi masyarakat miskin dan rentan, serta 
dukungan modal kerja bagi usaha yang terdampak.

Mempercepat Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

ADB terus meningkatkan skala dukungan bagi 
kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI/gender 
equality and social inclusion) di Asia Selatan. ADB 
mendorong kesetaraan gender melalui 95% dari 
jumlah komitmen proyek di Asia Selatan selama 
2018–2020, naik dari 89% selama 2017–2019.

ADB memberi komitmen $2,2 juta untuk fasilitas 
bantuan teknis transaksi kawasan agar dapat 
mengintegrasikan GESI dengan lebih baik dalam 
rancangan dan pelaksanaan proyek untuk 
operasinya di kawasan ini. Fasilitas tersebut juga 
akan memperkuat kapasitas kesetaraan gender dari 
lembaga penanggung jawab dan lembaga pelaksana.

Di Bangladesh, ADB memberi komitmen 
$50 juta dalam pembiayaan tambahan bagi 
proyek pengembangan usaha mikro yang akan 
meningkatkan skala pembiayaan inklusif gender bagi 
usaha mikro yang terdampak berat oleh pandemi 
COVID-19. Proyek akan memberi pinjaman bagi 
30.000 usaha mikro baru, 70% di antaranya dipimpin 
oleh perempuan.

ADB juga memberi komitmen bantuan teknis $1 juta 
guna mengkaji kerangka kebijakan dan regulasi untuk 
menciptakan lapangan kerja yang berkaitan dengan 
iklim di daerah aliran sungai Chittagong Hill Tract di 
Bangladesh. Perempuan akan memilih lokasi proyek-
proyek air, sedangkan rumah tangga yang dipimpin 
oleh perempuan akan menjadi target kesempatan 
kerja dalam subproyek konstruksi dan operasi 
infrastruktur.

Di India, ADB memberi komitmen pinjaman 
yang tidak dijamin pemerintah dalam mata uang 
rupee India dengan nilai setara $60 juta kepada 
Aavas Financiers Limited guna meningkatkan 
akses ke pembiayaan perumahan bagi peminjam 
berpenghasilan lebih rendah, termasuk 110.000 
perempuan.
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22%
ENERGI

20% 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK

15%
TRANSPORTASI

PADA 2020, 
KOMITMEN ADB 
DI KAWASAN INI 
TERUTAMA PADA 
SEKTOR BERIKUT:

AIR, SERTA 
INFRASTRUKTUR 
DAN LAYANAN 
PERKOTAAN LAIN

9%

14% 
KEUANGAN

Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Meskipun terjadi pergeseran fokus akibat 
COVID-19, ADB masih tetap berkomitmen 
menangani perubahan iklim dan ketangguhan 
bencana di Asia Selatan. Dari jumlah keseluruhan 
proyek yang sudah mendapat komitmen di Asia 
Selatan pada 2020, sebanyak 58% di antaranya 
menyertakan komponen mitigasi atau adaptasi iklim 
(dibandingkan dengan 63% pada 2019). Keseluruhan 
pembiayaan iklim mencapai nilai $1,7 miliar dari 
sumber daya ADB sendiri.

Di India, ADB terus berinvestasi pada sektor 
swasta dalam industri kelistrikan tenaga surya. 
ADB memberi komitmen pinjaman jangka panjang 
$62,41 juta kepada ENGIE group untuk konstruksi 
dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya 
200 megawatt di Raghanesda Solar Park, Negara 
Bagian Gujarat di belahan barat India. Pembangkit 
listrik tersebut diperkirakan akan menghasilkan 
listrik 440 gigawatt/jam setiap tahun dan membantu 
mengurangi hampir 385.000 ton emisi karbon 
dioksida per tahun.

ADB juga menyalurkan $7,5 juta dari sumber daya 
modal biasa dan $7,5 juta dari Leading Asia’s Private 
Infrastructure Fund kepada Avaada Energy Private 
Limited (AEPL). Langkah ini menyusul investasi 
ADB senilai $50 juta di perusahaan ini pada 2019. 
AEPL adalah pengembang terkemuka proyek energi 
surya di Indonesia melalui fasilitas berskala utilitas, 
pemasangan di atap rumah, dan fasilitas tenaga 
surya di luar jaringan kelistrikan.

Di Nepal, ADB membantu modernisasi jaringan 
kelistrikan guna memajukan pertumbuhan 
berkelanjutan. ADB memberi komitmen $156 juta 
untuk melaksanakan otomatisasi gardu induk 
(substation) jaringan yang sudah ada dan memasang 
gardu induk baru, membangun jalur transmisi baru, 
serta memasang meteran cerdas bagi 350.000 
konsumen listrik di Lembah Kathmandu. Proyek ini 
akan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga kira-
kira 34.716 ton karbon dioksida per tahun dengan 
mengurangi kebocoran dan menyediakan sumber 
energi bersih bagi sambungan baru.

Melalui komitmen lebih lanjut senilai $50 juta dari 
ADB, Nepal akan memperkenalkan infrastruktur 
pengendali banjir dan sistem prakiraan banjir guna 
melindungi lahan pertanian yang berharga di daerah 
aliran sungai yang menjadi prioritas di daerah Terai.

Di Maladewa, sebuah proyek limbah-menjadi-energi 
akan membangun fasilitas pengolahan limbah padat 
melalui penyediaan pinjaman dan hibah senilai $73 
juta oleh ADB. Proyek ini akan membangun fasilitas 
yang mampu memproses 500 ton limbah per hari 
dan mengambil kembali 8 megawatt energi surplus.

Menjadikan Kota   
Lebih Layak Huni  

Operasi ADB di Asia Selatan memprioritaskan 
proyek-proyek pembiayaan untuk meningkatkan 
keamanan pasokan air, mobilitas perkotaan, serta 
manajemen risiko lingkungan dan bencana agar 
kota lebih layak huni.

ADB mendukung sistem transportasi cepat 
modern di India dengan pinjaman senilai $500 juta. 
Melalui bantuan teknis dan nasihat pengetahuan 
dari ADB, proyek ini akan mendukung 
perencanaan penggunaan lahan secara sistematis 
dan mendorong pengembangan vertikal dan padat 
untuk bangunan perkotaan, bersamaan dengan 
mobilisasi sumber daya kota guna menciptakan 
lingkungan perkotaan yang efisien dan bersih.

ADB juga memberi pinjaman $100 juta kepada 
India untuk proyek energi cerdas yang akan 
menjadikan kota lebih layak huni dengan 
melakukan konversi jalur distribusi listrik di atas 
tanah menjadi kabel bawah tanah.

Melalui proyek pembangunan kota di 
Phuentsholing, daerah Bhutan selatan, ADB 
membantu mengembangkan 66 hektare lahan 
perkotaan baru untuk memungkinkan ekspansi 
berkelanjutan permukiman manusia dan kegiatan 
komersial. ADB memberi komitmen $28,5 juta 
dalam pembiayaan tambahan pada 2020 untuk 
meneruskan pendanaan perlindungan terhadap 
banjir dan erosi, serta infrastruktur perkotaan 
cerdas.

Prakarsa dukungan teknis kawasan dari ADB untuk 
pencegahan dan pengendalian COVID-19, dengan 
rintisan di negara-negara seperti Bangladesh, 
Nepal, dan Sri Lanka, menggarisbawahi perlunya 
pendekatan terintegrasi dalam manajemen air, 
higiene, dan kesehatan. Hibah $2 juta dari Dana 
Jepang untuk Pengurangan Kemiskinan akan 
mendorong kesadaran mengenai WASH+H (air, 
sanitasi, higiene, dan kesehatan) untuk merespons 
COVID-19 dan bersiap menghadapi kedaruratan 
kesehatan masyarakat lainnya yang berkaitan 
dengan sanitasi.

Mendorong Pembangunan Perdesaan 
dan Ketahanan Pangan

Pekerjaan ADB di Asia Selatan untuk memajukan 
kemakmuran pedesaan dan ketahanan pangan 
mencakup peningkatan jalan dan pasokan listrik, 
serta pembiayaan dan dukungan bagi usaha 
pertanian.

Di Bangladesh, ADB memberi komitmen 
pembiayaan tambahan $100 juta untuk 
membangun sekitar 930 kilometer jalan perdesaan. 
Proyek ini akan meningkatkan efisiensi sistem 
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transportasi dan menciptakan lapangan kerja di daerah-
daerah yang menjadi target.

ADB memberi komitmen pembiayaan $300 juta 
untuk proyek peningkatan distribusi listrik di India 
guna mendorong pengembangan ekonomi di daerah 
perdesaan Negara Bagian Uttar Pradesh. Dengan 
membangun penyulang (feeder) terpisah untuk pasokan 
listrik ke konsumen pertanian dan perumahan, proyek 
ini akan mengatur penyaluran listrik tak berbayar dengan 
lebih baik, memperkuat manajemen keuangan pada 
lembaga distribusi listrik negara, dan meningkatkan 
pengumpulan tagihan di daerah perdesaan.

Di Sri Lanka, ADB memberi komitmen jalur kredit $165 
juta untuk menyediakan modal kerja yang terjangkau 
bagi UMKM yang terdampak COVID-19. Jalur kredit ini 
juga akan menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi 
sekitar 6.000 UMKM, termasuk usaha yang dipimpin 
perempuan dan petani teh kecil untuk mendukung 
transformasi menuju “normal baru”.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan 
merupakan prioritas utama di Asia Selatan. Sekitar 73% 
dari jumlah proyek yang sudah mendapat komitmen di 
kawasan ini pada 2020, baik yang dijamin pemerintah 
maupun yang tidak dijamin pemerintah, menyediakan 
dukungan bagi peningkatan tata kelola dan kapasitas 
kelembagaan.

Di India, sebuah program senilai $50 juta untuk 
mendukung reformasi manajemen keuangan publik 
di Benggala Barat akan memperkuat prosedur dan 
efisiensi operasional guna menghasilkan penghematan 
fiskal, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan 
informasi, dan meningkatkan penyediaan layanan.

Pusat Sumber Daya Peningkatan Kapasitas (Capacity 
Development Resource Center) ADB juga mendukung 
skema Pelatihan Online Terintegrasi Pemerintah India 
yang memberi pelatihan online mengenai COVID-19 
bagi pegawai negeri. Pusat ini membantu membuat 
rangkaian modul e-learning penting dalam berbagai 
bahasa yang dipakai di India. Modul-modul tersebut, 
yang telah menarik hampir 2 juta peserta, membahas 

manajemen klinis, perawatan intensif dan manajemen 
ventilasi, pencegahan dan pengendalian infeksi, 
penggunaan alat pelindung diri, karantina dan isolasi, 
serta banyak lagi.

Di Nepal, ADB memberi komitmen $50 juta untuk 
peningkatan penerbangan sipil. Proyek ini akan 
membantu restrukturisasi Otoritas Penerbangan Sipil 
Nepal dan akan memperkuat fungsi pengawasan, 
akuntabilitas manajemen, dan efisiensi operasionalnya.

Mendorong Kerja Sama dan Integrasi 
Kawasan

ADB membantu meningkatkan konektivitas kawasan 
dalam hal transportasi, energi, dan penyediaan fasilitas 
perdagangan di Asia Selatan pada 2020. ADB juga 
membantu memperkuat prakarsa subkawasan melalui 
program Kerja Sama Ekonomi Subkawasan Asia Selatan 
(SASEC/South Asia Subregional Economic Cooperation), 
Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis 
dan Ekonomi Multisektor (Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), 
dan Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Kawasan 
(South Asian Association for Regional Cooperation).

ADB melanjutkan dukungannya untuk koridor 
jalan SASEC di Dhaka-Northwest di Bangladesh, 
dengan komitmen pinjaman senilai $406,1 juta guna 
memperkuat perdagangan. Pemerintah Bangladesh 
menyediakan pembiayaan pelengkap $99,6 juta.

Di bawah program SASEC yang mendukung 
perdagangan listrik intrakawasan, ADB memberi 
komitmen $200 juta bagi Nepal untuk meningkatkan 
gardu induk (substation) di Khimti, Barhabise, dan 
Lapsiphedi, yang akan memfasilitasi pertukaran listrik 
lintas batas antara Nepal dengan India.

ADB juga memberi komitmen pinjaman konsesi $150 
juta untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas 
Bandara Internasional Tribhuvan dan Bandara Gautam 
Buddha di Nepal. Proyek ini bertujuan membantu 
membangkitkan kembali industri pariwisata di negara 
itu dan mengatasi efek ekonomi jangka panjang akibat 
pandemi COVID-19.

Mendukung Pembangunan Jangka Pendek dan Panjang di Maladewa

Pada bulan Oktober, ADB mendukung strategi kemitraan negara 5 tahun yang baru untuk 
Maladewa, selaras dengan prioritas dalam Rencana Aksi Strategis 2019–2023 Pemerintah 
Maladewa dan dengan Strategi 2030 ADB. Strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi 
sektor publik dan mendiversifikasi basis ekonomi Maladewa, sekaligus memastikan 
keberlanjutan lingkungan melalui investasi dalam energi yang lebih bersih. Strategi tersebut 
juga akan mendukung Maladewa dalam merespons COVID-19. 
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Anak-anak di India belajar diterangi cahaya dari listrik yang berasal dari tenaga surya di luar jaringan kelistrikan. ADB berinvestasi lebih lanjut di sektor 
swasta pada industri listrik tenaga surya India, termasuk dukungan bagi Avaada Energy Private Limited, yang menyediakan fasilitas listrik tenaga surya di 
luar jaringan kelistrikan, dan $65,5 juta bagi ENGIE group untuk pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 200 megawatt yang baru di Gujarat.

SOROTAN PENGETAHUAN
Pada 2020, ADB menerbitkan sebuah studi 
mengenai Koridor Ekonomi Timur Laut (Northeast 
Economic Corridor) di India yang memberi arah 
strategis bagi sejumlah negara bagian yang terkurung 
daratan (landlocked) di kawasan timur laut negara 
itu. Studi tersebut mencakup berbagai persoalan 
di seputar transportasi, pembangunan perkotaan, 
infrastruktur listrik dan penyediaan fasilitas 
perdagangan, peraturan dan kebijakan, serta industri 
fokus untuk membantu mengatasi kesenjangan 
antara besarnya potensi ekonomi kawasan tersebut 
dengan statusnya saat ini yang pembangunannya 
masih tertinggal.

ADB juga merilis kertas kerja yang mempelajari 
penerapan rencana konektivitas jalan Pradhan 
Mantri Garib Kalyan Yojana di India menggunakan 
limbah plastik upcycle dalam membangun jalan 
pedesaan untuk mengatasi persoalan biaya dan 
kesiapan teknologi.

Kertas kerja yang lain menyoroti pembelajaran dari 
upaya Nepal dan negara lainnya dalam mengelola 
pertumbuhan perkotaan melalui konsolidasi lahan 
(land pooling). Teknik ini memungkinkan pemilik 
lahan dan pemerintah untuk berbagi biaya dan 
manfaat pembangunan perkotaan dan juga dapat 
menarik modal swasta untuk berinvestasi pada lahan 
yang diciptakan. Makalah tersebut mendiskusikan 
bagaimana Nepal berhasil meningkatkan skala 

konsolidasi lahan guna mendukung perencanaan 
dan investasi perkotaan yang hemat biaya, adil, dan 
berkelanjutan.

Melanjutkan  pengalamannya dalam analisis kebutuhan 
keterampilan, ADB menerbitkan kajian waktu-nyata (real-
time) mengenai dampak COVID-19 terhadap lowongan 
kerja di Bangladesh dan Sri Lanka. Studi ini menganalisis 
data dari portal lowongan kerja online terbesar di kedua 
negara tersebut, dan jumlah lowongan kerja memang 
menurun setelah wabah COVID-19. Pemantauan terus-
menerus indikator lowongan kerja online membantu dalam 
memahami dampak lockdown dan diteruskannya kembali 
kegiatan ekonomi.

ADB menerbitkan rangkuman mengenai lembaga 
pendidikan tinggi di Sri Lanka untuk menyampaikan 
persoalan dan tantangan akibat peralihan yang cepat ke 
pembelajaran online selama pandemi. Berdasarkan survei 
online menyeluruh, publikasi tersebut menjelaskan secara 
terperinci keadaan pendidikan tinggi sejak penutupan 
universitas dan menjabarkan transisi yang luar biasa ke 
pendidikan tinggi online.

Pada 2020, program SASEC menerbitkan pembaruan 
rencana operasionalnya untuk 2016–2025. Rencana yang 
diperbarui tersebut mengidentifikasi 111 usulan proyek yang 
memerlukan sekitar $58,7 miliar dalam bentuk bantuan 
pembangunan. Hal ini termasuk koridor ekonomi yang akan 
memajukan konektivitas multisarana, pengembangan pasar 
energi, serta peningkatan perdagangan intrakawasan dan 
antarkawasan.
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ASIA TENGGARA
Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, 
Thailand, Timor-Leste, Viet Nam

SEKILAS 
ANGKA

$11,6 M
KOMITMEN

$8,3 M
DISALURKAN

$6,9 M
DIBIAYAI BERSAMA

BAB 2: KAWASAN

Pandemi COVID-19 merugikan sebagian besar 
perekonomian di Asia Tenggara pada 2020 seiring 
merosotnya kegiatan ekonomi akibat penutupan 
perbatasan dan pembatasan mobilitas internal. Sejumlah 
negara berhasil mencegah penularan COVID-19 dan 
kegiatan ekonomi perlahan-lahan dapat dilanjutkan 
kembali, sedangkan negara yang lain berjuang 
mengendalikan penyebaran penyakit ini. Pemerintah 
negara-negara di Asia Tenggara meluncurkan paket 
ekonomi yang seluruhnya bernilai $412,3 miliar (13,2% 
dari produk domestik bruto) guna mendukung dunia 
usaha dan bagian masyarakat yang rentan.

Perekonomian di Malaysia, Filipina, Thailand, dan 
Timor-Leste terdampak berat pada 2020. Sementara 
perekonomian di Kamboja, Indonesia, dan Republik 
Rakyat Demokratik Laos (Lao PDR) mengalami 
kontraksi yang lebih ringan, dan perekonomian di 
Myanmar dan Viet Nam mampu naik tipis.

ADB memberi komitmen total $11,6 miliar untuk proyek-
proyek yang dijamin pemerintah dan tidak dijamin 
pemerintah di Asia Tenggara pada 2020, termasuk 
bantuan teknis, naik 62% dari 2019. Dari seluruh proyek 
yang dijamin pemerintah di Asia Tenggara, 60% dari 
pembiayaan diberikan guna mendukung respons 
pandemi—terutama melalui penggunaan Opsi Respons 
Pandemi COVID-19 dengan nilai $5,0 miliar untuk lima 
negara berkembang anggota ADB (DMC).

ADB memfokuskan bantuan pandemi untuk 
mendukung sistem perawatan kesehatan guna 
membantu menyelamatkan nyawa, memberi bantuan 

bagi masyarakat termiskin dan paling rentan yang 
menderita kesulitan ekonomi paling berat, serta 
menangani dampak buruk COVID-19 terhadap dunia 
usaha dan ekonomi. Untuk menyediakan panduan bagi 
pemerintah mengenai kebijakan dan program stimulus 
ekonomi, ADB menyiapkan kajian respons COVID-19 
bagi masing-masing DMC, dengan fokus pada langkah-
langkah yang mendukung pemulihan pascapandemi.

Dukungan ADB untuk respons pandemi di sektor sosial 
termasuk mengubah program pendanaan dengan 
cepat di bawah proyek jaminan kesehatan Subkawasan 
Sungai Mekong (GMS/Greater Mekong Subregion) pada 
Februari 2020 guna membantu menyediakan peralatan 
medis yang sangat penting.

ADB juga memberi komitmen senilai $1,2 miliar 
dalam operasi yang dijamin pemerintah dan $94 juta 
dalam operasi yang tidak dijamin pemerintah guna 
mengembangkan infrastruktur energi yang akan 
membantu menyediakan akses listrik yang ramah 
lingkungan, adil, dan andal bagi Asia Tenggara.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada 
dan Mengurangi Ketimpangan

ADB membantu DMC di Asia Tenggara agar dapat 
bertahan dari dampak COVID-19 yang mengancam 
untuk menghapus kemajuan yang telah dicapai dalam 
mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. 

$7,0 M
RESPONS 
COVID-19

Persentase Komitmen Operasi ADB di Asia Tenggara untuk Mendukung Setiap Prioritas Strategi 2030

91% 54% 17% 26% 42%91% 63% 34%

Operasi COVID-19 2020 Operasi Non-COVID-19 2020

Catatan: Tidak termasuk hibah bantuan teknis dan program bergulir. Jumlah nilai-nilai ini akan lebih dari 100%. Sebagai bentuk  pendekatan yang lebih terintegrasi 
atas tantangan pembangunan dalam Strategi 2030, sebagian besar operasi baru ADB menangani lebih dari satu prioritas operasional.



47

ASIA TENGGARA 

Pekerja sedang melakukan disinfeksi tempat duduk bus di 
Metro Manila, Filipina. Pembatasan perjalanan selama karantina 
menjadikan banyak orang kehilangan penghasilan dan ADB 
membantu menyediakan bantuan darurat.

MELINDUNGI MASYARAKAT                              
MISKIN DI FILIPINA

Saat Filipina mulai melakukan karantina COVID-19, banyak 
orang yang tidak bisa lagi bekerja dan tidak mampu membeli 
makanan atau kebutuhan pokok lainnya.

ADB memberi kontribusi $5 juta untuk Bayan Bayanihan, 
program pangan yang didasarkan pada prinsip tradisional 
gotong royong masyarakat di Filipina. Sebagai bagian dari 
program kolaboratif ini, ADB bermitra dengan sejumlah 
lembaga pemerintah Filipina dan dengan sektor swasta.

Program ini mendukung penyediaan pasokan darurat ke 
beberapa komunitas termiskin dan paling rentan di Metro 
Manila dan daerah Luzon yang lebih luas: sekitar 174.000 
rumah tangga menerima bantuan dan sekitar 870.000 orang 
menerima manfaat bantuan ini.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan selama masa 
pembatasan perjalanan, ADB membeli barang secara langsung 
alih-alih menggunakan metode bantuan langsung tunai. ADB 
bekerja sama erat dengan mitra lembaga pemerintah untuk 
mengidentifikasi penerima manfaat yang menjadi target dan 
mengelola rantai distribusinya.

Program ini utamanya berfokus pada masyarakat miskin dan 
marjinal, termasuk penyandang disabilitas dan orang-orang 
lanjut usia, serta pekerja yang dibayar harian di pasar tenaga 
kerja informal.

Aleli Mantequilla, yang berusia 39 tahun dan putranya 
menyandang disabilitas, mengatakan bahwa paket pangan 
tersebut memungkinkan mereka tetap tinggal di rumah di 
Caloocan City pada saat belanja di luar menimbulkan risiko 
kesehatan yang serius.

Sebelum dapat dikendalikan sepenuhnya, pandemi ini 
kemungkinan akan memperburuk ketimpangan yang 
sudah ada di kawasan ini, mengingat dampaknya yang 
paling berat menimpa masyarakat miskin dan kelompok 
rentan lainnya.

Di Filipina, ADB memberi komitmen $1,5 miliar bagi 
program respons COVID-19 pemerintah, termasuk untuk 
meningkatkan pendanaan bagi perlindungan sosial, 
memberi bantuan bagi usaha kecil, dan memperluas 
langkah-langkah kesehatan untuk menghentikan 
penyebaran pandemi. ADB juga memberi $125 juta untuk 
membangun dua laboratorium baru dan menyediakan 
peralatan laboratorium yang baru bagi 12 rumah sakit, 
sehingga meningkatkan kapasitas pengujian COVID-19 
di Filipina hingga setidaknya 11.000 per hari. Dukungan 
ini memungkinkan penyediaan alat pelindung diri 
bagi tenaga kesehatan di garis depan, ventilator bagi 
hampir 100 rumah sakit, dan peralatan lainnya untuk 
meningkatkan diagnosis kasus COVID-19. ADB memberi 
komitmen $500 juta untuk mendanai sebagian dari 
bantuan langsung tunai bersyarat di bawah Pemerintah 
Filipina, yaitu Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). 
Program ini ditujukan untuk menjangkau setidaknya 4,25 
juta rumah tangga miskin guna meningkatkan kesehatan 
dan pendidikan anak-anak.
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Bagi sebuah negara berpenduduk 270 juta orang yang 
tersebar di lebih dari 17.500 pulau, mencapai ketahanan 
pangan dan mengurangi kemiskinan perdesaan dapat 
menjadi tantangan yang tak pernah selesai.

Inilah sebabnya ADB mendukung program Pemerintah 
Indonesia untuk merehabilitasi sekitar 500.000 hektar 
jaringan irigasi di 74 kabupaten—dengan menerapkan 
teknologi maju agar rehabilitasi tersebut berhasil. Sebagai 
bagian dari prakarsa pemerintah yang lebih luas untuk 
memberi peluang ekonomi bagi masyarakat perdesaan, 
program ini mewajibkan inventarisasi semua aset irigasi 
dan kondisi operasionalnya agar dapat mengkaji kebutuhan 
pemeliharaan dan memprioritaskan alokasi anggaran 
dengan akurat.

Agar upaya yang masif ini dapat tercapai, proyek tersebut 
menggunakan teknologi digital untuk mengefisienkan 
survei lapangan dengan menggabungkan penggunaan 
aplikasi android dan basis data geospasial online. Sistem 
ini juga mencakup platform manajemen aset irigasi 
yang meliputi pengukuran kinerja, penilaian kerusakan, 
prioritas penanganan pekerjaan, dan perkiraan biaya untuk 
pemeliharaan dan rehabilitasi.

Penggunaan teknologi canggih tersebut telah memberikan 
hasil. Pada 2020, program ini mencatat sebuah capaian 
penting, yaitu 2,5 juta hektar sistem irigasi telah 
diinventarisasi.

Petani dari kelompok pengguna air mengadakan pertemuan di Yogyakarta, 
Indonesia. ADB mendukung penggunaan teknologi maju untuk 
merehabilitasi jaringan irigasi di seluruh Indonesia.

TEKNOLOGI DIGITAL 
MENINGKATKAN IRIGASI

Di Indonesia dan Thailand, ADB memberi komitmen $1,5 
miliar untuk membantu memperluas program bantuan 
sosial, meningkatkan sumber daya untuk pencegahan dan 
pengendalian COVID-19, serta melindungi pekerja dan 
sektor produktif dari kemerosotan ekonomi. Kamboja dan 
Myanmar masing-masing menerima komitmen $250 juta.

ADB juga memberi hibah $3 juta dari Dana Respons 
Bencana Asia Pasifik bagi Indonesia dan Filipina untuk 
mendukung rencana kesiapsiagaan masing-masing negara 
menghadapi COVID-19. Dukungan ini digunakan untuk 
pengadaan pasokan dan peralatan medis darurat guna 
meningkatkan kapasitas pengujian COVID-19, menyediakan 
alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, dan memasok 
ventilator untuk meningkatkan kapasitas perawatan.

ADB memberi komitmen $29,4 juta untuk memperkuat 
perencanaan fiskal daerah, manajemen keuangan publik, 
dan administrasi publik di Kamboja. Pendekatan program 
ini akan meningkatkan kualitas dan cakupan penyediaan 
layanan daerah serta membantu mengurangi ketimpangan.

Di Indonesia, ADB memberi $500 juta untuk mendukung 
upaya pemerintah yang sedang berjalan dalam 
meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menggunakan 
teknologi inovatif, proyek ini akan langsung meningkatkan 
akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, 
serta masyarakat yang biasanya tidak terlayani oleh bank 
tradisional.

Mempercepat Kemajuan dalam Kesetaraan 
Gender

ADB mendorong kesetaraan gender dalam 89% dari jumlah 
komitmen proyek di Asia Tenggara selama 2018–2020, naik 
dari 80% selama 2017–2019. Hal ini mencerminkan fokus 
ADB dalam mendukung proyek-proyek yang dirancang 
untuk meningkatkan akses perempuan ke pembiayaan dan 
bantuan sosial di Asia Tenggara.

Di Viet Nam, ADB memberi komitmen hibah $5 juta dari 
Prakarsa Pembiayaan Perempuan Pengusaha (Women 
Entrepreneurs Finance Initiative) sebagai bantuan COVID-19 
bagi usaha yang dijalankan perempuan, memberi insentif 
bagi bank untuk restrukturisasi pinjaman yang ada dan 
memberi pinjaman baru bagi setidaknya 500 usaha kecil 
dan menengah yang dipimpin perempuan.

Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Meskipun terjadi pergeseran fokus akibat COVID-19, ADB 
masih tetap berkomitmen menangani perubahan iklim 
dan ketangguhan bencana di Asia Tenggara. Dari jumlah 
keseluruhan proyek yang sudah mendapat komitmen 
di kawasan ini pada 2020, sebanyak 54% di antaranya 
memasukkan komponen mitigasi atau adaptasi iklim 
(dibandingkan dengan 51% pada 2019). Keseluruhan 
pembiayaan iklim mencapai nilai $940 juta dari sumber 
daya ADB sendiri.
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41%
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK

16% 
KEUANGAN

14%
KESEHATAN

PADA 2020, 
KOMITMEN ADB 
DI KAWASAN INI 
TERUTAMA PADA 
SEKTOR BERIKUT:

TRANSPORTASI
5%

11% 
ENERGI

Di Indonesia, ADB memberi komitmen $300 juta 
untuk proyek yang akan membantu memperluas 
kapasitas pembangkit listrik panas bumi sehingga 
berkontribusi bagi keberlanjutan sistem kelistrikan. 
Proyek ini diperkirakan mampu mencegah emisi 
setidaknya 705.699 metrik ton ekuivalen karbon 
dioksida per tahun dan menciptakan 1.221 pekerjaan 
baru.

Di Kamboja, ADB memberi bantuan sekitar $128 
juta untuk membantu memperkuat infrastruktur 
transmisi utilitas listrik nasional melalui konstruksi 
4 jalur transmisi dan 10 gardu induk (substation). 
Hibah senilai $6,7 juta yang dibiayai bersama dari 
Dana Energi Bersih Asia (Asia Clean Energy Fund) 
akan memulai rintisan sistem baterai penyimpanan 
energi berskala utilitas pertama di negara itu. Proyek 
tersebut diperkirakan akan menciptakan 1.300 
lapangan kerja langsung.

Di Thailand, ADB memberi komitmen pinjaman B1,5 
miliar ($50,4 juta) kepada Energy Absolute Public 
Company Limited untuk mendukung dua proyek 
tenaga surya dan angin yang sudah beroperasi dari 
Energy Absolute, serta upaya membangun jaringan 
pengisian daya kendaraan listrik komprehensif 
di negara itu. Pinjaman hijau ini adalah pinjaman 
iklim tesertifikasi pertama di Thailand dan yang 
pertama di Asia. Pinjaman tersebut akan menyokong 
sektor energi terbarukan Thailand dan transisinya 
ke industri kendaraan listrik. Investasi tersebut 
melengkapi paket pembiayaan jangka panjang senilai 
$37,8 juta bagi TTC Energy Development Investment 
Joint Stock Company untuk mengembangkan dan 
mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya 
berkapasitas 50 megawatt/jam di Provinsi Tay 
Ninh, serta komitmen ADB senilai $7,3 juta bagi 
Lomligor Company Limited untuk pembangkit listrik 
tenaga angin berkapasitas 10 megawatt di Thailand 
bagian selatan. Sebagai bagian dari pemberian 
pembiayaan campuran bagi Lomligor, ADB juga 
memberi pinjaman konsesi $4,8 juta dari Dana 
Teknologi Bersih (Clean Technology Fund). Proyek ini 
mendukung peningkatan skala dan replikasi proyek 
baterai penyimpan di Asia Tenggara.

Untuk mendorong ketangguhan bencana di 
Indonesia dan Filipina, ADB memberi pembiayaan 
siaga senilai $500 juta bagi masing-masing negara 
di bawah pinjaman berbasis kebijakan. Hal ini 
mendukung respons COVID-19 masing-masing 
pemerintah, dan juga mendukung reformasi 
kebijakan dan pengaturan kelembagaan dalam 
manajemen risiko bencana dan kedaruratan yang 
berkaitan dengan kesehatan, termasuk perlindungan 
sosial. Proyek ini akan bermanfaat bagi lebih dari 9 
juta orang di Filipina. Setidaknya 20 kota di Filipina 
akan mendapatkan polis asuransi untuk cakupan 
gempa dan/atau taifun, dengan pembayaran yang 
akan menyediakan sumber daya keuangan dengan 
cukup cepat bagi biaya pemulihan awal.

Menjadikan Kota   
Lebih Layak Huni  

ADB membiayai proyek-proyek yang menangani 
keamanan pasokan air, mobilitas perkotaan, 
dan reformasi tata kelola tingkat daerah untuk 
menjadikan kota-kota di Asia Tenggara lebih layak 
huni.

Di Myanmar, ADB memberi komitmen pinjaman 
$180 juta untuk proyek yang mentransfer 818 
juta liter air per hari ke Kota Yangon, sehingga 
bermanfaat langsung bagi sekitar 800.000 
penduduknya. Investasi ini akan membantu 
sistem air bersih kota itu untuk menyediakan 
kebutuhan ketika terjadi kelangkaan air secara 
alami dan memenuhi kebutuhan penduduk selama 
kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di Viet Nam, ADB memberi pinjaman yang 
tidak dijamin pemerintah senilai $8 juta bagi 
Binh Duong Water Environment Joint Stock 
Company. Pembiayaan yang direncanakan 
untuk ekspansi Fasilitas Pengolahan Air 
Tan Hiep ini akan meningkatkan kapasitas 
produksi, memasang pompa pengambilan air 
tambahan, dan membangun pipa transmisi air 
baku dari fasilitas pengambilan di Sungai Dong 
Nai. Peningkatan tersebut akan membantu 
memenuhi kebutuhan air yang terus naik dari 
pelanggan perumahan dan industri di empat 
daerah perkotaan utama, yang zona industrinya 
menyediakan lapangan kerja bagi hampir 1,3 
juta penduduk setempat dan lebih dari 500.000 
pendatang. Pembiayaan ini akan menyediakan 
pasokan air yang berkelanjutan dan efisien 
di Provinsi Binh Duong yang tumbuh dengan 
cepat. Pendekatan kolaboratif “Satu ADB” 
memungkinkan klien untuk beralih dengan 
lancar dari pembiayaan yang dijamin pemerintah 
ke pembiayaan sektor swasta tersendiri: 
sebagai bagian dari program investasi sektor 
air, perusahaan tersebut sebelumnya telah 
mengajukan pinjaman yang dijamin pemerintah 
senilai $39,9 juta untuk meningkatkan sistem 
pasokan airnya. Baik proyek itu sendiri maupun 
pendekatan pemrosesannya dapat direplikasi 
di tempat lain di Viet Nam dan di DMC 
lainnya, dan ADB sedang dalam pembicaraan 
dengan mitra di Indonesia dan Filipina.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan 
Ketahanan Pangan

Di seluruh Asia Tenggara, ADB berinvestasi dalam 
infrastruktur rantai nilai pertanian, meningkatkan 
produktivitas pertanian serta meningkatkan mata 
pencaharian masyarakat perdesaan dan masyarakat 
terpencil.
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Di Kamboja, ADB memberi komitmen $70 juta, dengan 
pembiayaan bersama $33 juta dari Dana Jepang untuk 
Pengurangan Kemiskinan dan Dana Teknologi Tingkat Tinggi 
(High-Level Technology Fund), untuk mendukung proyek 
yang akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat 
keselamatan dan kualitas pangan di berbagai rantai nilai. 
Hal ini akan memberi manfaat langsung bagi sekitar 
230 koperasi pertanian dan 50 agribisnis. Proyek ini juga 
akan meningkatkan 110 kilometer jalan perdesaan yang 
menghubungkan usaha tani dengan pasar.

Di Thailand, ADB memberi komitmen bantuan teknis $2 juta 
untuk membantu mengatasi kesenjangan penghasilan dan 
dampak buruk perubahan iklim terhadap pertanian di dataran 
tinggi dan masyarakat yang terkait. Proyek ini akan mendukung 
pemerintah daerah dalam memperlihatkan kepada setidaknya 
300 petani dataran tinggi berbagai praktik dan teknologi 
yang tangguh iklim, yang dapat meningkatkan produktivitas 
pertanian, menambah nilai, dan keterlacakan pangan.

Di Timor-Leste, ADB memberi hibah $3 juta sebagai 
operasi ADB pertama yang dijamin pemerintah di sektor 
pertanian negara itu. Proyek ini mendukung pengembangan 
industri kopi secara keseluruhan dan memberi manfaat 
tidak langsung kepada semua petani dan pedagang kopi, 
yang jumlahnya mencapai 20% dari seluruh rumah tangga di 
Timor-Leste. Proyek ini mendukung tahap pertama Rencana 
Pengembangan Sektor Kopi Nasional Timor-Leste 2019–2030, 
dengan target melipatgandakan produksi kopi pada 2030 dan 
meningkatkan pendapatan ekspor hingga 270%. ADB juga 
memberi komitmen hibah $1 juta, yang dilaksanakan dengan 
dukungan dari United Nations Development Programme 
(UNDP), guna memastikan ketahanan pangan dan gizi bagi 
rumah tangga yang paling rentan di negara itu. Bantuan 
pangan dari lahan tani-ke-meja (farm-to-table) menargetkan 
petani setempat yang tidak dapat menjual produknya 
akibat COVID-19 sehingga memberi manfaat bagi sekitar 
25.000 orang. Pengambilan sumber pangan secara lokal juga 
membantu mendukung usaha kecil.

Untuk lebih memajukan ketahanan pangan di Indonesia, 
ADB menandatangani pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah senilai $15 juta dengan PT Cisarua Mountain 
Dairy (Cimory). Pinjaman tersebut membantu operasinal 
sehari-hari Cimory selama pandemi COVID-19, mendukung 
mata pencaharian sekitar 3.300 peternak susu kecil, 2.200 
karyawan, dan lebih dari 1.500 agen penjualan langsung—
sebagian besar adalah perempuan.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

ADB memprioritaskan pengembangan kelembagaan 
dan peningkatan kapasitas sebagai bagian penting dari 
dukungannya kepada DMC di Asia Tenggara. Setidaknya 
63% dari jumlah proyek yang sudah mendapat komitmen 
untuk kawasan tersebut pada 2020 menyediakan 
dukungan bagi peningkatan tata kelola dan kapasitas 
kelembagaan. ADB terus merancang dan membiayai 
program untuk membantu DMC membangun 
kemampuan kelembagaan, menyediakan layanan dasar, 
dan mengoptimalkan sumber daya keuangan.

Di Kamboja, ADB memberi komitmen $29,4 juta bagi 
program pengembangan layanan publik dan manajemen 
keuangan guna meningkatkan penyediaan layanan dasar 
di bidang air, sanitasi, pendidikan, dan bidang-bidang 
lainnya. Program tersebut akan mendukung reformasi 
guna memperkuat perencanaan fiskal dan administrasi 
publik di tingkat daerah.

ADB menyediakan $26,5 juta untuk proyek reformasi tata 
kelola lokal di Filipina untuk mendirikan layanan valuasi 
properti riil terpadu dan melakukan digitalisasi basis data 
dan sistem informasi valuasi properti di Biro Keuangan 
Pemerintah Daerah (Bureau of Local Government Finance). 
Hal ini akan meningkatkan pengumpulan pajak properti 
hingga 25% mulai 2023 dan seterusnya. Proyek ini akan 
membantu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah 
untuk menyediakan layanan dan infrastruktur keuangan 
dengan menjadikan pengumpulan pendapatan lebih efisien.

Juga di Filipina, ADB memberi komitmen $400 juta 
dalam bentuk pinjaman berbasis kebijakan untuk 
program pembiayaan infrastruktur yang dihasilkan dari 
pasar modal. Langkah ini akan memperbesar pasar 
utang pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah 
mendanai program prioritasnya—termasuk paket respons 
COVID-19—sekaligus meningkatkan ketersediaan 
pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur.

Mendorong Kerja Sama dan Integrasi 
Kawasan

Di Asia Tenggara, ADB membantu mengembangkan 
koridor ekonomi, mengurangi hambatan perdagangan 
dan perjalanan, serta meningkatkan kerja sama kawasan.

Membantu Indonesia Bangkit Lebih Kuat

Pada 2020, ADB menyetujui strategi kemitraan negara yang baru untuk Indonesia yang berjangka 
waktu 2020–2024. Strategi ini bertujuan membantu Indonesia bangkit lebih kuat dari pandemi 
COVID-19 dengan mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim. Strategi 
ini difokuskan secara khusus untuk memperkuat sistem kesehatan, memperluas perlindungan 
sosial, memajukan pendidikan berkualitas, mengembangkan keterampilan angkatan kerja, serta 
mendukung pemulihan yang hijau dan berkelanjutan dari segi lingkungan.
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Seorang perempuan sedang melakukan penarikan tabungan saat pandemi COVID-19 di Kamboja. ADB memberi bantuan teknis 
agar pemerintah dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem penyediaan layanan sosial “satu atap”.

ADB memberi bantuan teknis senilai $1,5 juta bagi 
Subkawasan Sungai Mekong (GMS/Greater Mekong 
Subregion) untuk mendukung pelaksanaan awal kesepakatan 
transportasi lintas dan pemfasilitasian perdagangan di 
subkawasan tersebut. Hal ini akan menghapus perlunya 
bongkar muat barang berulang kali di perbatasan 
internasional, serta mengurangi kemacetan di perbatasan. 
Dengan demikian, GMS akan selangkah lagi lebih dekat 
menuju pasar besar untuk layanan transportasi dengan harga 
yang lebih rendah bagi 300 juta konsumen di subkawasan 
tersebut.

ADB juga memberi komitmen pembiayaan tambahan 
bagi proyek jaminan kesehatan GMS di Republik Rakyat 
Demokratik Laos ($20 juta) dan Myanmar ($30 juta) untuk 
mendukung, di antaranya, kesiapsiagaan masing-masing 
negara dan rencana respons COVID-19. Pembiayaan ini 
mendukung pengadaan dan distribusi pasokan dan peralatan 
medis yang sangat penting dengan segera, peningkatan 
skala pengujian laboratorium dan manajemen kasus, serta 
penguatan sistem kesehatan untuk menangani wabah 
penyakit menular serupa.

SOROTAN PENGETAHUAN 
Banyak di antara prakarsa pengetahuan ADB di Asia 
Tenggara yang berjangka waktu panjang melampaui pandemi.

Di Filipina, ADB mempelajari pendidikan teknik dan 
vokasi, serta sistem pelatihan dalam konteks Industri 
4.0—digitalisasi manufaktur—dan berubahnya kebutuhan 
tenaga kerja. Studi tersebut memberi rekomendasi cara 
meningkatkan sistem TVET dan memperluas kemampuan 
otoritas nasional agar dapat beradaptasi terhadap perubahan 
yang diantisipasi. Rekomendasinya termasuk meningkatkan 
pengaturan dan pelaksanaan kelembagaan TVET, 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara berbagai 

lembaga pemerintah dan mengintensifkan upaya agar lebih banyak 
melibatkan dunia industri.

Di Indonesia, ADB menggali opsi kebijakan untuk memajukan 
transformasi teknologi di negara itu dan membuka potensi 
pertumbuhan ekonominya, terutama di bidang kebijakan penting 
seperti lapangan kerja, daya saing, keadilan, dan keberlanjutan. 
Sebuah studi ADB merekomendasikan sejumlah tindakan 
kebijakan, termasuk promosi infrastruktur dan institusi yang 
mendukung inovasi, kesadaran akan nilai bisnis teknologi baru, alih 
teknologi dan dukungan teknis bagi perusahaan, teknologi berbiaya 
rendah yang dapat segera digunakan (plug-and-play), dan angkatan 
kerja yang paham teknologi.

ADB membantu operasionalisasi Fasilitas Katalis Pembiayaan 
Hijau (Catalytic Green Finance Facility) dari ASEAN di bawah 
Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund). Fasilitas 
ini mengambil pendekatan “satu atap” dengan mengintegrasikan 
solusi iklim dan pendekatan pembiayaan yang inovatif ke 
dalam rancangan proyek, serta memperoleh manfaat dari kerja 
sama dengan berbagai mitra pembiayaan bersama dan mitra 
pembangunan. Bagian penting dari pekerjaannya adalah memberi 
bantuan teknis agar proyek hijau dapat terstruktur dengan lebih 
baik di kawasan ini dan mengembangkan rangkaian proyek hijau 
yang layak memperoleh pembiayaan.

Pada bulan Oktober, ADB meluncurkan Simposium Pembangunan 
Asia Tenggara (Southeast Asia Development Symposium) untuk 
membantu menajamkan pemikiran mengenai berbagai persoalan 
penting dan mendukung negara-negara dalam menjalani transisi 
menuju perekonomian yang makmur, berbasis pengetahuan, dan 
berkelanjutan. Simposium pertama ini menampilkan para pimpinan 
pemerintah dan sektor swasta dalam diskusi mengenai bagaimana 
teknologi digital dapat membantu mengurangi dampak COVID-19 
dan menjadi bagian integral dari pemulihan ekonomi dalam jangka 
yang lebih panjang.
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BERMITRA DENGAN 
SEKTOR SWASTA
Operasi Sektor Swasta dan Mendorong Kerja Sama 
Pemerintah–Swasta

Pada 2020, ADB memberi komitmen investasi 
sektor swasta bagi 38 proyek di sektor-sektor yang 
sangat penting seperti kesehatan, pertanian, energi, 
keuangan, air, serta infrastruktur dan layanan 
perkotaan lainnya. Berbagai investasi tersebut 
tersebar di 11 negara berkembang anggota (DMC) 
dan mencakup pula 5 proyek kawasan. Jumlah 
proyek sektor swasta pada 2020 sama dengan pada 
2019 meskipun terjadi pandemi, dan ADB tetap 
berkomitmen kuat untuk meningkatkan porsi operasi 
sektor swasta hingga sepertiga pada 2024.

Setelah munculnya pandemi COVID-19, ADB 
langsung mengubah fokus sumber daya sektor 
swastanya guna mengatasi dampak kesehatan dan 
ekonomi di berbagai DMC. ADB memberi dukungan 
senilai $442 juta bagi proyek baru yang berkaitan 
dengan COVID-19 dan $2,4 miliar berupa komitmen 
program bergulir dalam pembiayaan perdagangan, 
pembiayaan rantai pasokan, dan pembiayaan mikro, 
64% dari komitmen proyek dan program sektor swasta 
pada 2020 secara langsung atau tidak langsung 
merespons COVID-19. (Bab 2 memberi beberapa 
contoh operasi sektor swasta di negara-negara 
tertentu.)

PENDEKATAN DALAM MEMBANGUN 
SEKTOR SWASTA 
Pada Januari 2020, Dewan Direktur ADB mendukung 
rencana operasional bagi operasi sektor swasta ADB. 
Rencana ini menajamkan fokus ADB pada proyek-
proyek yang rumit, inovatif, lebih kecil, dan lebih 
berisiko di pasar dan sektor yang menantang. Rencana 
tersebut juga meningkatkan upaya untuk menjawab 
perubahan iklim dan mendukung perempuan. 
Operasi sektor swasta ADB akan mendukung prioritas 
Strategi 2030 ADB, dengan investasi di bidang-bidang 
inti seperti energi bersih, infrastruktur lingkungan, 
agribisnis, pendidikan dan layanan kesehatan 
berkualitas, serta sektor keuangan yang dinamis.

ADB akan memperluas jangkauan sektor dan geografis 
operasi sektor swastanya agar lebih dekat dengan 
klien dan mitra, menggunakan pendekatan yang 

lebih terintegrasi dan inovatif guna menyesuaikan 
dukungan ini, serta mengatalisasi dan memobilisasi 
pembiayaan. 

MEMPERLUAS JANGKAUAN SEKTOR 
DAN GEOGRAFIS
Karena pandemi COVID-19 telah menimbulkan 
krisis kesehatan global, ADB meningkatkan 
dukungan bagi pendekatan sektor swasta agar dapat 
menunjang kualitas, efisiensi, dan pembiayaan dalam 
infrastruktur kesehatan.

Sejak Februari 2020, ADB memberi dukungan modal 
kerja $18,5 juta bagi perusahaan farmasi Jointown 
yang bermarkas di Wuhan untuk memastikan 
berlanjutnya pasokan medis dan alat pelindung 
diri yang sangat penting. Pinjaman tambahan 
senilai $36,7 juta membantu Jointown memperluas 
kapasitas distribusinya agar dapat menjangkau 
lebih banyak rumah sakit dan gerai farmasi ritel di 
daerah yang kurang terlayani. Fasilitas distribusi yang 
diperluas ini termasuk gudang rantai dingin untuk 
produk farmasi yang sensitif terhadap suhu seperti 
vaksin. ADB juga menandatangani pinjaman $8 juta 
dengan Imexpharm Corporation untuk membantu 
perusahaan tersebut agar dapat terus memproduksi 
obat generik di Viet Nam di tengah gangguan 
pasokan global.

Agribisnis, yang meliputi manufaktur dan layanan 
serta produksi bidang pertanian, sangat penting 
bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Asia dan 
Pasifik. Agribisnis berkontribusi hingga sepertiga 
dari produk domestik bruto di kebanyakan DMC. 
Namun, pandemi telah menimbulkan gangguan 
signifikan pada rantai nilai pertanian.

Petani kecil di kawasan ini sangat rentan terhadap 
memburuknya kemiskinan karena penghasilan 
mereka memang sudah di bawah rata-rata, bahkan 
sebelum pandemi. Ditutupnya pasar setempat dan 
menurunnya permintaan dari pedagang kecil telah 
mengurangi penghasilan mereka dan meningkatkan 
jumlah pangan yang terbuang sia-sia.

BAB 3

SEKILAS 
ANGKA

$4,5 M
KOMITMEN

$2,3 M
DISALURKAN

$5,3 M
DIBIAYAI BERSAMA

$2,9 M
RESPONS 
COVID-19



53

BERMITRA DENGAN SEKTOR SWASTA 

Dokter memberi vaksin kepada anak dalam upaya vaksinasi di Kota 
Mandaluyong, Filipina. ADB telah menciptakan alat pemetaan 
interaktif untuk rantai pasokan produk vital guna melawan pandemi.

MEMETAKAN RANTAI PASOKAN   
PRODUK PENYELAMAT JIWA

Pada masa-masa awal pandemi, ketika sistem kesehatan, 
pemerintah, dan organisasi internasional berupaya 
mengamankan stok barang-barang yang sangat penting 
seperti ventilator portabel, yang menjadi hambatan utama 
adalah kurangnya informasi mengenai produsen dan produk 
yang dibuat dalam rantai pasokan.

Untuk membantu mengisi kekosongan informasi tersebut, 
ADB memanfaatkan pengetahuan dan jaringannya dalam 
pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan agar dapat 
mengembangkan alat pemetaan interaktif untuk rantai 
pasokan produk vital guna melawan pandemi.

Alat tersebut memungkinkan pemerintah, bank, investor, 
tenaga profesional perawatan kesehatan, dan perusahaan 
untuk melacak setiap komponen dalam produk-produk 
tersebut, hingga bagian logam dan karet di setiap suku 
cadangnya, sehingga dapat melakukan intervensi guna 
mengatasi hambatan pasokan, misalnya dengan mendanai 
perusahaan yang kesulitan memenuhi permintaan.

Dalam waktu beberapa bulan, situs alat pemetaan gratis 
tersebut telah menerima 10.000 kunjungan. Di situs tersebut, 
pengguna dapat melakukan pencarian—berdasarkan produk 
atau berdasarkan lokasi—di dalam basis data yang berisi 
25.000 perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan di 
seluruh dunia. Sebagai contoh, berbagai perusahaan telah 
menggunakan alat ini untuk melacak mesin-mesin yang 
digunakan dalam produksi alat pelindung diri, dan sejumlah 
bank mengidentifikasi klien yang memproduksi barang-
barang terkait pandemi untuk menggali peluang agar dapat 
membantu perusahaan tersebut.

Seiring berkembangnya kebutuhan informasi, demikian 
pula dengan basis data tersebut. Dari awalnya yang hanya 
memetakan tujuh produk, alat tersebut kini mencakup sekitar 
33 kategori yang berbeda, termasuk vaksin dan peralatan yang 
menjaganya tetap dingin dalam pengiriman.

Sebagai salah satu contoh dukungan yang lebih luas bagi 
agribisnis, ADB memberi pembiayaan $93,8 juta bagi 
Olam International Limited. Pembiayaan ini membantu 
perusahaan membeli lebih banyak kopi, cokelat, dan 
tanaman panen bernilai tinggi lainnya dari setidaknya 
100.000 petani kecil di Viet Nam, Indonesia, dan Papua 
Nugini. Olam, yang bermarkas di Singapura, membeli 
langsung dari petani dan agen di lahan tani. Investasi 
ADB memanfaatkan kapasitas perusahaan tersebut 
untuk memberi solusi kawasan secara terkoordinasi bagi 
petani kecil yang terdampak oleh keterbatasan di pasar 
domestik.

ADB juga berupaya memperbanyak investasi sektor 
swasta ke lebih banyak perekonomian di Asia dan Pasifik, 
yang kebutuhan pembangunannya belum terbiayai dan 
belum terpenuhi akibat berbagai risiko investasi, baik 
yang riil maupun yang dipersepsikan.

ADB menandatangani pinjaman bagi pembangkit listrik 
tenaga gas sektor swasta yang pertama di Afganistan 
untuk didanai oleh lembaga keuangan pembangunan. 
ADB memberi komitmen paket pembiayaan $20 juta 
bagi Afghan Power Plant Company Limited. Proyek 
ini mewakili hubungan signifikan antara ADB dengan 
sektor swasta guna mendukung infrastruktur yang 
sangat penting di perekonomian yang rapuh dan 
terdampak konflik. Pinjaman tersebut akan membantu 
pembangunan dan operasi pembangkit listrik tenaga 
gas berkapasitas 58,56 megawatt (MW), yang dapat 
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menghasilkan listrik 404 gigawatt/jam setiap tahun 
dan mendukung upaya Afganistan dalam mencapai 
ketahanan energi jangka panjang.

Fasilitas konsesi berbasis hibah pertama ADB bagi 
operasi yang tidak dijamin pemerintah, Jendela Sektor 
Swasta (Private Sector Window), adalah program rintisan 
inovatif untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta 
di negara berpenghasilan rendah. Dana ini dibentuk 
guna membantu mengurangi kendala pembiayaan 
umum yang menghambat operasi sektor swasta, 
terutama dalam keadaan yang rentan dan terdampak 
konflik serta negara pulau kecil yang berkembang. Dana 
ini memiliki tiga solusi investasi yang dapat disesuaikan: 
pembiayaan campuran, mitigasi risiko mata uang 
lokal, dan jaminan pinjaman. Program tersebut akan 
mendorong dan memobilisasi investasi sektor swasta 
melalui investasi bersama dan kemitraan dengan 
lembaga keuangan pembangunan yang lain, pemberi 
pinjaman komersial, dan investor institusional untuk 
proyek pembangunan yang bermanfaat besar, termasuk 
di bidang agribisnis, pendidikan, kesehatan, lembaga 
keuangan, dan infrastruktur nontradisional.

MAKIN DEKAT DENGAN KLIEN DAN 
MITRA
Pembukaan kantor baru ADB di Singapura pada 
bulan Maret menandai tahap penting dalam 
perluasan operasi sektor swasta ADB. Sebagai poros 
keuangan, ekosistem sektor swasta dan publik yang 
canggih di Singapura akan membantu memobilisasi 
investasi dan membawa teknologi terbaru dan 
keterampilan manajemen bagi proyek pembangunan 
di seluruh kawasan Asia dan Pasifik. Kantor baru ini 
memungkinkan ADB bekerja sama lebih erat bersama 
pemangku kepentingan, termasuk investor dan sponsor 
penting, dengan memanfaatkan kelebihan ADB di 
bidang infrastruktur dan inovasi guna mendukung 
DMC.

Pada 2020, ADB berinvestasi di Clifford Capital 
Holdings (CCH), spesialis pembiayaan dan platform 
distribusi global untuk infrastruktur dan aset riil lainnya 
yang bermarkas di Singapura. Transaksi tersebut terdiri 
atas $50 juta dari ADB dan $45 juta dari Leading Asia’s 
Private Sector Infrastructure Fund (LEAP) yang didanai 
oleh Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang JICA. 
Demi mempertahankan pertumbuhan, mengatasi 
kemiskinan, dan menangani perubahan iklim, kawasan 
Asia dan Pasifik yang sedang berkembang memerlukan 
$1,7 triliun setiap tahunnya untuk pembiayaan 
infrastruktur sampai dengan 2030, dan fokus CCH pada 
inovasi keuangan melalui sekuritisasi dapat membantu 
memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

MENJADI PIONIR INOVASI DAN 
MEMOBILISASI PEMBIAYAAN 
Dari nilai $2 miliar pembiayaan bersama jangka panjang 
yang dimobilisasi ADB pada 2020, sekitar 87% di 

antaranya berasal dari mitra pembiayaan bersama 
komersial dan sisanya dari sumber resmi. Setiap 
komitmen $1 dari ADB untuk pembiayaan yang 
tidak dijamin pemerintah diimbangi oleh $2,12 dalam 
pembiayaan bersama jangka panjang—naik dari $1,50 
pada 2019 dan siap untuk mencapai target 2030, 
yaitu memobilisasi $2,50 dalam pembiayaan bersama 
jangka panjang untuk setiap $1 pembiayaan dari ADB.

ADB menyalurkan pembiayaan, melalui pinjaman 
hijau tesertifikasi pertama di Viet Nam, bagi Phu 
Yen TTP Joint Stock Company untuk membangun 
dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga 
surya berkapasitas 257 MW. Pembiayaan tersebut 
terdiri atas pinjaman $27,9 juta yang dibiayai oleh 
ADB, pinjaman B loan $148,8 juta yang didanai oleh 
bank komersial, dan pinjaman $9,3 juta dari LEAP. 
Pinjaman sindikasi ini adalah pinjaman B loan hijau 
pertama di Asia dan Pasifik yang akan disertifikasi 
oleh Prakarsa Obligasi Iklim (Climate Bonds Initiative), 
dan merupakan salah satu yang nilainya terbesar di 
antara pinjaman sejenis yang pernah dimobilisasi di 
Viet Nam. Proyek ini adalah pembangkit listrik tenaga 
surya tunggal terbesar yang akan beroperasi di Viet 
Nam dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Di Bangladesh, ADB memberi $100 juta bagi 
Reliance Bangladesh LNG and Power Limited untuk 
membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik 
tenaga gas dengan siklus kombinasi berkapasitas 718 
MW. ADB juga menyediakan $100 juta dari LEAP 
dalam pembiayaan bersama. ADB telah berperan 
besar dalam memobilisasi pembiayaan komersial yang 
sangat penting, memasukkan praktik-praktik terbaik 
dalam standar lingkungan dan sosial, serta membuat 
preseden bagi pembiayaan di masa mendatang untuk 
proyek berskala besar yang serupa di Bangladesh 
dengan meningkatkan kepercayaan investor dan 
pemberi pinjaman.

MEMPERLUAS AKSES KE MODAL 
VENTURA
Diluncurkan pada 2020, ADB Ventures adalah 
unit usaha ADB yang berinvestasi di perusahaan 
baru bidang teknologi yang mengatasi masalah 
pembangunan mendesak di kawasan Asia dan 
Pasifik yang sedang berkembang. ADB bertujuan 
mengumpulkan lebih dari $1 miliar modal risiko agar 
dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) pada 2030.

ADB menyadari bahwa mendorong inovator untuk 
berekspansi ke pasar-pasar yang baru memerlukan 
lebih dari satu jenis pendekatan guna mengatasi 
kesenjangan pembiayaan di berbagai tahap siklus 
hidup perusahaan yang masih baru. Setelah 
menghimpun pendanaan pertamanya pada 2020 
dengan memperoleh komitmen $60 juta, Dana 
Investasi ADB Ventures 1 (ADB Ventures Investment 
Fund 1) berfokus pada dampak iklim dan gender di 
Asia Selatan dan Tenggara. Dana ini turut berinvestasi 

DIVERSIFIKASI

Pada 2020, 
sebanyak  

dari komitmen 
ADB dalam 38 
operasi sektor 
swastanya 
disalurkan untuk 
sektor atau 
pasar yang baru.

58%



55

BERMITRA DENGAN SEKTOR SWASTA 

ADB menyalurkan pembiayaan bagi Phu Yen TTP Joint Stock Company untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya ini di 
Viet Nam melalui pinjaman B loan hijau pertama di Asia dan Pasifik yang akan disertifikasi oleh Prakarsa Obligasi Iklim.

bersama-sama dengan sektor swasta di berbagai 
perusahaan yang berada dalam tahap pra-Seri A 
dan Seri A. Program pendanaan awal (seed) dari 
ADB Ventures menyediakan pendanaan katalisasi 
hingga $200.000, umumnya pada tahap awal, 
sehingga ADB punya opsi untuk berinvestasi lebih 
lanjut pada perusahaan-perusahaan tersebut di 
masa mendatang. Produk-produk ini memungkinkan 
perusahaan baru agar dapat memvalidasi dan 
melakukan komersialisasi produk dan layanannya di 
pasar yang sedang berkembang.

Program ADB Ventures Labs memanfaatkan jaringan 
operasional, hubungan, dan mitra strategis ADB 
untuk mencocokkan solusi teknologi bagi kebutuhan 
kawasan dengan perusahaan teknologi terbaik di 
kelasnya. Program Labs ini membantu perusahaan 
dalam portofolionya untuk meningkatkan skala dan 
mengidentifikasi peluang investasi.

Investor awal di Dana Investasi ADB Ventures 
1 (ADB Ventures Investment Fund 1) termasuk 
Kementerian Luar Negeri Finlandia, Dana Teknologi 
Bersih (Clean Technology Fund), Dana Pembangunan 
Negara-Negara Nordik (Nordic Development Fund), 
Perusahaan Investasi Ventura Korea (Korea Venture 
Investment Corporation), serta Dana Kemitraan 
e-Asia dan Pengetahuan Republik Korea (Republic 
of Korea e-Asia and Knowledge Partnership Fund). 
Program ADB Ventures Seed and Labs dibiayai 
bersama oleh Dana Teknologi Bersih, Dana 
Pembiayaan Iklim Asia-Pasifik (Asia-Pacific Climate 
Finance Fund), dan Dana Pembangunan Negara-
Negara Nordik. Persiapan ADB Ventures ini dibiayai 
bersama oleh Dana Pembangunan Negara-Negara 
Nordik, Dana Teknologi Bersih, dan Pemerintah 
Australia.

Program bantuan teknis inovatif yang disebut ADB 
Ventures Labs ini membantu lebih dari 50 perusahaan 
baru menggali peluang untuk meningkatkan skalanya 
dengan mencocokkan perusahaan-perusahaan 
tersebut ke jaringan klien sektor swasta dan juga mitra 
korporat di bidang real estat komersial, hospitality, 
agripangan, dan pengolahan air.

Visi ADB adalah agar ADB Ventures dapat menjadi 
platform modal ventura teknologi yang terbesar di Asia 
dan Pasifik.

MENGGUNAKAN DANA EKUITAS 
SWASTA UNTUK MEMPERLUAS 
JANGKAUAN
Untuk memanfaatkan pengetahuan lokal dari manajer 
dana di pasar dan sektor yang belum dikenal baik, 
ADB berinvestasi dalam dana ekuitas swasta. Hal 
ini memungkinkan diversifikasi risiko ke berbagai 
perusahaan, industri, dan kawasan guna memperbesar 
dampak pembangunan dan memberi imbal hasil yang 
lebih memadai.

Ketika berbagai negara di seluruh dunia sedang 
menghadapi tantangan luar biasa dalam menghasilkan 
ekuitas dan modal, ADB menginvestasikan $75 juta di 
OrbiMed Asia Partners IV, LP (OAP IV), dana ekuitas 
swasta yang dikelola oleh OrbiMed Advisors LLC, guna 
meningkatkan kapasitas, inovasi, dan ketangguhan 
perawatan kesehatan di India dan Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT). Investasi pada OAP IV ini akan 
membantu mengembangkan solusi dan penanganan 
yang efektif, berkualitas, dan terjangkau atas krisis 
perawatan kesehatan global dengan cara meningkatkan 
deteksi penyakit, pengobatan, dan kapasitas respons di 
pasar yang menjadi target dana tersebut.

KEMAJUAN 
DALAM 
MENCAPAI 
TARGET 
STRATEGI 
2030

PEMBIAYAAN 
BERSAMA
Pada 2020, setiap 
komitmen $1 dari 
ADB sendiri untuk 
pembiayaan tanpa 
jaminan pemerintah 
diimbangi oleh

$2,12
dalam pembiayaan 
bersama jangka 
panjang, naik dari 
$1,50 pada 2019.
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Asia diperkirakan bertanggung jawab atas lebih dari 80% plastik yang 
dibuang ke laut sehingga menimbulkan kerusakan signifikan terhadap 
ekosistem laut. Berdasarkan Rencana Aksi untuk Laut yang Sehat dan 
Perekonomian Biru yang Berkelanjutan (Action Plan for Healthy Oceans 
and Sustainable Blue Economies), ADB berupaya mengurangi polusi di laut.

Pada November 2020, ADB memberi komitmen $50 juta dan 
menyediakan $50 juta lagi dari Leading Asia’s Private Sector Infrastructure 
Fund kepada Indorama Ventures Public Company Limited untuk 
mengurangi dampak lingkungan akibat plastik. Mitra pembangunan 
akan menyediakan pinjaman lebih lanjut senilai $200 juta bagi proyek 
tersebut: International Finance Corporation akan memberi $150 juta 
dan DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) 
memberi $50 juta. Investasi tersebut telah membantu meningkatkan 
kapasitas fasilitas daur ulang plastik Indorama di India, Indonesia, Filipina, 
dan Thailand sehingga mendorong ekonomi sirkular agar produk dan 
material dirancang ulang, dimanfaatkan kembali, dan didaur ulang untuk 
mencegah limbah plastik agar tidak masuk ke tempat pembuangan akhir 
dan laut.

Fasilitas daur ulang yang dibangun di bawah proyek tersebut akan 
mendaur ulang plastik polietilena tereftalat (PET) yang banyak digunakan 
sebagai kemasan minuman. Fasilitas tersebut diperkirakan dapat 
mencegah hampir 5 miliar kemasan setiap tahun agar tidak menjadi 
limbah. Pinjaman ADB tersebut adalah pinjaman biru pertama yang 
tidak dijamin pemerintah yang telah diverifikasi secara independen. 
Berdasarkan Rencana Aksi untuk Laut yang Sehat dan Perekonomian Biru 
yang Berkelanjutan (Action Plan for Healthy Oceans and Sustainable Blue 
Economies), ADB bertujuan memperluas investasi dan bantuan teknisnya 
untuk proyek-proyek kesehatan laut dan ekonomi kelautan hingga $5 
miliar selama 2019–2024.

Warna-warni terumbu karang yang hidup di karang dekat Pulau Aitutaki 
di Kepulauan Cook. ADB mendukung fasilitas daur ulang guna membantu 
mengurangi polusi di laut. ADB juga menginvestasikan $10 juta di Navegar 

II L.P. (Navegar II), dana ekuitas swasta yang 
berinvestasi terutama di perusahaan-perusahaan 
Filipina.

Investasi ini membantu memberi modal 
yang sangat dibutuhkan perusahaan di pasar 
menengah untuk mendukung penyesuaian 
terhadap perubahan pasar yang dramatis akibat 
pandemi COVID-19. Dana senilai $200 juta ini 
akan diinvestasikan di sejumlah sektor termasuk 
perawatan kesehatan, pendidikan, alih daya proses 
bisnis, serta layanan teknologi informasi, logistik, 
konsumen dan ritel, dan pariwisata. Melalui 
Navegar II, ADB membantu menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi, mendukung perusahaan 
dalam memperluas operasi, menciptakan lapangan 
kerja berkelanjutan, dan meningkatkan pendapatan 
pajak. Investasi tersebut juga mendorong 
pengembangan ekuitas swasta sebagai kelas aset 
di Filipina agar dapat menjadi katalis bagi investasi 
asing dan pendalaman pasar modal domestik.

MENINGKATKAN DUKUNGAN BAGI 
KERJA SAMA PEMERINTAH–SWASTA
ADB mendukung DMC dalam mengembangkan 
proyek infrastruktur berkelanjutan dan 
menyediakan layanan publik yang efisien dan 
efektif melalui kerja sama pemerintah–swasta 
(PPP). ADB membantu DMC meningkatkan iklim 
investasinya, merumuskan peraturan bagi pasar 
yang sehat, dan membangun kerangka hukum dan 
kelembagaan yang kuat guna menarik minat sektor 
swasta ke dalam PPP.

PINJAMAN BIRU BAGI 
AIR YANG JERNIH
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BERMITRA DENGAN SEKTOR SWASTA 

Pelatihan Anti-Pencucian Uang yang Baru untuk Bank Mitra

Program TSCFP dari ADB mendukung staf di berbagai bank mitra di DMC agar memperoleh 
sertifikasi spesialis anti-pencucian uang melalui pelatihan online. Pelatihan yang dikembangkan 
oleh Asosiasi Spesialis Anti-Pencucian Uang Tersertifikasi (Association of Certified Anti-Money 
Laundering) ini disediakan bagi bank mitra untuk pertama kalinya pada 2020. Departemen 
Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia sedang 
mengupayakan bersama ADB untuk mensponsori akses gratis bagi bank mitra di DMC.

ADB langsung mengubah fokus sumber daya sektor swastanya 
guna mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi di berbagai negara 
berkembang anggotanya . Enam puluh empat persen dari komitmen 
proyek dan program sektor swasta pada 2020 secara langsung atau tidak 
langsung digunakan untuk merespons COVID-19.

Kerja sama pemerintah–swasta dapat berperan 
sangat penting dalam menutup kesenjangan investasi 
infrastruktur di Asia dan Pasifik. Dengan berinvestasi 
pada teknologi baru, menjalankan solusi inovatif, dan 
mengembangkan transparansi yang lebih baik, sektor 
swasta berpotensi meningkatkan efisiensi operasional 
dan juga kualitas aset dan layanan.

ADB menyediakan layanan konsultasi transaksi 
(transaction advisory services) guna membantu klien 
pemerintah dan sektor swasta untuk menyusun 
struktur dan melakukan pengadaan bagi proyek yang 
layak. ADB juga mengelola Fasilitas Persiapan Proyek 
Asia Pasifik (AP3F/Asia Pacific Project Preparation 
Facility)—dana perwalian multidonor dengan 
kontribusi dari pemerintah Australia, Kanada, dan 
Jepang—untuk membantu persiapan dan pemantauan 
proyek PPP, membangun kapasitas pemerintah, dan 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan PPP.

ADB mendapatkan kesepakatan  untuk dua transaksi 
PPP pada 2020 yang menghasilkan komitmen modal 
$116 juta dari sektor swasta. Yang pertama adalah 
Taman Sinar Surya Nasional Kamboja/Cambodia 
National Solar Park (Tahap 1), yang mencapai harga 
terendah untuk listrik tenaga surya di kawasan ASEAN 
melalui lelang terbuka yang kompetitif. Yang kedua 
adalah proyek Identitas Nasional Filipina yang akan 
memberi identifikasi unik, mendasar, dan digital bagi 
semua penduduk negara itu.

Melalui AP3F, ADB juga merampungkan tiga proyek 
peningkatan kapasitas (di Bangladesh, Filipina, dan 
Kepulauan Solomon), serta memberi dukungan definisi 
proyek bagi manajemen limbah padat di Uzbekistan.

Sampai dengan 31 Desember 2020, ADB sedang 
melaksanakan 24 mandat konsultasi transaksi dan 

persiapan proyek melalui AP3F di Azerbaijan, Bangladesh, 
Kamboja, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, Palau, Papua Nugini, 
Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Timor-Leste, dan Uzbekistan. 
Dari mandat tersebut, 14 di antaranya sedang dilaksanakan 
bersamaan dengan dukungan persiapan proyek AP3F. Berbagai 
mandat tersebut mencakup pengembangan proyek PPP di bidang 
transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, perawatan 
kesehatan, energi, pendidikan, pasokan air, sanitasi, dan 
infrastruktur perkotaan lainnya.

SOROTAN PENGETAHUAN
Digitalisasi operasional perdagangan adalah pergeseran yang 
sangat penting bagi sektor yang masih bergantung pada 
pertukaran berbagai dokumen secara fisik untuk setiap transaksi. 
Selama 2020, Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai 
Pasokan (TSCFP/Trade and Supply Chain Finance Program) dari 
ADB telah melaksanakan program rintisan transaksi pembiayaan 
perdagangan dengan menggunakan teknologi buku besar 
terdistribusi (blockchain), suatu hal yang baru pertama kali 
dilakukan oleh sebuah bank pembangunan multilateral, dan 
telah berhasil dirampungkan pada bulan Agustus. Penggunaan 
blockchain merupakan sebuah langkah demi mencapai sasaran 
digitalisasi lebih lanjut terhadap proses pembiayaan perdagangan 
yang sangat intensif menggunakan kertas.

TSCFP telah bekerja sama dengan berbagai pemerintah dan 
Kamar Dagang Internasional untuk menciptakan standar dan 
protokol digital untuk perdagangan, termasuk membantu 
meluncurkan Prakarsa Standar Digital (Digital Standards Initiative). 
TSCFP juga mendorong adopsi global Pengidentifikasi Entitas 
Hukum (Legal Entity Identifier) sehingga semua orang dapat 
menyetujui satu metode bersama agar lebih mempermudah 
identifikasi perusahaan dan pelaku lainnya yang terlibat dalam 
perdagangan.
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EFEKTIVITAS 
ORGANISASI
Keberhasilan ADB yang Lebih Kuat, Lebih Baik, dan 
Lebih Cepat

BAB 4

ADB YANG TANGGUH

Ketangguhan dan Respons Terhadap COVID-19 
Investasi ADB sebelumnya dalam meningkatkan 
kemampuan digitalnya dan membuat protokol 
keberlanjutan bisnis terperinci telah memungkinkan 
ADB untuk beradaptasi dengan cepat terhadap wabah 
COVID-19. ADB berhasil beralih ke konsep bekerja jarak 
jauh sambil mempertahankan operasinya dan memperluas 
dukungannya guna membantu negara-negara berkembang 
yang menjadi anggotanya (DMC) dalam mengatasi 
dampak krisis yang multifaset.

ADB membentuk tim manajemen krisis pandemi pada 
Januari 2020 dan melaksanakan langkah-langkah protektif 
berdasarkan rencana manajemen krisis yang terkoordinasi 
untuk menjaga keamanan staf dan mengamankan fungsi-
fungsi vital. Langkah-langkah ini termasuk meningkatkan 
prosedur keamanan, serta protokol kesehatan dan 
keselamatan, dan juga pengaturan bagi staf dan kontraktor 
untuk bekerja dari jarak jauh. ADB dengan cepat 
melakukan pengadaan barang dan jasa darurat senilai 
hampir $800.000 guna memastikan ketersediaan alat 
pelindung diri, pasokan medis, dan konektivitas internet 
bagi para staf.

Unit penunjang khusus bagi kantor-kantor lapangan telah 
membantu kantor tersebut membuat dan melaksanakan 
protokol baru, serta menjadikan tempat kerjanya seusai 
peraturan COVID-19. Unit ini juga membantu pelaksanaan 
pengaturan kerja yang sesuai bagi personel yang ditugaskan 
di DMC dengan risiko kesehatan tinggi.

Penutupan kantor-kantor ADB yang terjadi begitu cepat 
berarti bahwa ADB harus segera menemukan cara agar 
para staf yang bekerja dari jarak jauh dapat mengakses 
sistem dan fungsi internal, termasuk dasbor data yang 
sangat penting untuk memantau operasi, dan agar staf 
yang tersebar di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi 
dengan mudah. ADB dengan cepat dapat menyediakan 
koneksi aman yang disesuaikan lewat internet (VPN) 
bagi semua kantor dan peralatan teknologi informasi 
(IT) ekstra, termasuk perangkat Wi-Fi portabel, agar para 
staf dapat bekerja dari rumah. ADB juga memperkuat 
kewaspadaannya terhadap serangan siber dengan 
menggunakan berbagai alat perlindungan, deteksi, dan 

manajemen insiden. Sistem pemantauan Teknologi Informasi 
waktu-nyata (real-time) yang baru memanfaatkan bot yang 
dapat memberi peringatan dini terhadap konektivitas dan 
masalah Teknologi Informasi lainnya, sehingga menghemat 
waktu staf yang bekerja di hampir 70 negara, dan juga 
menghemat biaya.

ADB meningkatkan interaksinya dengan DMC dan 
pemangku kepentingan eksternal, serta memperkuat 
komunikasi internal di berbagai jaringan ADB. Tersedia 
penjelasan rutin secara online dari staf senior untuk 
memberikan kabar terbaru kepada komunitas ADB mengenai 
situasi COVID-19 dan respons ADB, yang ditonton lebih dari 
8.000 pemirsa.

Tim manajemen krisis terus mengkaji perkembangan 
COVID-19 sepanjang tahun guna memastikan ADB sudah 
menyesuaikan dengan keadaan yang berubah. Hal ini 
termasuk melakukan perencanaan agar staf di kantor pusat 
dan kantor lapangan dapat masuk kerja kembali secara 
bertahap.

Upaya yang Sedang Berjalan untuk Memastikan 
Kontinuitas dan Efektivitas
Selama 2020, ADB terus meningkatkan kemampuan jangka 
panjangnya guna memastikan kontinuitas bisnis. Bahkan 
sebelum terjadinya pandemi COVID-19, kemampuan ini 
sudah diuji pada Januari 2020 ketika terjadi letusan gunung 
berapi dekat Manila, Filipina, yang menyebabkan gangguan di 
sebagian besar wilayah kota ini.

Untuk memberi dukungan tambahan jarak jauh bagi 
informasi dan proses internal, termasuk sistem keuangan 
yang sangat penting, ADB mendirikan poros ketangguhan 
yang dialihdayakan di Valencia, Spanyol. Sebuah studi 
yang diadakan pada 2020 mencari berbagai cara untuk 
mengurangi risiko pada jangka yang lebih panjang akibat 
terkonsentrasinya sebagian besar proses dan pengambilan 
keputusan di kantor ADB di Manila.

Peningkatan lebih lanjut juga dilakukan di Pusat Operasi 
Keamanan (Security Operations Center). Pusat tersebut kini 
dapat memantau dari jarak jauh status kantor pusat ADB dan 
berbagai kantor lapangannya secara waktu-nyata dengan 
menggunakan sistem CCTV. Pusat ini juga telah membuat 
sistem komunikasi yang memiliki beberapa cara cadangan 
untuk berhubungan dengan kantor lapangan sebagai bagian 
dari perencanaan kesiapsiagaan darurat ADB, termasuk 
telepon satelit dan komunikasi data.

MEMASTIKAN BASIS SUMBER DAYA YANG 
KUAT
Pada 2020, para donor menyetujui pengisian kembali Dana 
Pembangunan Asia 13 (ADF 13) dan Dana Bantuan Teknis 
7 (TASF 7/Technical Assistance Fund 7) senilai lebih dari 
$4 miliar untuk 2021–2024. ADF 13 akan membantu DMC 
menjawab persoalan pembangunan penting, termasuk 
jaminan kesehatan kawasan, pengurangan risiko bencana, 
adaptasi perubahan iklim, dan kesetaraan gender.
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Pandemi dan peralihan ke sistem bekerja jarak jauh makin mempercepat 
transformasi digital ADB dan modernisasi sistem teknologi informasinya. 
Untuk membantu para staf meningkatkan keterampilan digital mereka 
dan beradaptasi dengan konsep bekerja dari rumah, ADB mempercepat 
program pelatihan teknologi informasinya: dalam waktu 3 bulan, ADB telah 
memberikan lebih dari 200 sesi pembelajaran mikro bagi sekitar 5.000 peserta, 
lebih dari dua kali lipat jumlah pelatihan teknologi informasi yang diberikan 
setiap tahun.

ADB mengeluarkan 50 produk digital baru, hampir dua kali lipat dari angka 
total 2019, termasuk platform untuk mendukung kolaborasi online, dan 
otomatisasi proses bisnis guna memastikan produktivitas saat bekerja dari 
rumah. Dasbor real-time baru untuk otomatisasi pelaporan manajemen dan 
menghilangkan proses pengumpulan data yang repetitif, mencakup dasbor 
respons COVID-19 untuk memantau proyek ADB dan sumber daya manusia 
guna memonitor staf yang bekerja di luar lokasi kantornya.

ADB juga mengadakan delapan proyek digital baru bernilai sekitar $37 juta 
untuk menangani, misalnya saja, modernisasi sistem Operasi yang Dijamin 
Pemerintah, mengelola dana mitra dan pembiayaan proyek, serta membuat 
sistem kelembagaan yang baru untuk hubungan pemerintah dan manajemen 
dokumen hukum. ADB juga menciptakan platform terintegrasi untuk operasi 
yang tidak dijamin pemerintah dan memodernisasi sistem penyaluran dana 
ADB.

Program Uji Coba Inovasi Digital (Digital Innovation Sandbox) milik ADB 
telah mengumpulkan ratusan gagasan dan solusi mengenai kesehatan 
dan kesejahteraan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan 
kelembagaan. Teknologi yang makin mengemuka, termasuk kecerdasan 
buatan, otomatisasi proses dengan robot, bot percakapan, dan teknologi 
protokol keamanan data digital yang terdesentralisasi (blockchain), telah 
diujicobakan rintisannya di berbagai bagian ADB. Rintisan ini mengkatalisis 
perubahan budaya digital dengan melakukan otomatisasi proses bisnis, 
menggunakan bot untuk berhubungan dengan mitra bisnis, memanfaatkan 
kecerdasan buatan dalam menganalisis proyek-proyek ADB tahun-tahun 
sebelumnya, serta meningkatkan peluang dan efisiensi dalam operasi yang 
dijamin pemerintah dan operasi sektor swasta.

Mengadakan Pertemuan Tahunan secara virtual. Para 
staf bekerja di balik layar selama Pertemuan Tahunan 
ke-53 Dewan Gubernur ADB.

Agar dapat lebih mencapai tujuan bersama di 
berbagai DMC, ADB menyalurkan pendanaan 
dari mitra pembangunan yang lain melalui 
pembiayaan bersama yang spesifik bagi 
proyek tertentu, dana perwalian, dan fasilitas 
kemitraan pembiayaan. Pada 2020, ADB 
masih terus meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas operasi dana perwaliannya melalui 
investasi pada platform Teknologi Informasi 
khusus untuk otomatisasi permohonan 
dana, tinjauan, komunikasi, pemantauan 
portofolio, dan pelaporan; serta melalui 
peningkatan kapasitas internal dan pelatihan 
untuk manajer dana perwalian. Berbagai 
investasi tersebut meningkatkan administrasi 
dana perwalian, serta proses pelaporan yang 
transparan dan bermakna kepada donor. 
Untuk memenuhi kebutuhan DMC dan juga 
mencapai tujuan pendanaan mitra-mitranya, 
ADB memelihara komunikasi proaktif dengan 
para pemangku kepentingan agar dapat segera 
mengidentifikasi kesenjangan pendanaan dan 
sumber daya yang tersedia untuk disalurkan 
melalui dana perwalian.

Pada 2020, ADB menjalankan 146 transaksi 
peminjaman jangka menengah dan panjang, 
yang menghimpun lebih dari $35 miliar 
dalam 22 mata uang—program ini menjadi 
pendanaan ADB yang terbesar, dan salah satu 
yang paling beragam. Hal ini termasuk obligasi 
offshore yang terkait togrog Mongolia, yang 
menciptakan tolok ukur baru bagi mata uang 
yang jarang di pasar obligasi internasional, dan 

MEMPERCEPAT 
TRANSFORMASI DIGITAL
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ADB membuka kantor di Singapura 
dan beberapa kantor di negara Pasifik, 
yaitu di Kepulauan Cook, Palau, dan 
Tuvalu.

juga obligasi yang terkait rupee Pakistan, penerbitan pertama 
oleh bank pembangunan multilateral tempat Pakistan 
menjadi anggota. ADB juga masih menerbitkan obligasi 
tematik dan obligasi hijau bernilai lebih dari $1,2 miliar pada 
2020.

Sebagai antisipasi peralihan ke suku bunga referensi 
alternatif, ADB terus bersiap menghadapi penghentian 
penggunaan suku bunga antar-bank London (LIBOR/London 
interbank offered rate) yang telah dijadwalkan. Persiapan 
tersebut termasuk pembaruan dokumentasi pinjaman dan 
infrastruktur teknologi informasi agar tercapai transisi yang 
lancar, serta koordinasi erat dengan para anggota dan klien 
ADB.

Pada 2020, ADB memperkenalkan kerangka rintisan untuk 
pertukaran paparan utang yang dijamin pemerintah (sovereign 
exposure exchange) dengan bank pembangunan multilateral 
sejawatnya, yang akan memungkinkan ADB mengelola 
konsentrasi portofolio operasi dengan lebih baik.

ADB juga melaksanakan Kerangka Kecukupan Modal (Capital 
Adequacy Framework) yang ditingkatkan, didasarkan pada 
praktik terbaik dan mendukung pengembangan operasi 
berdasarkan Strategi 2030. Rasio penggunaan modal (CUR/
capital utilization ratio) menggantikan rasio ekuitas terhadap 
pinjaman (ELR/equity-to-loan ratio) sebagai indikator modal 
untuk perencanaan keuangan.

Peralihan ADB ke penggunaan CUR—rasio modal 
ekonomi total yang digunakan terhadap ekuitas yang bisa 
digunakan—memungkinkan ADB untuk meningkatkan 
dan menyesuaikan perencanaannya dengan cepat guna 
membantu memaksimalkan dukungan keuangan bagi DMC. 
CUR adalah ukuran yang lebih dinamis dan kaya informasi 
jika dibandingkan dengan ELR, dan dapat berubah mengikuti 
pasar dan siklus kredit. ELR berfokus pada kapitalisasi 
nominal dan tidak memperhitungkan perubahan pada profil 
risiko neraca.

Selama 2020, pengeluaran administratif internal dikelola 
secara fleksibel dan efektif guna memastikan sumber daya 
sudah dialokasikan dan dialokasikan ulang sesuai kebutuhan 
bisnis yang timbul, termasuk respons yang diperlukan 
terhadap COVID-19. Sebagai bagian dari peningkatan yang 
terus dilakukan dalam perencanaan, penganggaran, dan 
akuntansi, sebuah kerangka belanja modal bergulir selama 
tiga tahun telah digulirkan ke fasilitas di kantor pusat pada 
2020.

MENINGKATKAN LAYANAN KAMI KEPADA 
ANGGOTA ADB

Kehadiran di Kawasan
Pada 2020, ADB menyelesaikan kajian operasinya di 
berbagai resident mission di negara-negara berkembang 
anggotanya. Rencana aksi yang dihasilkan dari kajian ini 
akan memperkuat kolaborasi di antara departemen ADB 
dalam berbagai persoalan negara; mempertajam fokus 
pada operasi sektor swasta, konsultasi, dan pengetahuan; 
serta memberi dukungan yang lebih efisien dan hubungan 
yang lebih baik dari markas besar ADB ke resident mission. 
Rencana aksi tersebut akan memungkinkan ADB untuk 
lebih fokus sekaligus lebih responsif terhadap kebutuhan 
DMC, serta menyampaikan solusi pembangunan yang lebih 
terintegrasi.

Pada tahun 2020, ADB membuka kantor di Singapura dan 
beberapa kantor di negara Pasifik, yaitu di Kepulauan Cook, 
Palau, dan Tuvalu.

Proses Bisnis
ADB mengkaji isi dan proses bisnis dalam strategi 
kemitraan negara (CPS)—platform utama bagi hubungan 
ADB dengan para DMC. Kajian ini menemukan bahwa 
reformasi 2016 di ADB telah meningkatkan kualitas, nilai 
tambah, dan efisiensi model dan proses CPS. Kajian ini 
merekomendasikan peningkatan lebih lanjut agar selaras 
dengan arahan dan prioritas baru Strategi 2030. Kajian 
mencatat perlunya pendekatan yang berbeda-beda 
untuk masing-masing negara, operasi sektor swasta yang 
terintegrasi, peningkatan kolaborasi antardepartemen, 
pengetahuan dan inovasi yang lebih fokus, serta keselarasan 
lebih baik dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pekerjaan dari kelompok pelaksanaan Strategi 2030 ADB 
yang baru termasuk menemukan cara-cara yang efektif 
untuk mengintegrasikan operasi yang dijamin pemerintah 
maupun yang tidak dijamin pemerintah agar dapat 
memberi dukungan yang lebih menyeluruh bagi DMC. 
ADB membentuk kelompok pelaksanaan tersebut untuk 
mengelola perubahan di dalam organisasi dan untuk 
mendorong kolaborasi, inovasi, serta berbagi gagasan dan 
pengetahuan di antara berbagai departemen dan bidang 
spesialisasi.

Guna meningkatkan operasi yang dijamin pemerintah, ADB 
meluncurkan proyek untuk mentransformasikan sistem 
teknologi informasi yang sudah ada dalam operasi yang 
dijamin pemerintah, menjadi sistem dari hulu ke hilir (end-
to-end) yang terintegrasi, mudah diakses, fleksibel, dan 
efisien. Sistem baru tersebut akan meningkatkan kerja sama 
dan transparansi, yang disertai dengan akuntabilitas.

Pengadaan
Meskipun COVID-19 menjadi tantangan, pencapaian 
dalam pemberian kontrak pada 2020 melebihi jumlah 
yang diberikan pada 2019. ADB memperkenalkan kerangka 
pengadaan strategis baru yang sudah dirampingkan, 
termasuk fleksibilitas dalam keadaan darurat, yang 
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Asian Development Bank Institute (ADBI)—think tank ADB yang bermarkas di Tokyo—
merepons berbagai tantangan dan kebutuhan kebijakan COVID-19 yang beragam selama 
2020. ADBI mengkaji berbagai persoalan seperti pengembangan jaring pengaman yang 
efektif, pembelajaran dari perilaku dan teknik-teknik memerangi COVID-19, serta potensi 
digitalisasi untuk mendorong pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif.

ADBI berpartisipasi dalam prakarsa pengembangan kebijakan COVID-19 di tingkat 
kawasan dan tingkat global bersama think tank yang lain melalui Global Solutions 
Initiative, Think20, dan Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) dari University 
of Pennsylvania. Selama dua tahun berturut-turut, TTCSP menobatkan ADBI sebagai 
think tank terafiliasi pemerintah yang terbaik di dunia dalam Global Go to Think Tank Index 
Report yang diterbitkan setiap tahun. ADBI juga berada di posisi ke-24 dalam indeks 
pemeringkatan think tank sedunia tersebut.

Selama 2020, ADBI menerbitkan 12 buku akses terbuka, 145 kertas kerja, dan delapan 
ringkasan kebijakan. ADBI menyelenggarakan 42 acara penelitian yang kebanyakan 
bersifat online bagi 3.996 pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, dengan 
angka partisipasi perempuan hingga 40%. Selain persoalan COVID-19, penelitian ADBI 
berfokus pada topik seperti reformasi energi, inklusi keuangan, kesenjangan gender, 
pembiayaan hijau dan etis, usaha kecil dan menengah, serta ketangguhan perkotaan.

ADBI juga mengadakan 47 acara peningkatan kapasitas dan pelatihan, yang menarik 
seluruhnya 5.304 peserta, dengan taraf partisipasi perempuan sebesar 40%. Sekitar 19% 
dari acara-acara tersebut diadakan dalam kerangka kerja sama dengan ADB. ADBI juga 
mempercepat pengembangan platform e-learning dan pelatihan online bersama sejumlah 
mitra eksternal, seperti University of Cambridge dan Stanford University.

ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE 

WAYS TO  
ACHIEVE  
GREEN ASIA

ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE

Edited by Bihong Huang and Eden Yu

Buku ADBI tentang meningkatkan 
tata kelola lingkungan dan 
perubahan iklim di kawasan ini.

memungkinkan ADB dan kliennya merespons pandemi 
secara lebih sesuai dan lebih efektif. Hal ini termasuk 
mengarahkan pengadaan melalui lembaga PBB karena 
Dewan Direktur telah memperbolehkan pengadaan 
universal untuk merespons COVID-19. Hal ini juga 
mencakup penggunaan kesepakatan kerangka, kontrak 
langsung dengan pemasok yang sudah ada dan memenuhi 
syarat, serta meningkatkan delegasi otoritas persetujuan di 
dalam ADB.

Untuk mencapai keseuaian antara nilai dan jumlah 
uang (value for money) yang lebih tinggi dalam proyek 
pembangunan, ADB menganjurkan penggunaan “poin 
manfaat (merit point)” untuk mengevaluasi kontrak 
konstruksi, jika sesuai, untuk mengkaji faktor-faktor 
kualitatif. Pada 2020, poin manfaat digunakan untuk 
mengevaluasi aspek teknis dari penawaran untuk Proyek 
Jalur Kereta Malolos–Clark di Filipina, yang menghasilkan 
pemberian kontrak senilai $2,5 miliar. Tujuh kontrak 
lainnya sudah menggunakan kriteria poin manfaat pada 
2020, dan penggunaan pendekatan ini lebih lanjut sedang 
direncanakan.

ADB juga menyampaikan value of money yang lebih tinggi 
dalam operasi pengadaannya sendiri. Pada 2020, ADB 
membuat 36 kerangka kesepakatan untuk bidang-bidang 
keahlian yang umumnya diperlukan di berbagai bagian ADB. 
Kesepakatan ini memungkinkan ADB untuk memilih 174 
ahli yang sudah lolos prakualifikasi dan mengontrak 129 ahli 
yang pada akhirnya menghasilkan penghematan waktu yang 
signifikan.

BERINVESTASI PADA SUMBER DAYA 
MANUSIA KAMI
Melalui pengaturan kerja fleksibel yang dilaksanakan sebagai 
respons terhadap COVID-19, ADB mengkaji cara-cara 
dukungan baru bagi kesejahteraan, produktivitas, pelibatan, 
dan komitmen staf. ADB membuat strategi untuk mendukung 
staf agar tetap tangkas, memiliki otonomi, terus belajar, dan 
memperlihatkan kinerja terbaik saat bekerja dalam lingkungan 
virtual. ADB menyediakan serangkaian peluang untuk belajar 
dan telah membeli pustaka e-learning yang komprehensif. 
Poros Pembelajaran LinkedIn memberi para staf akses ke lebih 
dari 15.000 sumber daya untuk meningkatkan keterampilan 
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kreatif, bisnis, dan teknologi. Setengah dari seluruh staf 
ADB telah menghadiri program pembelajaran pada 2020 
dan 95% di antaranya menilai pengalaman keseluruhan 
mereka sebagai sangat bagus atau luar biasa.

Pandemi telah berdampak sangat besar terhadap semua 
anggota komunitas ADB, terutama mengingat tantangan 
dalam menyeimbangkan kehidupan profesional dan 
domestik sambil bekerja dari rumah. ADB meningkatkan 
dukungan kesehatan dan medis bagi para staf, dengan 
memberi tunjangan cuti tambahan dan lebih fleksibel 
untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan 
kehidupan keseharian, serta meningkatkan kesadaran 
mengenai tersedianya sumber daya kesejahteraan dan 
layanan medis. ADB juga menjaga kantor pusatnya tetap 
terbuka bagi para staf dan kontraktor sebagai tempat aman 
sejak bulan Maret. Selama 2020, rata-rata 149 orang telah 
menggunakan fasilitas tempat aman setiap hari.

Sebagai respons segera terhadap krisis, ADB mengadakan 
serangkaian webinar mengenai kesejahteraan diri dengan 
fokus pada memimpin diri sendiri dan orang lain menjalani 
perubahan. Webinar yang sangat interaktif ini menggali 
berbagai tema seperti merawat diri sendiri dan orang 
lain, mengelola tim dan kolaborasi virtual, serta cara 
berkembang di tengah perubahan. Rangkaian webinar 
tersebut membantu para staf membangun kemampuan 
untuk merespons dengan efektif tantangan dalam bekerja 
dan menjalani hidup di tengah kondisi krisis.

ADB juga menawarkan program meditasi dan gerakan 
berdasarkan penelitian ilmu saraf dan program pertolongan 
pertama terhadap stres untuk membantu para pengawas/
supervisor mengidentifikasi stres dan meresponsnya 
secara efektif. Selama bulan Oktober, ADB mengadakan 
acara online yang memberi panduan mengenai kesehatan, 
kesejahteraan, keselamatan, dan ketangguhan bagi 
komunitas ADB. 50 acara ini termasuk lokakarya dan 
webinar yang mencakup topik-topik seperti kebugaran 
fisik, kesehatan mental, kesadaran diri (mindfulness) dan 
meditasi, keselamatan pribadi, kekerasan dalam rumah 
tangga, dan pengelolaan keuangan. ADB juga membuatkan 
lembar sumber daya mengenai pengelolaan kesehatan 
mental guna membantu para staf mengakses dukungan 
melalui program bantuan karyawan dan konselor internal.

ADB memprioritaskan rekrutmen staf dan konsultan yang 
berkaitan dengan respons COVID-19. Untuk memenuhi 
kebutuhan DMC, berbagai departemen membutuhkan staf, 
baik dengan memindahkan staf yang memiliki keterampilan 
relevan maupun melalui rekrutmen. ADB menggunakan 
cara-cara baru secara virtual untuk melakukan orientasi staf 
baru. Sejalan dengan komitmennya terhadap keragaman 
dan inklusi, ADB telah memperlihatkan kemajuan dalam 
rekrutmen perempuan untuk staf internasionalnya, 
terutama di tingkat menengah hingga senior. Jumlah 
perempuan kini mencapai 37,7% dari seluruh staf 
internasional ADB, naik tipis dari angka 36,6% pada 2019.

ADB melaksanakan prakarsa baru agar dapat menjadi lebih 
responsif terhadap perubahan keadaan dan kebutuhan 
bisnis. Misalnya, ADB memperkenalkan kumpulan 
staf (staff pooling) dan pengaturan berbagi pekerjaan. 

ADB juga mulai mengkaji beragam jenis kontrak, seperti 
kontrak dengan masa kerja tetap yang dapat diperpanjang 
dan angkatan kerja siaga bagi konsultan, untuk memberi 
fleksibilitas lebih besar bagi personel yang sudah ada.

Pada bulan November, ADB meluncurkan prakarsa 
transformasi budaya yang dipimpin oleh Presiden Asakawa 
untuk menumbuhkan budaya yang memberdayakan, guna 
membantu semua staf agar dapat berkembang dan berfokus 
dalam mencapai visi bersama Asia dan Pasifik yang makmur, 
inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Melalui proses yang 
konsultatif dan berulang, prakarsa ini akan mengingatkan 
kembali serta menekankan nilai inti ADB dan perilaku yang 
mendukungnya. Prakarsa ini akan mengkaji struktur ADB, 
proses bisnis, kebijakan sumber daya manusia, dan praktik-
praktiknya untuk memastikan kesemuanya sudah selaras 
dengan nilai dan perilaku inti. Prakarsa ini juga bertujuan 
meningkatkan kerja sama di antara berbagai bagian ADB.

Untuk membantu mendorong tempat kerja yang positif, 
ADB membentuk Kantor Perilaku Profesional yang baru 
guna mendukung dan memberi konsultasi bagi staf dan 
Manajemen. Kantor tersebut mengadakan pelatihan dan 
meningkatkan kesadaran mengenai kode etik ADB, memberi 
konsultasi mengenai cara menerapkan kode etik tersebut 
dalam situasi tertentu, dan memberi dukungan bagi staf dan 
manajer dalam mengkaji dan mengatasi persoalan di tempat 
kerja. Sejak dibentuk, kantor ini telah menangani lebih dari 
100 pertanyaan staf. Kantor ini juga telah membuat program 
kesadaran guna memperkuat pemahaman mengenai 
perilaku yang profesional dan telah memberi pelatihan untuk 
membantu staf bertindak sebagai “penolong pertama (first 
responder)” bagi kolega yang mengalami stres dan kesulitan 
lainnya.

Kantor Ombudsman terus memberi layanan konsultasi, 
pemberian fasilitas, dan manajemen konflik secara imparsial 
dan rahasia kepada semua anggota komunitas ADB. Kantor 
Ombudsman mengumpulkan data agregat yang bersifat 
anonim dan temuan lainnya sebagai masukan bagi pengambil 
keputusan atas bidang atau tren yang menjadi masalah 
dan mungkin memerlukan perhatian. Kantor ini memberi 
rekomendasi guna menyelesaikan masalah sistemik dan 
menyarankan perubahan kelembagaan jika sesuai. Kasus-
kasus yang ditangani Kantor Ombudsman pada 2020 
memperlihatkan bahwa pandemi telah memperparah hal-hal 
yang sebelumnya sudah menjadi catatan, serta berbagai 
persoalan terkait kesehatan dan kesejahteraan mental.

Selama 2020, ADB merampungkan kajian komprehensif 
terhadap tunjangan dan kompensasi karyawannya. Kajian 
ini dilaksanakan setiap lima tahun untuk memastikan 
bahwa kebijakan remunerasi ADB masih tetap menarik dan 
cocok dengan kebutuhannya. Dari hasil kajian tersebut, 
ADB kini menggabungkan data dari Asia dan Pasifik, Eropa, 
dan Amerika Serikat, serta mempertimbangkan berbagai 
kebijakan lembaga keuangan internasional dan sektor 
swasta juga pemerintah agar dapat lebih mewakili kondisi 
pasar sehubungan dengan gaji dan tunjangan untuk staf 
internasional. ADB menaikkan usia pensiun dari 62 ke 
65 tahun (untuk karyawan baru) dan memperkenalkan 
perubahan pada tunjangan yang lain, seperti penambahan 
cuti orang tua/parental leave dan pengurangan bantuan 
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Evaluasi tingkat tinggi oleh Departemen Evaluasi Independen (IED/Independent 
Evaluation Department) pada 2020 meliputi berbagai bidang yang sangat penting terkait 
kinerja dan hasil ADB. IED mengkaji bidang-bidang yang mencakup transportasi, energi, 
pengetahuan, perlindungan, kerja sama pemerintah–swasta, dan sistem evaluasi mandiri 
ADB. Selain itu, IED menghasilkan 14 evaluasi kinerja proyek dan bantuan teknis, serta 
memvalidasi 70 laporan penyelesaian proyek dan enam kajian strategi kemitraan negara, 
di tengah kondisi perjalanan dan komunikasi yang penuh tantangan akibat COVID-19. 
Pekerjaan IED memberi bukti yang tepat waktu guna membantu ADB agar dapat terus 
meningkatkan rancangan proyek, operasi, dan hasil pembangunan.

Untuk memberi dukungan tepat waktu bagi respons COVID-19, pada Februari 2020, 
IED membuat rangkuman yang menyoroti pembelajaran hasil evaluasi dari pengalaman 
berbagai lembaga multilateral dalam menangani krisis kesehatan dan epidemi. IED juga 
membuat evaluasi pembelajaran yang relevan terkait dukungan bagi UMKM selama krisis 
keuangan, memperkuat sistem bantuan sosial, dan memberikan program vaksinasi.

Untuk mendukung komunikasi temuan hasil evaluasi, IED membuat sejumlah wawancara 
video. Dalam video-video tersebut, kepala evaluasi independen dari beberapa bank 
pembangunan multilateral mendiskusikan berbagai topik, termasuk menerapkan 
pembelajaran dari krisis yang lampau, melaksanakan evaluasi dari jarak jauh, dan 
berhubungan dengan operasi sambil menjaga independensi.

Pada 2020, IED menjadi tuan rumah bersama untuk Pekan Evaluasi Asia (Asian 
Evaluation Week) virtual yang pertama, yang menarik lebih dari 1.200 peserta dari seluruh 
dunia. Acara ini melibatkan 32 sesi dalam melakukan evaluasi bagi masa depan yang lebih 
baik, termasuk bagaimana evaluasi dapat mendukung inovasi dan memberi arah strategis 
dengan perspektif publik dan sektor swasta. Acara ini disponsori juga oleh Kementerian 
Keuangan RRT.

Untuk meningkatkan operasinya sendiri, IED meluncurkan sistem validasi yang baru untuk 
laporan penyelesaian bantuan teknis dan berkolaborasi dengan Manajemen ADB untuk 
mengembangkan dokumen prinsip-prinsip evaluasi.

EVALUASI INDEPENDEN

The 2019 novel Coronavirus (COVID-19), first reported from Wuhan, People’s Republic of China 
(PRC), on 31 December 2019, is the latest emerging infectious disease to be declared a public health 
emergency of international concern. The situation is rapidly evolving, with more than 43,000 confirmed 
cases reported from at least 25 countries, and more than 1,000 deaths as of 11 February 2020, with PRC 
accounting for nearly all (99%) cases and deaths.

The ease of world travel and increased global interdependence have added complexity to containing 
diseases like the COVID-19 that affect the health and economic stability of societies. The immediate 
challenge is to respond urgently to contain the spread of the novel virus and to rapidly identify, isolate, 
and treat infected patients, but in ways that would help improve future responses.  

Besides the enormous human toll, the economic impact of cross-border transmission and the spread of 
emerging infectious diseases on tourism, trade, and productivity can reach billions of US dollars.

As the world faces the daunting task of containing the spread of COVID-19 and treating the ill, past 
evaluations of the financial and technical responses from multilateral agencies including the Asian 
Development Bank to Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Ebola, and Avian Influenza provide 
some lessons on supporting countries during and after the critical phases of the outbreaks. 

Photo Credit: cambridgemask.com/blog/coronavirus/

Responding to the Novel Coronavirus 
Crisis:  13  Lessons from Evaluation

LEARNING  LESSONS Evaluation
Independent

13 February 2020, Manila, Philippines

Rangkuman IED mengenai 
pembelajaran dari pengalaman 
berbagai lembaga multilateral dalam 
menangani krisis kesehatan dan 
epidemi.

pendidikan pasca-sekolah menengah (untuk karyawan baru). 
Menyadari dampak ekonomi dari COVID-19 di seluruh dunia, 
ADB berkomitmen memberi imbalan satu kali saja pada 2021 
sebagai penghargaan bagi karyawan berkinerja tinggi dan 
bukan kenaikan gaji permanen. ADB menyadari perlunya 
fleksibilitas lebih lanjut dalam tunjangan dan kompensasi, 
sehingga rekomendasi kebijakan lainnya dari kajian tersebut 
akan dipelajari dan dilaksanakan dalam tahun-tahun 
mendatang.

AKUNTABILITAS DAN PEMASTIAN
ADB menghabiskan sumber daya yang cukup besar 
untuk mengelola risiko kredit, pasar, dan operasional. 
Melalui berbagai kebijakan tersebut, ADB memastikan 
dilaksanakannya prinsip-prinsip manajemen risiko dengan 
kehati-hatian dan proses bisnis yang memungkinkan staf 
untuk memantau dan mengelola semua risiko yang berkaitan 
dengan operasi.

Audit Internal 
ADB menggunakan alat dan teknik audit jarak jauh untuk 
merespons pembatasan pergerakan selama 2020. Audit 
internal mempelajari data mengenai operasi keuangan, 
tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan 
mengumpulkan bukti elektronik dan berinteraksi secara 
virtual dengan klien.

ADB memasukkan teknologi kognitif dan otomatisasi 
proses robotik untuk mempelajari kelengkapan klausul 
perjanjian (covenant clause) dalam sistem teknologi 
informasinya bagi proyek-proyek yang dijamin pemerintah. 
Selain itu, ADB memperbarui sistem dukungan audit 
intinya menjadi sistem manajemen berbasis cloud di lokasi 
guna mendukung situasi bekerja dari rumah.

Pada 2020, ADB menerbitkan 13 laporan audit dan tiga 
laporan konsultasi yang mencakup bidang-bidang operasi, 
keuangan dan risiko, dukungan administrasi dan operasi, 
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ADB telah memperlihatkan kemajuan dalam rekrutmen perempuan untuk staf internasionalnya, terutama di tingkat menengah hingga senior. Jumlah 
perempuan kini mencapai 37,7% dari total staf internasional ADB.

serta teknologi informasi. Berbagai laporan tersebut 
difokuskan pada meningkatkan empat bidang strategis 
pekerjaan ADB: kolaborasi di antara berbagai bagian ADB, 
dukungan kepada sektor swasta, penggunaan teknologi 
digital, dan administrasi kelembagaan.

Akuntansi dan Kendali Internal
Pada 2020, ADB mengelola penyaluran total tahunan 
sebesar $23,6 miliar untuk sumber daya modal biasa 
dan dana khusus. ADB juga memberi dukungan terkait 
COVID-19 bagi tim proyek dalam negosiasi pinjaman, 
dokumen proyek, dan penyaluran dana.

ADB terus menyampaikan laporan keuangan secara 
tepat waktu dan mempertahankan kendali internal 
yang efektif agar dapat melakukan pelaporan keuangan 
untuk dananya sendiri dan untuk dana perwalian. ADB 
berhasil menerapkan model untuk kerugian kredit yang 
diperkirakan saat ini (current expected credit loss) pada 
2020, yang merupakan salah satu standar akuntansi 
signifikan yang berpengaruh terhadap pinjaman, jaminan, 
dan produk sekuritas utang dari ADB. Untuk 2020, auditor 
eksternal ADB mencatat bahwa laporan keuangan ADB 
sudah disajikan dengan wajar dalam segala hal secara 
materi, dan bahwa kendali internal ADB atas pelaporan 
keuangan sudah efektif.

ADB terus berbagi pengetahuan dan merangkul klien 
melalui seminar virtual mengenai penyaluran pinjaman 
dan akuntansi. ADB juga telah menerapkan sistem dan 
alat teknologi informasi terbaru guna meningkatkan 
efisiensi akuntansi, keamanan informasi, dan layanan 
kepada peminjam dan klien internal.

Antikorupsi dan Integritas
Pada 2020, ADB berhasil mengadakan investigasi, 
melakukan kajian integritas proaktif, dan melaksanakan 
upaya peningkatkan kapasitas dengan menggunakan 
teknologi jarak jauh dan mengajak kolega dari resident 
mission dan ahli eksternal untuk menyampaikan presentasi 
di negara terkait.

Selama 2020, ADB telah menangani 375 keluhan 
yang menjadi rekor baru (naik dari 299 pada 2019), 
dengan 263 keluhan telah diselesaikan dan 112 keluhan 
masih memerlukan investigasi lebih lanjut. ADB juga 
merampungkan 76 investigasi eksternal dengan hasil 89 
perusahaan dan 31 individu dimasukkan ke dalam daftar 
hitam (debarment), serta dikeluarkannya teguran dalam 
20 kasus dan peringatan dalam sembilan kasus. ADB 
merampungkan tiga kajian integritas proaktif dan satu 
kajian lagi sebagai tindak lanjut atas kajian sebelumnya, 
dan menerbitkan empat laporan untuk kajian yang 
dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
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ADB mempertahankan posisi 
pertamanya dalam pemeringkatan 
47 organisasi pembangunan dalam 
Indeks Transparansi Bantuan (Aid 
Transparency Index) 2020.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat respons 
COVID-19 ADB tanpa melonggarkan standar 
kinerja, spesialis integritas ADB bekerja sama erat 
dengan tim proyek untuk memperkuat pengadaan, 
manajemen keuangan, dan kendali antikorupsi dalam 
rancangan proyek dan program COVID-19.

Perlindungan di Tingkat Negara
Setelah merampungkan evaluasi independen atas 
Pernyataan Kebijakan Perlindungan (Safeguard 
Policy Statement) 2009-nya pada Mei 2020, ADB 
memulai upaya untuk memperbarui kebijakan 
perlindungannya. Hal ini akan memberi kesempatan 
agar sistem perlindungan ADB lebih selaras 
dengan mitra pembangunan yang lain. Kajian ini 
akan mempertimbangkan arsitektur kebijakan, 
topik-topik yang baru muncul, serta persoalan 
tematik dan berbagai kesenjangan. Kajian ini akan 
melibatkan konsultasi mendalam dengan para 
pemangku kepentingan selama proses multitahun 
tersebut, termasuk dengan DMC dan organisasi 
kemasyarakatan. ADB juga akan menyiapkan studi 
mengenai bagaimana mekanisme penanganan 
keluhan sudah berjalan di tingkat proyek, dan akan 
memasukkan pembelajaran dari studi tersebut 
ke dalam pembaruan kebijakan perlindungan. 
ADB terus membantu pemerintah Indonesia dan 
Sri Lanka dalam menjajaki potensi penggunaan 
perlindungan negara di tingkat lembaga. Sesuai 
permintaan dari Otoritas Pembangunan Jalan 
(RDA/Road Development Authority) Sri Lanka, ADB 
memberi dukungan dengan memperbarui petunjuk 
pelaksanaan perlindungan RDA.

Menangani Kekhawatiran Orang-Orang 
yang Terdampak Proyek ADB
ADB memiliki Mekanisme Akuntabilitas untuk 
menanggapi orang-orang yang terdampak negatif 
oleh proyek yang didukung ADB. Pada 2020, 
Mekanisme Akuntabilitas ini menerima 25 keluhan. 
Sebagian besar keluhan tersebut adalah mengenai 
permukiman kembali, kompensasi, dan pengadaan 
tanah. Sebelas dari keluhan tersebut dinilai 
layak dikaji dan semua menuntut penyelesaian 
masalah. Di antara sebelas keluhan tersebut, dua 
telah selesai dikaji dan saat ini sedang menjalani 
proses penyelesaian, enam dinyatakan tidak layak 
dilanjutkan, dan tiga masih dalam proses kajian 
kelayakan. Selain itu, ADB menandai terdapat tiga 
keluhan yang sudah selesai difasilitasi sejak 2018—
dua di Mongolia dan satu di Georgia. Tidak ada 
keluhan yang diajukan untuk kajian kepatuhan dan 
Panel Kajian Kepatuhan menandai satu keluhan 
sudah selesai pada 2020.

Di tengah pandemi ini, ADB menggunakan 
konferensi video serta metode komunikasi jarak 
jauh lainnya untuk bersama para pemangku 
kepentingan utama memantau pelaksanaan tindakan 

perbaikan dalam mengatasi keluhan. Pemantauan sebuah 
proyek transportasi perkotaan di Georgia dan sebuah proyek 
pembangunan pembangkit listrik di Filipina sedang berlangsung 
saat ini. Pemantauan ini diperpanjang karena keterlambatan 
dalam pelaksanaan tindakan perbaikan karena pembatasan akibat 
COVID-19.

ADB mengembangkan program pelatihan virtual yang memberi 
perspektif terintegrasi mengenai Mekanisme Akuntabilitas sebagai 
bagian dari kebijakan perlindungan di ADB, dengan menggunakan 
tim yang beranggotakan perwakilan dari Kantor Panel Kajian 
Kepatuhan, Kantor Fasilitator Proyek Khusus, salah satu 
departemen kawasan, dan departemen yang bertanggung jawab 
mengawasi perlindungan. Pada bulan Juli, diadakan pelaksanaan 
pertama dari rangkaian webinar tersebut di India bagi staf ADB 
serta lembaga penanggung jawab dan pelaksananya. Selain untuk 
mendiskusikan pembelajaran dari kajian kepatuhan, pemecahan 
masalah, dan perspektif perlindungan, prakarsa tersebut menyoroti 
peran pelengkap yang dipegang staf ADB di kantor pusat dan 
di resident mission dalam memastikan kepatuhan terhadap 
perlindungan dan akuntabilitas, termasuk melalui respons proaktif 
dan pemecahan masalah terkait keluhan. ADB berencana untuk 
mereplikasi program pelatihan ini di DMC yang lain.

Pengungkapan Informasi dan Transparansi 

Kebijakan ADB mengenai Akses ke Informasi memandu upaya 
ADB untuk lebih transparan dan akuntabel dalam operasinya. Pada 
2020, ADB secara proaktif mengungkapkan 5.837 dokumen proyek 
kepada publik.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
publik dalam meminta informasi mengenai operasi dan 
administrasi ADB, serta menerima respons secara tepat waktu. 
Pada 2020, ADB menerima 4.498 permintaan informasi formal. Di 
antara permintaan tersebut, 3.437 (76%) dinyatakan valid. ADB 
mengirimkan pemberitahuan penerimaan permintaan dalam 
jangka waktu wajib tujuh hari untuk 77% dari permintaan valid yang 
masuk, dan merespons 86% dalam batas waktu 30 hari. Sampai 
dengan akhir tahun, ADB telah merespons 93% dari permintaan 
yang valid.

ADB mempertahankan posisi pertamanya dalam pemeringkatan 
47 organisasi pembangunan dalam Indeks Transparansi Bantuan 
(Aid Transparency Index) 2020, dengan skor 98. Indeks ini adalah 
pengukuran independen mengenai transparansi bantuan oleh 
organisasi nonpemerintah Publish What You Fund.
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Lampiran 1: Komitmen Berdasarkan Negara, 2020  (Dalam $ juta)

Negara

Pinjaman, Hibah, dan Lainnya Bantuan 
Teknisa

Pembiayaan Bersamab

Total

OCR Rutin

OCR Konsesi
Hibah 
ADF

SF 
Lainnya

TFP, 
SCFP,  

dan MFP Subtotal Proyek TA

TFP, 
SCFP, 

and MFP TAS Subtotal
Dijamin 

Pemerintah 
Tidak Dijamin 

Pemerintah 
Afganistan - 10,0 - 316,7 - - 326,7 10,5 368,0 2,4 - - 370,4 707,6
Armenia - 35,0 - - 2,0 25,4 62,4 4,7 25,0 1,3 34,9 - 61,2 128,3
Azerbaijan - - - - - - - 4,4 75,0 1,2 - - 76,2 80,6
Bangladesh 876,1 123,3 732,0 - 3,0 781,9 2.516,3 14,5 1.213,6 4,7 517,2 - 1.735,5 4.266,2
Bhutan - - 88,5 10,0 2,0 - 100,5 5,6 3,0 2,5 - - 5,5 111,6
Brunei Darussalam - - - - - - - - - 0,4 - - 0,4 0,4
Kamboja - - 477,2 - - - 477,2 6,4 301,2 4,6 - - 305,8 789,3
Republik Rakyat 
Tiongkok

2.012,5 405,7 - - - 44,5 2.462,8 13,1 784,3 2,7 121,6 - 908,5 3.384,4

Kepulauan Cook 30,8 - - - 1,0 - 31,8 4,2 29,9 1,7 - - 31,6 67,6
Federasi 
Mikronesia

- - - 32,8 1,5 - 34,3 3,2 - 0,9 - - 0,9 38,3

Fiji 200,0 - - - 2,4 - 202,4 6,0 52,2 1,5 - - 53,7 262,1
Georgia 533,1 24,0 - - 2,5 24,7 584,4 6,2 65,0 0,9 72,5 - 138,4 728,9
India 3.921,0 356,1 - - - 155,0 4.432,1 21,5 1.548,4 7,5 155,0 - 1.710,9 6.164,5
Indonesia 3.407,9 15,0 - - 3,0 0,4 3.426,4 7,2 3.210,3 10,8 0,4 - 3.221,6 6.655,2
Kazakhstan 1.227,6 - - - 3,0 - 1.230,6 8,5 750,0 4,4 - - 754,4 1.993,5
Kiribati - - - 41,0 1,5 - 42,5 3,1 77,3 2,4 - - 79,7 125,3
Republik Korea - - - - - - - - - 0,4 - - 0,4 0,4
Republik Kirgiz - - 35,0 38,0 - 0,9 73,9 5,4 - 1,1 - - 1,1 80,3
Republik Rakyat 
Demokratik Laos

- - 20,0 - - - 20,0 6,7 24,7 2,2 - - 26,9 53,6

Malaysia - - - - - 25,1 25,1 0,3 - 0,8 25,1 - 25,9 51,3
Maladewa - - 71,0 62,9 1,5 - 135,4 3,9 97,4 0,5 - - 97,9 237,2
Kepulauan 
Marshall

- - - 36,5 1,0 - 37,5 2,7 - 1,0 - - 1,0 41,2

Mongolia 239,8 15,1 131,5 - 2,5 19,7 408,6 8,8 138,2 7,1 0,7 - 146,0 563,4
Myanmar - - 1.115,1 - - - 1.115,1 8,5 299,8 27,5 - - 327,2 1.450,8
Nauru - - - 5,0 1,0 - 6,0 2,6 0,3 1,2 - - 1,5 10,1
Nepal - - 846,0 10,0 3,0 2,2 861,2 9,6 35,0 7,2 0,0 - 42,2 912,9
Niue - - - - 0,5 - 0,5 1,7 - 0,8 - - 0,8 2,9
Pakistan 1.059,8 - 673,5 - 2,0 803,6 2.538,9 13,0 1.469,0 3,5 385,8 - 1.858,3 4.410,2
Palau 20,0 - 25,0 - 1,0 - 46,0 3,0 3,0 0,9 - - 3,9 52,9
Papua Nugini 450,0 - 81,0 - 3,0 - 534,0 8,3 1,1 8,0 - - 9,1 551,4
Filipina 4.205,3 - - - 3,0 0,1 4.208,5 17,9 1.528,3 10,0 0,1 - 1.538,4 5.764,8
Samoa - - - 70,0 1,5 0,2 71,7 4,4 - 2,4 - - 2,4 78,6
Singapura - - - - - - - - - 0,4 - - 0,4 0,4
Kepulauan 
Solomon

- - 10,0 15,0 1,5 - 26,5 3,0 15,0 1,1 - - 16,1 45,6

Sri Lanka 565,0 - - - 3,0 358,3 926,3 7,6 1,3 2,5 819,8 - 823,5 1.757,4
Tajikistan - - - 317,5 2,5 - 320,0 4,9 26,5 0,8 - - 27,3 352,2
Thailand 1.500,0 57,7 - - - 1,1 1.558,8 2,3 51,5 3,1 1,1 - 55,8 1.616,9
Timor-Leste - - - - 1,0 - 1,0 4,8 3,0 0,6 - - 3,6 9,4
Tonga - - - 22,2 0,7 - 22,9 2,5 18,6 2,3 - - 20,9 46,3
Turkmenistan - - - - - - - 2,9 - 0,7 - - 0,7 3,6
Tuvalu - - - 8,0 1,0 - 9,0 2,9 - 1,5 - - 1,5 13,4
Uzbekistan 1.068,2 10,0 126,0 - 3,0 164,7 1.371,9 8,2 276,8 2,7 105,5 - 385,1 1.765,2
Vanuatu - - - 31,6 2,5 - 34,1 3,5 - 2,1 - - 2,1 39,6
Viet Nam - 75,2 - - 2,5 660,9 738,6 4,1 226,0 3,9 1.032,3 - 1.262,1 2.004,8
Regionalc - 278,8 - - - - 278,8 31,1 156,1 39,6 - 76,0 271,7 581,5
Total ADB 21.317,2 1.405,9 4.431,8 1.017,1 59,6 3.068,8 31.300,3 293,6 12.874,7 185,8 3.272,0 76,0 16.408,4 48.002,3
ADB = Asian Development Bank, ADF = Asian Development Fund/Dana Pembangunan Asia, MFP = Microfinance Program/Program Pembiayaan Mikro, OCR = ordinary capital resources/sum-
ber daya modal biasa, SCFP = Supply Chain Finance Program/Program Pembiayaan Rantai Pasokan, SF = special funds/dana khusus, TA = technical assistance/bantuan teknis, TAS = Transaction 
Advisory Service/Layanan Konsultasi Transaksi, TFP = Trade Finance Program/Program Pembiayaan Perdagangan.
Catatan:
1.   Komitmen adalah pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Direktur atau Manajemen ADB, dan yang kesepakatan investasinya sudah ditandatangani oleh peminjam, penerima, atau perusahaan 

penerima investasi dengan ADB. Komitmen adalah nilai yang dinyatakan di dalam kesepakatan investasi, yang mungkin sama atau mungkin tidak sama dengan nilai yang disetujui, bergantung 
pada nilai tukar saat penandatanganan. Dalam hal pembiayaan bersama oleh pemerintah dan pembiayaan bersama secara komersial yang tidak dikelola ADB, apabila nilai yang ditandatangani 
tidak tersedia, akan digunakan nilai yang disetujui.

2.  Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Mengacu pada Dana Khusus Bantuan Teknis dan Dana Khusus lainnya.
b Termasuk dana perwalian.
c Regional termasuk operasi yang tidak dijamin pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih, dan semua bantuan teknis tingkat kawasan.
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Lanjut ke halaman berikutnya

Lampiran 2: Komitmen Pinjaman dan Hibah, 2020
Komitmen Sumber Daya Modal Biasa Rutin dan Sumber Daya Konsesi  (Dalam $ juta)

Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah Cara/Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF  Total 
Respons 

COVID-19
A. OPERASI YANG DIJAMIN PEMERINTAH 21.317,2 4.431,8 1.017,1 26.766,1 13.096,1
Asia Tengah dan Barat 3.888,7 834,5 672,2 5.395,4 3.041,6

Afghanistan - - 316,7 316,7 140,0
Program Investasi Peningkatan Pasokan Energi – Tranche 6  MFF - - 110,0 110,0 -
Program Investasi Peningkatan Pasokan Energi – Tranche 7  MFF - - 36,4 36,4 -
Sektor Daerah Aliran Sungai Panj-Amu – Pembiayaan Tambahan  Proyek - - 18,3 18,3 -
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan  PRF - - 12,0 12,0 -
Bantuan Darurat untuk Respons Pandemi COVID-19  Proyek - - 40,0 40,0 40,0
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - - 100,0 100,0 100,0

Georgia 533,1 - - 533,1 304,0
Program Pembangunan Sektor Pasokan Air dan Sanitasi yang 

Berkelanjutan
 SDP 157,2 - - 157,2 -

Program Pembangunan Sektor Keterampilan Modern untuk 
Pekerjaan yang Lebih Baik (Subprogram 1)

 SDP 72,0 - - 72,0 -

Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 102,2 - - 102,2 102,2
Program Ketangguhan Fiskal dan Dukungan Perlindungan Sosial 

(Subprogram 1)
 PBL 201,7 - - 201,7 201,7

Kazakhstan 1.227,6 - - 1.227,6 1.077,6
Kerja Sama Ekonomi Kawasan Asia Tengah Rekonstruksi Jalan 

Penghubung Koridor 1 dan 6 (Aktobe–Kandyagash)
 Proyek 150,0 - - 150,0 -

Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 1.077,6 - - 1.077,6 1.077,6
Republik Kirgiz - 35,0 38,0 73,0 70,0

Unit Netralisasi Klorin Fasilitas Pengolahan Air Osh–Plotina  SEFF - - 0,5 0,5 -
Kesiapan Program Naryn  SEFF - - 2,5 2,5 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - 25,0 25,0 50,0 50,0
Darurat Pandemi COVID-19  Proyek - 10,0 10,0 20,0 20,0

Pakistan 1.059,8 673,5 - 1.733,3 800,0
Bus Angkutan Cepat Karachi Jalur Merah  Proyek 235,0 - - 235,0 -
Peningkatan Pendidikan Menengah Sindh  Proyek - 75,0 - 75,0 -
Proyek Manajemen Sumber Daya Air Punjab  PRF - 8,3 - 8,3 -
Program Perdagangan dan Daya Saing (Subprogram 2)  PBL - 300,0 - 300,0 -
Proyek Pembangunan Perkotaan Punjab  PRF 15,0 - - 15,0 -
Program Pembangunan Pasar Modal Ketiga (Subprogram 1)  PBL 9,8 290,2 - 300,0 -
Bantuan Darurat untuk Melawan Pandemi COVID-19  Proyek 300,0 - - 300,0 300,0
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 500,0 - - 500,0 500,0

Tajikistan - - 317,5 317,5 50,0
Manajemen Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Pyanj – 

Pembiayaan Tambahan Kedua
 Proyek - - 15,0 15,0 -

Peningkatan Keterampilan dan Kelayakan Bekerja  Proyek - - 30,0 30,0 -
Program Peningkatan Sektor Keuangan dan Manajemen Fiskal 

(Subprogram 1)
 PBL - - 50,0 50,0 -

Program Pengembangan Sektor Listrik  SDP - - 105,0 105,0 -
Keberlanjutan Jaringan Jalan  Proyek - - 67,5 67,5 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - - 50,0 50,0 50,0

Uzbekistan 1.068,2 126,0 - 1.194,2 600,0
Kerja Sama Ekonomi Kawasan Asia Tengah Jalan Karakalpakstan 

Koridor 2 (A380 Bagian Kungrad ke Daut-Ata)
 Proyek 248,2 26,0 - 274,2 -

Pembangkit Listrik Tenaga Air Berkelanjutan  Proyek 60,0 - - 60,0 -
Manajemen Limbah Padat Berkelanjutan  Proyek 60,0 - - 60,0 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 500,0 - - 500,0 500,0
Program Reformasi Sektor Listrik (Subprogram 1)  PBL 200,0 - - 200,0 -
Tanggap Darurat COVID-19  SAL - 100,0 - 100,0 100,0

Asia Timur 2.252,3 131,5 - 2.383,8 156,3
Republik Rakyat Tiongkok 2.012,5 - - 2.012,5 -

Poros Penumpang Multisarana dan Pemeliharaan Jalur Kereta  Proyek 120,0 - - 120,0 -
Revitalisasi Perkotaan dan Ekonomi Hijau Heilongjiang – 

Pembiayaan Tambahan
 Proyek 150,2 - - 150,2 -

Inovasi dan Pembangunan Modal Manusia Chongqing  Proyek 212,4 - - 212,4 -
Kota Sehat yang Rendah Karbon dan Tangguh Iklim Jilin Yanji  Proyek 127,3 - - 127,3 -
Program Investasi Pembangunan Lintas Batas Berkelanjutan 

Mongolia Dalam – Tranche 1
 MFF 201,6 - - 201,6 -

Program Demonstrasi Pendidikan Anak Usia Dini Jiangxi Shangrao  RBL 100,0 - - 100,0 -



69

LAP ORAN TAHUNAN 2020 ADB

Lampiran 2 lanjutan

Lanjut ke halaman berikutnya

Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah Cara/Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF  Total 
Respons 

COVID-19
Peningkatan Kualitas Udara di kawasan Beijing-Tianjin-Hebei-

Henan dengan Program Investasi Peralihan ke Bahan Bakar yang 
Lebih Bersih

 RBL 294,6 - - 294,6 -

Restorasi Sungai dan Perlindungan Ekologi Terintegrasi Henan 
Dengzhou

 Proyek 198,5 - - 198,5 -

Demonstrasi Manajemen Polusi Air Perdesaan dan Eko-
Kompensasi di Daerah Aliran Sungai Yunnan Sayu

 Proyek 100,0 - - 100,0 -

Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Hijau Sungai Xin'an di 
Anhui Huangshan

 Proyek 101,4 - - 101,4 -

Program Pembangunan Sektor Transformasi Rendah Karbon 
Xiangtan

 SDP 200,0 - - 200,0 -

Pengembangan Pembiayaan Hijau Bank of Xingtai  Proyek 206,6 - - 206,6 -
Mongolia 239,8 131,5 - 371,3 156,3

Program Investasi Layanan Perkotaan Ulaanbaatar dan 
Pembangunan Daerah Ger – Tranche 3

 MFF 25,1 19,6 - 44,7 -

Pembangunan Sektor Kesehatan Kelima – Pembiayaan Tambahan  SAL - 29,9 - 29,9 29,9
Pengembangan Zona Kerja Sama Ekonomi  Proyek - 30,3 - 30,3 -
Produksi Sayuran dan Pertanian Irigasi  Proyek 14,7 25,3 - 40,0 -
Penyimpanan Energi Berskala Utilitas Pertama  Proyek 100,0 - - 100,0 -
Program Respons Cepat COVID-19  CPRO 100,0 - - 100,0 100,0
Perlindungan Sosial yang Responsif Terhadap Guncangan  EAL - 26,4 - 26,4 26,4

Pasifik 700,8 116,0 262,0 1.078,8 625,5
Kepulauan Cook 30,8 - - 30,8 30,8

Program Ketangguhan Bencana (Tahap 2)  CDF 9,7 - - 9,7 9,7
Program Respons Aktif dan Dukungan Ekonomi COVID-19  CPRO 21,1 - - 21,1 21,1

Federasi Mikronesia - - 32,8 32,8 20,0
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 6,0 6,0 6,0
Pasokan Air dan Sanitasi Chuuk  Proyek - - 12,8 12,8 -
Program Dukungan Pengeluaran Kesehatan dan Mata Pencaharian  CPRO - - 14,0 14,0 14,0

Fiji 200,0 - - 200,0 100,0
Program Reformasi Pertumbuhan Berkelanjutan yang Dipimpin 

Sektor Swasta (Subprogram 3)
 PBL 200,0 - - 200,0 100,0

Kiribati - - 41,0 41,0 8,0
Energi Terbarukan Tarawa Selatan  Proyek - - 8,0 8,0 -
Pasokan Air Tarawa Selatan  Proyek - - 13,0 13,0 -
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 8,0 8,0 8,0
Investasi Infrastruktur Transportasi Pulau Terluar  Proyek - - 12,0 12,0 -

Kepulauan Marshall - - 36,5 36,5 23,6
Pasokan Air dan Sanitasi Ebeye – Pembiayaan Tambahan  Proyek - - 3,0 3,0 -
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 6,0 6,0 6,0
Manajemen Limbah Padat Ebeye  Proyek - - 6,5 6,5 1,5
Persiapan Proyek Peningkatan Layanan Perkotaan  PRF - - 5,0 5,0 0,1
Program Dukungan Pengeluaran Kesehatan dan Mata Pencaharian  CPRO - - 16,0 16,0 16,0

Nauru - - 5,0 5,0 -
Program Peningkatan Manajemen Investasi Publik  PBL - - 5,0 5,0 -

Palau 20,0 25,0 - 45,0 40,0
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF 20,0 - - 20,0 20,0
Program Reformasi Perusahaan Utilitas Publik di Palau 

(Subprogram 1)
 PBL - 5,0 - 5,0 -

Program Dukungan Pengeluaran Kesehatan dan Mata Pencaharian  CPRO - 20,0 - 20,0 20,0
Papua Nugini 450,0 81,0 - 531,0 300,0

Program Pembangunan Sektor Layanan Kesehatan (Subprogram 3)  PBL 100,0 50,0 - 150,0 50,0
Proyek Persiapan Sektor Transportasi  PRF - 31,0 - 31,0 -
Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (Subprogram 1)  PBL 100,0 - - 100,0 -
Program Respons Cepat COVID-19  CPRO 250,0 - - 250,0 250,0

Samoa - - 70,0 70,0 30,0
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 10,0 10,0 10,0
Peningkatan Jalan Lintas Pulau Pusat  Proyek - - 40,0 40,0 -
Program Dukungan Pengeluaran Kesehatan dan Mata Pencaharian  CPRO - - 20,0 20,0 20,0

Kepulauan Solomon - 10,0 15,0 25,0 25,0
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 5,0 5,0 5,0
Program Respons Cepat COVID-19  CPRO - 10,0 10,0 20,0 20,0

Tonga - - 22,2 22,2 22,2
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 10,0 10,0 10,0
Program Penguatan Ketangguhan Makroekonomi  PBL - - 12,2 12,2 12,2

Tuvalu - - 8,0 8,0 4,0
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 4,0 4,0 4,0
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Lanjut ke halaman berikutnya

Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah Cara/Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF  Total 
Respons 

COVID-19
Air dan Sanitasi Funafuti  PRF - - 4,0 4,0 -

Vanuatu - - 31,6 31,6 21,9
Program Ketangguhan Bencana Pasifik (Tahap 3)  CDF - - 5,0 5,0 5,0
Ketangguhan Perkotaan di Kawasan Besar Port Vila  Proyek - - 9,6 9,6 -
Program Respons Fiskal COVID-19  CPRO - - 16,9 16,9 16,9

Asia Selatan 5.362,1 1.737,5 82,9 7.182,5 2.835,0
Bangladesh 876,1 732,0 - 1.608,1 650,0

Kerja Sama Ekonomi Subkawasan Asia Selatan Jalan Dhaka – 
Koridor Barat Laut (Tahap 2) – Tranche 2

 MFF 406,1 - - 406,1 -

Peningkatan Konektivitas Perdesaan – Pembiayaan Tambahan  Proyek - 100,0 - 100,0 -
Pembangunan Sistem Saluran Pembuangan Khulna  Proyek 50,0 110,0 - 160,0 -
Peningkatan Sistem dan Efisiensi Listrik Bangladesh – Pembiayaan 

Tambahan
 Proyek 70,0 130,0 - 200,0 -

Fasilitas Persiapan Peningkatan Konektivitas Transportasi  PRF - 42,0 - 42,0 -
Pembangunan Usaha Mikro – Pembiayaan Tambahan  Proyek 50,0 - - 50,0 50,0
Penguatan Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited  Proyek 50,0 - - 50,0 -
Bantuan Darurat untuk Respons COVID-19  SAL - 100,0 - 100,0 100,0
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 250,0 250,0 - 500,0 500,0

Bhutan - 88,5 10,0 98,5 20,0
Pembangunan Kota Phuentsholing – Pembiayaan Tambahan  Proyek - 18,5 10,0 28,5 -
Program Pembangunan Pasar Keuangan (Subprogram 2)  PBL - 30,0 - 30,0 -
Pembangunan Keuangan Perdesaan  Proyek - 20,0 - 20,0 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - 20,0 - 20,0 20,0

India 3.921,0 - - 3.921,0 1.500,0
Sektor Pembangunan Kota Sekunder Rajashthan  Proyek 300,0 - - 300,0 -
Peningkatan Layanan Perkotaan Madhya Pradesh – Pembiayaan 

Tambahan
 Proyek 270,0 - - 270,0 -

Program Investasi Sektor Listrik Assam – Tranche 3  MFF 231,0 - - 231,0 -
Program Perluasan Sistem Distribusi Voltase Tinggi Perdesaan 

Maharashtra
 RBL 346,0 - - 346,0 -

Investasi Sistem Angkutan Cepat Kawasan Delhi–Meerut – Tranche 
1

 MFF 500,0 - - 500,0 -

Peningkatan Sektor Distribusi Listrik Meghalaya  Proyek 132,8 - - 132,8 -
Rehabilitasi Jaringan Distribusi Listrik Uttar Pradesh – Tranche 1  MFF 300,0 - - 300,0 -
Peningkatan Jalan di Negara Bagian Maharashtra  Proyek 177,0 - - 177,0 -
Kesiapan Hortikultura, Irigasi, dan Nilai Tambah Subtropis 

Himachal Pradesh
 PRF 10,0 - - 10,0 -

Distribusi Listrik yang Efisien Energi dan Cerdas di Bengaluru  Proyek 100,0 - - 100,0 -
Pembangunan Perkotaan dan Pariwisata Tripura  PRF 4,2 - - 4,2 -
Program Reformasi Manajemen Keuangan Publik Benggala Barat  PBL 50,0 - - 50,0 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 1.500,0 - - 1.500,0 1.500,0

Maladewa - 71,0 62,9 133,9 50,0
Persiapan Pulau Terluar untuk Pengembangan Energi Berkelanjutan 

– Pembiayaan Tambahan
 Proyek - 7,8 2,7 10,5 -

Limbah-Menjadi-Energi di Greater Malé  Proyek - 38,2 35,2 73,4 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - 25,0 25,0 50,0 50,0

Nepal - 846,0 10,0 856,0 250,0
Program Peningkatan Sektor Penerbangan Sipil  PBL - 50,0 - 50,0 -
Kerja Sama Ekonomi Subkawasan Asia Selatan Peningkatan 

Kapasitas Bandar Udara
 Proyek - 150,0 - 150,0 -

Kerja Sama Ekonomi Subkawasan Asia Selatan Penguatan Sistem 
Transmisi dan Distribusi Listrik

 Proyek - 200,0 - 200,0 -

Manajemen Risiko Banjir Daerah Aliran Sungai Prioritas  Proyek - 40,0 10,0 50,0 -
Modernisasi Jaringan Kelistrikan  Proyek - 156,0 - 156,0 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - 250,0 - 250,0 250,0

Sri Lanka 565,0 - - 565,0 365,0
Jalur Kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah – Pembiayaan 

Tambahan Ketiga
 Proyek 165,0 - - 165,0 165,0

Program Peningkatan Sektor Pendidikan Menengah  RBL 400,0 - - 400,0 200,0

Asia Tenggara 9.113,3 1.612,2 - 10.725,5 6.437,7
Kamboja - 477,2 - 477,2 250,0

Peningkatan Daya Saing dan Keselamatan Rantai Nilai Pertanian  Proyek - 70,0 - 70,0 -
Program Desentralisasi Layanan Publik dan Pembangunan Sektor 

Manajemen Keuangan Kedua (Subprogram 1)
 SDP - 29,4 - 29,4 -

Penguatan Jaringan Listrik  Proyek - 127,8 - 127,8 -
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Lanjut ke halaman berikutnya

Lampiran 2 lanjutan

Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah Cara/Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF  Total 
Respons 

COVID-19
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - 250,0 - 250,0 250,0

Indonesia 3.407,9 - - 3.407,9 2.007,9
Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur – Program 

Pembangunan Jaringan Kelistrikan (Tahap 2)
 RBL 600,0 - - 600,0 -

Program Mendorong Inklusi Keuangan Inovatif (Subprogram 1)  PBL 500,0 - - 500,0 -
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi  Proyek 300,0 - - 300,0 -
Program Peningkatan Ketangguhan Bencana  CDF 500,0 - - 500,0 500,0
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 1.507,9 - - 1.507,9 1.507,9

Republik Rakyat Demokratik Laos - 20,0 - 20,0 20,0
Jaminan Kesehatan Subkawasan Sungai Mekong – Pembiayaan 

Tambahan
 Proyek - 20,0 - 20,0 20,0

Myanmar - 1.115,1 - 1.115,1 280,0
Jaminan Kesehatan Subkawasan Sungai Mekong – Pembiayaan 

Tambahan
 Proyek - 30,0 - 30,0 30,0

Modernisasi Jalan Raya Subkawasan Sungai Mekong Kedua  Proyek - 483,8 - 483,8 -
Ketangguhan Air Perkotaan Yangon  Proyek - 180,0 - 180,0 -
Percepatan Elektrifikasi Perdesaan  Proyek - 171,3 - 171,3 -
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO - 250,0 - 250,0 250,0

Filipina 4.205,3 - - 4.205,3 2.379,8
Dukungan Perlindungan Sosial – Pembiayaan Tambahan Kedua  Proyek 200,0 - - 200,0 200,0
Peningkatan Penyaluran Air Angat – Pembiayaan Tambahan  Proyek 126,0 - - 126,0 -

Jalur Hijau Epifanio de los Santos Avenue  Proyek 123,0 - - 123,0 -
Program Pembangunan Keuangan Inklusif (Subprogram 2)  PBL 300,0 - - 300,0 -
Reformasi Tata Kelola Daerah  Proyek 26,5 - - 26,5 -
Perluasan Bantuan Sosial  Proyek 500,0 - - 500,0 -
Program Dukungan bagi Pembiayaan Infrastruktur yang Dihimpun 

dari Pasar Modal (Subprogram 1)
 PBL 400,0 - - 400,0 -

Program Pembangunan Pertanian yang Kompetitif dan Inklusif 
(Subprogram 1)

 PBL 400,0 - - 400,0 50,0

Program Peningkatan Ketangguhan Bencana  CDF 500,0 - - 500,0 500,0
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 1.504,8 - - 1.504,8 1.504,8
Peningkatan Sistem Kesehatan untuk Menangani dan Membatasi 

COVID-19
 Proyek 125,0 - - 125,0 125,0

Thailand 1.500,0 - - 1.500,0 1.500,0
Program Respons Aktif dan Dukungan Pengeluaran COVID-19  CPRO 1.500,0 - - 1.500,0 1.500,0

B. OPERASI YANG TIDAK DIJAMIN PEMERINTAH 4.474,7 - - 4.474,7 2.861,4
Afghanistan 10,0 - - 10,0 -

Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas Mazar  Pinjaman 10,0 - - 10,0 -
Armenia 60,4 - - 60,4 39,9

Dukungan Modal Kerja COVID-19  Pinjaman 20,0 - - 20,0 20,0
Peningkatan Pinjaman yang Inklusif Gender bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah
 Pinjaman 15,0 - - 15,0 -

Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 25,4 - - 25,4 19,9
Bangladesh 905,1 - - 905,1 623,6

Gas Alam Cair dan Pembangkit Listrik Reliance Bangladesh  Pinjaman 100,0 - - 100,0 -
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Spectra  Pinjaman 13,3 - - 13,3 -
Dukungan Modal Kerja Darurat untuk Rantai Nilai Persusuan  Pinjaman 10,0 - - 10,0 10,0
Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 781,8 - - 781,8 613,6
Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 0,0 - - 0,0 -

Republik Rakyat Tiongkok 450,2 - - 450,2 193,4
Infrastruktur Air Perkotaan yang Tangguh Iklim dan Cerdas  Pinjaman 105,4 - - 105,4 -
Sewa Bus New Energy  Pinjaman 80,0 - - 80,0 -
Pembiayaan Energi Tenaga Surya  Pinjaman 70,0 - - 70,0 -
Tanggap Darurat COVID-19  Pinjaman 18,5 - - 18,5 18,5
Perluasan Distribusi Obat COVID-19 Jointown  Pinjaman 36,7 - - 36,7 36,7
Pasokan Energi Darurat COVID-19  Pinjaman 20,0 - - 20,0 20,0
Pembiayaan Perawatan Kesehatan di Daerah Perdesaan untuk 

Respons COVID-19 bagi Far East Horizon
 Pinjaman 75,0 - - 75,0 75,0

Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 44,5 - - 44,5 43,2
Georgia 48,7 - - 48,7 28,0

Dukungan COVID-19 untuk Peminjam Pertanian Credo  Pinjaman 4,0 - - 4,0 4,0
Obligasi Hijau Georgia (Pembiayaan Utang)  Debt 

Security 
20,0 - - 20,0 -

Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 24,7 - - 24,7 24,0
India 511,1 - - 511,1 208,4
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Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah Cara/Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF  Total 

Respons 
COVID-19

Dukungan Mata Pencaharian COVID-19 Northern Arc 
(Pembiayaan Utang)

Sekuritas 
Utang

40,0 - - 40,0 40,0

Listrik Tenaga Surya Avaada Tahap 2 (Pembiayaan Utang) Sekuritas 
Utang

7,5 - - 7,5 -

Dukungan Akses ke Pembiayaan Perumahan bagi Perempuan di 
Kelompok Berpenghasilan Rendah dan di Negara Bagian yang 
Tertinggal (Pembiayaan Utang)

Sekuritas 
Utang

60,0 - - 60,0 -

NIIF Fund of Funds-I Ekuitas 100,0 - - 100,0 -
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Gujarat Pinjaman 62,4 - - 62,4 -
Dukungan Likuiditas COVID-19 untuk Pembangkit Listrik ReNew 

(Pembiayaan Utang)
Sekuritas 

Utang
50,9 - - 50,9 50,9

Mempertahankan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Peternak 
Unggas (Pembiayaan Utang)

Sekuritas 
Utang

15,0 - - 15,0 15,0

Dukungan Likuiditas COVID-19 untuk Pembangkit Listrik ReNew 
(Pembiayaan Utang)

Sekuritas 
Utang

20,3 - - 20,3 20,3

Program Pembiayaan Rantai Pasokan SCFP 7,6 - - 7,6 -
Program Pembiayaan Mikro MFP 147,3 - - 147,3 82,2

Indonesia 15,4 - - 15,4 15,2
Dukungan dan Ketahanan Pangan bagi Peternak Susu  Pinjaman 15,0 - - 15,0 15,0
Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 0,4 - - 0,4 0,2

Republik Kirgiz 0,9 - - 0,9 -
Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 0,9 - - 0,9 -

Malaysia 25,1 - - 25,1 18,5
Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 25,1 - - 25,1 18,5

Mongolia 34,9 - - 34,9 26,1
Rantai Nilai Persusuan yang Inklusif Gender Pinjaman 0,1 - - 0,1 -
Dukungan Likuiditas Rantai Pasokan Gandum COVID-19 bagi 

Tavan Bogd
Pinjaman 15,0 - - 15,0 15,0

Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 19,7 - - 19,7 11,1
Nepal 2,2 - - 2,2 2,0

Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 2,2 - - 2,2 2,0
Pakistan 803,6 - - 803,6 680,6

Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 803,6 - - 803,6 680,6
Filipina 0,1 - - 0,1 -

Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 0,1 - - 0,1 -
Kawasan 278,8 - - 278,8 93,8

Mobilisasi Infrastruktur Berkelanjutan Asia Ekuitas 50,0 - - 50,0 -
Investasi Lanjutan di OrbiMed Asia Partners IV, L.P. Ekuitas 75,0 - - 75,0 -
Navegar II L.P. Ekuitas 10,0 - - 10,0 -
Dukungan Mata Pencaharian Petani Kecil COVID-19 bagi Olam Pinjaman 93,8 - - 93,8 93,8
Pinjaman Biru Kawasan bagi Indorama Ventures Pinjaman 50,0 - - 50,0 -

Samoa 0,2 - - 0,2 0,2
Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 0,2 - - 0,2 0,2

Sri Lanka 358,3 - - 358,3 271,1
Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 353,8 - - 353,8 267,3
Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 4,5 - - 4,5 3,8

Thailand 58,8 - - 58,8 -
Listrik Tenaga Angin dan Penyimpanan Energi dengan Baterai di 

Thailand Selatan
 Pinjaman 7,3 - - 7,3 -

Pinjaman Hijau untuk Energi Terbarukan dan Jaringan Pengisian 
Daya Kendaraan Listrik

 Pinjaman 50,4 - - 50,4 -

Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 1,1 - - 1,1 -
Uzbekistan 174,7 - - 174,7 126,9

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Navoi  Pinjaman 10,0 - - 10,0 -
Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 164,7 - - 164,7 126,9

Viet Nam 736,1 - - 736,1 533,8
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Gulf  Pinjaman 11,3 - - 11,3 -
Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Viet Nam oleh B.Grimm (Phu 

Yen)
 Pinjaman 27,9 - - 27,9 -

Mekong Enterprise Fund IV L.P.  Equity 20,0 - - 20,0 -
Perluasan Fasilitas Pengolahan Air Binh Duong  Pinjaman 8,0 - - 8,0 -
Obat Generik COVID-19 Imexpharm  Pinjaman 8,0 - - 8,0 8,0
Program Pembiayaan Perdagangan  TFP 659,8 - - 659,8 524,7
Program Pembiayaan Rantai Pasokan  SCFP 1,1 - - 1,1 1,1

TOTAL 25.791,8 4.431,8 1.017,1 31.240,7 15.957,5
ADF = Asian Development Fund/Dana Pembangunan Asia, CDF = contingent disaster financing/pembiayaan bencana siaga, CPRO = COVID-19 Pandemic Response Option/Opsi Respons Pandemi COVID-19, EAL = 

emergency assistance Pinjaman/pinjaman bantuan darurat, MFF = multitranche financing facility/fasilitas pembiayaan multitranche, MFP = Microfinance Program/Program Pembiayaan Mikro, OCR = ordinary capital 
resources/sumber daya modal biasa, PBL = policy-based lending/pinjaman berbasis kebijakan, PRF = Proyek readiness facility/fasilitas kesiapan proyek, RBL = results-based lending/pinjaman berbasis hasil, SAL = 
special assistance Pinjaman/pinjaman bantuan khusus, SCFP = Supply Chain Finance Program/Program Pembiayaan Rantai Pasokan, SDP = sector development program/program pembangunan sektor, SEFF = small 
expenditure financing facility/fasilitas pembiayaan pengeluaran kecil, TFP = Trade Finance Program/Program Pembiayaan Perdagangan.

Catatan:
1. Komitmen adalah pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Direktur atau Manajemen ADB, dan yang kesepakatan hukumnya sudah ditandatangani antara peminjam, penerima, atau perusahaan penerima investasi 

dengan ADB. Nilai didasarkan pada ekuivalen dolar Amerika Serikat pada saat penandatanganan.
2. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.

Lampiran 2 lanjutan
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Lampiran 3: Persetujuan, 2016–2020  (Dalam $ juta)

Butir

2016a 2017a 2018a 2019a 2020

Total Total Total Total Total
Respons 

COVID-19
Pinjaman, Hibah, dan Lainnya

Berdasarkan Sumber
Sumber Daya Modal Biasa Rutin 13.911 16.584 14.105 15.761 23.485 12.847

Pinjaman 13.369b 15.764c 13.342d 15.421e 22.219f 11.787g

Investasi Ekuitas 27 390 235 290 200 -
Jaminan 515 330 78 50 5 -
Program Pembiayaan Perdagangan - - 350 - 800 800
Program Pembiayaan Rantai Pasokan - - 100 - - -
Program Pembiayaan Mikro - 100 - - 260 260

Sumber Daya Konsesi 3.066 2.267 5.205 3.522 5.492 1.881
Pinjaman 2.549 1.715 4.165 2.679 4.440 1.486
Hibah 518 551 1.040 843 1.052 395

Dana Khusush 9 2 6 - 64 58
Hibah 9 2 6 - 64 58

Subtotal (A) 16.986 18.853 19.316 19.283 29.041 14.787
Berdasarkan Operasi

Dijamin Pemerintah 14.625 15.799 15.642 17.642 26.331 13.110
Pinjaman 13.598 15.246 14.596 16.800 25.215 12.656
Jaminan 500 - - - - -
Hibah 527 553 1.046 843 1.116 453

Tidak Dijamin Pemerintah 2.361 3.054 3.674 1.641 2.710 1.677
Pinjaman 2.320b 2.234c 2.911d 1.301e 1.444f 617g

Investasi Ekuitas 27 390 235 290 200 -
Jaminan 15 330 78 50 5 -
Program Pembiayaan Perdagangan - - 350 - 800 800
Program Pembiayaan Rantai Pasokan - - 100 - - -
Program Pembiayaan Mikro - 100 - - 260 260

Subtotal (A) 16.986 18.853 19.316 19.283 29.041 14.787
Bantuan Teknis

Dijamin Pemerintah 162 196 200 220 282 128
Tidak Dijamin Pemerintah 7 9 15 17 12 6
Subtotal (B) 169 205 215 237 294 134

TOTAL OPERASI ADB  (A + B) 17.155 19.058 19.531 19.520 29.335 14.920

Pembiayaan Bersama Termasuk Dana Perwalian
Dijamin Pemerintah 8.099i 3.585j 6.144k 5.687l 11.429 8.689

Dana Perwalian yang Dikelola ADB 402 143 151 168 281 20
Bilateral 3.288 1.899 1.917 3.688 4.711 3.319
Multilateral 4.099 994 3.357 1.829 6.437 5.350
Lainnyam 311 548 720 1 0 0

Tidak Dijamin Pemerintahn 3.884 2.882 3.351 3.517 1.809 158
Program-Program Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan 
Rantai Pasokan, dan Pembiayaan Mikro

1.952 3.039 3.992 3.693 3.272 2.496

Layanan Konsultasi Transaksi - - 405 113 76 -
TOTAL PEMBIAYAAN BERSAMA 13.935 9.506 13.892 13.009 16.587 11.343

- = tidak ada. Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Tidak termasuk pinjaman, hibah, ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis yang dihentikan.
b Termasuk $225 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
c Termasuk $300 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
d Termasuk $20 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
e Termasuk $357 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
f Termasuk $210 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
g Termasuk $182 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
h Dana khusus selain Dana Pembangunan Asia (Asian Development Fund), seperti Dana Respons Bencana Asia Pasifik (Asia Pacific Disaster Response Fund) dan Dana Perubahan Iklim (Climate Change Fund).
i Angka 2016 yang disesuaikan adalah karena pembatalan dua proyek di bawah persetujuan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $41 juta, dan tambahan satu proyek pembiayaan bersama yang dijamin 

pemerintah senilai $30 juta.
j Angka 2017 yang disesuaikan adalah karena pembatalan satu proyek di bawah persetujuan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $220 juta, dan tambahan satu proyek pembiayaan bersama yang dijamin 

pemerintah senilai $148 juta.
k Angka 2018 yang disesuaikan adalah karena tambahan satu proyek pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $34 juta.
l Angka 2019 yang disesuaikan adalah karena pembatalan satu proyek di bawah persetujuan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $56 juta, dan tambahan tiga proyek pembiayaan bersama yang dijamin 

pemerintah senilai $206 juta.
m “Lainnya” mencakup pembiayaan bersama untuk operasi yang dijamin pemerintah dari sumber lain seperti konsesi, yayasan, entitas pemerintah, bank komersial, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund).
n Pembiayaan bersama yang tidak dijamin pemerintah termasuk pembiayaan bersama secara komersial, di antaranya pinjaman B Pinjaman, transfer risiko, dan pinjaman paralel.

Persetujuan Berdasarkan Kawasan, 2016–2020 ($ juta)         

Kawasan

2016 2017 2018 2019 2020

Total Total Total Total Total
Respons 

COVID-19
Asia Tengah dan Barat 8.016 7.491 5.582 7.675 8.416 5.782
Asia Timur 3.064 4.071 3.849 3.078 3.515 610
Pasifik 741 530 466 881 1.401 770
Asia Selatan 7.889 7.957 10.816 9.118 12.764 5.677
Asia Tenggara 11.185 7.281 11.415 10.796 18.144 12.173
Regional 194 1.234 1.295 981 1.682 1.251
TOTAL 31.091 28.564 33.423 32.529 45.921 26.263
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Lampiran 4: Negara Anggota Regional dan Nonregional ADB

Per Desember 2020 
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Lampiran 5: Anggota, Modal Saham, dan Hak Suara

(sampai dengan 31 Desember 2020)

Tahun Menjadi 
Anggota

Modal 
Disetora 

(% of total)
Hak Suarab  
(% of total)

KAWASAN
Afganistan 1966 0,034 0,321
Armenia 2005 0,298 0,532
Australia 1966 5,773 4,913
Azerbaijan 1999 0,444 0,649
Bangladesh 1973 1,019 1,109
Bhutan 1982 0,006 0,299
Brunei Darussalam 2006 0,351 0,575
Kamboja 1966 0,049 0,334
Republik Rakyat Tiongkok 1986 6,429 5,437
Kepulauan Cook 1976 0,003 0,296
Fiji 1970 0,068 0,348
Georgia 2007 0,341 0,567
Hong Kong, RRT 1969 0,543 0,729
India 1966 6,317 5,347
Indonesia 1966 5,434 4,641
Jepang 1966 15,571 12,751
Kazakhstan 1994 0,805 0,938
Kiribati 1974 0,004 0,297
Republik Korea 1966 5,026 4,315
Republik Kirgiz 1994 0,298 0,533
Republik Rakyat Demokratik 
Laos

1966 0,014 0,305

Malaysia 1966 2,717 2,468
Maladewa 1978 0,004 0,297
Kepulauan Marshall 1990 0,003 0,296
Federasi Mikronesia 1990 0,004 0,297
Mongolia 1991 0,015 0,306
Myanmar 1973 0,543 0,729
Nauru 1991 0,004 0,297
Nepal 1966 0,147 0,411
Selandia Baru 1966 1,532 1,520
Niue 2019 0,001 0,295
Pakistan 1966 2,174 2,033
Palau 2003 0,003 0,297
Papua Nugini 1971 0,094 0,369
Filipina 1966 2,377 2,196
Samoa 1966 0,003 0,297
Singapura 1966 0,340 0,566
Kepulauan Solomon 1973 0,007 0,299
Sri Lanka 1966 0,579 0,757
Taipei,Tiongkok 1966 1,087 1,164
Tajikistan 1998 0,286 0,523
Thailand 1966 1,358 1,381
Timor-Leste 2002 0,010 0,302
Tonga 1972 0,004 0,297
Turkmenistan 2000 0,253 0,496
Tuvalu 1993 0,001 0,295
Uzbekistan 1995 0,672 0,832
Vanuatu 1981 0,007 0,299
Viet Nam 1966 0,341 0,567
Subtotal 63,390 65,124

Tahun Menjadi 
Anggota

Modal 
Disetora 

(% of total)
Hak Suarab  
(% of total)

NONKAWASAN
Austria 1966 0,340 0,566
Belgia 1966 0,340 0,566
Kanada 1966 5,219 4,469
Denmark 1966 0,340 0,566
Finlandia 1966 0,340 0,566
Prancis 1970 2,322 2,152
Jerman 1966 4,316 3,747
Irlandia 2006 0,340 0,566
Italia 1966 1,803 1,737
Luxembourg 2003 0,340 0,566
Belanda 1966 1,023 1,113
Norwegia 1966 0,340 0,566
Portugal 2002 0,340 0,566
Spanyol 1986 0,340 0,566
Swedia 1966 0,340 0,566
Swiss 1967 0,582 0,760
Turki 1991 0,340 0,566
Inggris 1966 2,038 1,924
Amerika Serikat 1966 15,571 12,751
Subtotal 36,610 34,876
TOTAL 100,000 100,000

Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan. Untuk perincian lainnya, lihat 
tabel Laporan Setoran untuk Modal Saham dan Hak Suara/Statement of Subscriptions 
to Capital Stock and Voting Power (OCR-8) dalam Laporan Keuangan untuk Laporan 
Tahunan 2020/Financial Statements of Annual Report 2020.
a. Modal disetor mengacu pada nilai yang disetor negara anggota bagi modal saham 

ADB.
b. Hak suara total setiap negara anggota terdiri atas jumlah suara dasar dan suara 

proporsionalnya. Suara dasar setiap negara anggota terdiri atas agregat suara dasar 
dan suara proporsional semua negara anggota, kemudian diambil 20% dari jumlah 
agregat tersebut dan dibagi rata di antara semua negara anggota. Jumlah suara 
proporsional setiap negara anggota sama dengan jumlah saham dalam modal saham 
ADB yang dipegang oleh negara anggota tersebut.
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Lampiran 6: Kontribusi ke Asian Development Fund  (Dalam $ juta)

Kontributor
Nilai Komitmen Efektif 

Kumulatifa
yang menjadi bagian 
ADF XI (2013–2016)

yang menjadi bagian 
ADF 12 (2017–2020)b

Australia 2.668 589 276
Austria 294 40 19
Belgia 244 32 –
Brunei Darussalam 21 6 0
Kanada 2.035 179 84
Republik Rakyat Tiongkok 183 41 82
Denmark 265 23 11
Finlandia 201 27 11
Prancis 1.410 119 47
Jerman 1.933 179 71
Hong Kong, RRT 123 31 14
India 64 30 34
Indonesia 26 – 12
Irlandia 107 25 12
Italia 1.193 85 40
Jepang 12.888 1.875 929
Kazakhstan 8 5 3
Republik Korea 643 155 73
Luxembourg 60 10 7
Malaysia 33 9 4
Nauru 0 – –
Belanda 774 75 13
Selandia Baru 187 30 13
Norwegia 310 47 22
Portugal 92 0 0
Singapura 25 8 4
Spanyol 482 62 6
Swedia 490 73 20
Swiss 405 49 23
Taipei,Tiongkok 115 21 10
Thailand 19 4 2
Turki 124 5 2
Inggris 1.692 290 136
Amerika Serikat 4.677 331 155
TOTAL 33.793 4.455                       2.133

0 = kurang dari $0,5 juta, ADF = Asian Development Fund.
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.          
a Nilai diperhitungkan berdasarkan nilai tukar dalam Resolusi Dewan Gubernur. Berdasarkan instrumen kontribusi ADF I hingga ADF 12 sampai dengan 31 Desember 2020 

yang telah diserahkan dan diakui. Termasuk porsi proporsional donor ADF dalam aset yang ditransfer sampai dengan 1 Januari 2017 senilai $29.309 juta dan tidak termasuk 
kontribusi kumulatif yang dialokasikan ke Dana Khusus Bantuan Teknis senilai 1.612 juta.       

b Setelah penggabungan aset ADF tertentu dengan sumber daya modal biasa dan ditetapkannya ADF sebagai operasi yang hanya memberi hibah mulai 1 Januari 2017, ada 
pengurangan kontribusi donor sebesar 52% bagi ADF 12 jika dibandingkan dengan ADF XI.
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Lampiran 7A: Komitmen Pembiayaan Bersama untuk Proyek Spesifik yang Dijamin Pemerintah pada 2020      
(Dalam juta$)

Mitra Pembiayaan Pinjaman Hibah TA
Bilateral
Australia 1.092 10 15
Austria - - 2
Republik Rakyat Tiongkok 207 - -
Prancis 382 - -
Jerman 919 25 -
Jepang 1.805 - -
Republik Korea - - 2
Selandia Baru - 18 7
Norwegia - 40 5
Swedia - - 1
Swiss - - 1
Thailand 23 - -
Amerika Serikat - - 2
Subtotal - Bilateral 4.428 93 34
Multilateral
ASEAN Infrastructure Fund (Dana Infrastruktur ASEAN) 20 - -
Asian Infrastructure Investment Bank (Bank Investasi Infrastruktur Asia) 4.132 - -
Climate Investment Fund (Dana Investasi Iklim) 35 8 3
European Bank for Reconstruction and Development (Bank Eropa untuk 
Rekonstruksi dan Pembangunan)

25 - -

European Investment Bank (Bank Investasi Eropa) 19 - -
Uni Eropa - 1 26
Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global) - - 0
Global Partnership for Education Fund (Dana Kemitraan Global untuk Pendidi-
kan)

- - 0

Global Road Safety Partnership (Kemitraan Keselamatan Jalan Global) - - 1
Green Climate Fund (Dana Iklim Hijau) 37 40 -
International Fund for Agricultural Development (Dana Internasional untuk 
Pembangunan Pertanian)

- 40 -

New Development Bank (Bank Pembangunan Baru) 500 - -
OPEC Fund for International Development (Dana OPEC untuk Pembangunan 
Internasional)

120 - -

Women Entrepreneurs Finance Initiative (Prakarsa Pembiayaan Perempuan 
Pengusaha)

- 5 -

Bank Dunia 1.020 248 -
Subtotal - Multilateral 5.908 343 30
Mitra Swasta
ADB Staff Community Fund (Dana Komunitas Staf ADB) - - 0
Subtotal - Mitra Swasta - - 0
TOTAL 10.336 436 64

0 = kurang dari $1 juta, ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries/Organisasi Negara-Negara Pengekspor 
Minyak Bumi, TA = bantuan teknis.
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
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Lampiran 7B: Dana Perwalian dan Dana Khusus yang Aktif  (Dalam $ juta)

Nama Dana Mitra Dibentuk
Kontribusi 

untuk 2020b

Kontribusi 
Kumulatif Sampai 

31 Desember 
2020c

Saldo yang 
Belum 

Dikomitmenkan 
Sampai 31 

Desember 2020d

Komitmen 
(Kesepakatan 

sudah 
Ditandatangani) 

untuk 2020
Dana Perwalian Mitra Tunggalh

Program Beasiswa Jepangg Jepang 1988  5.0  191.6  4.8  NA 
Hibah Bantuan Teknis Australiak Australia 1993  -    61.7  4.0  -   
Dana Jepang untuk Pengurangan 

Kemiskinang
Jepang 2000  98.6  930.6  139.6  71.0 

Dana Kerja Sama Spanyol untuk Bantuan 
Teknisg

Spanyol 2000  -    14.4  3.9  -   

Dana Kerja Sama untuk Persiapan Proyek 
di Subkawasan Sungai Mekong dan di 
Negara Asia Tertentu Lainnyag

Prancis 2004  1.1  8.5  2.1  0.8 

Dana Jepang untuk Pelatihan Kebijakan 
Publikl

Jepang 2004  -    22.0  7.5  -   

Dana Pengurangan Kemiskinan dan Kerja 
Sama Kawasan Republik Rakyat Tiongkokg

Republik Rakyat 
Tiongkok

2005  -    90.0  26.3  10.0 

Dana Kemitraan e-Asia dan Pengetahuan 
Republik Koreag

Republik Korea 2006  8.4  122.2  39.2  15.0 

Dana Perwalian Belanda di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Airg

Belanda 2006  -    44.2  2.3  3.5 

Dana Energi Bersih Asia di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Energi Bersihg

Jepang 2008  -    55.7  2.7  6.3 

Dana Pemfasilitasian Iklim Investasi di 
bawah Fasilitas Kemitraan Kerja Sama 
Kawasan dan Pembiayaan Terintegrasig

Jepang 2008  -    31.5  3.2  4.7 

Dana Iklim Kanada untuk Sektor Swasta 
di Asia di bawah Fasilitas Kemitraan 
Pembiayaan Energi Bersihg

Kanada 2013  -    80.1  28.8  0.2 

Dana Perwalian Kemitraan Pembiayaan 
Sanitasi di bawah Fasilitas Kemitraan 
Pembiayaan Airg

Bill and Melinda 
Gates Foundation

2013  -    19.0  1.0  0.7 

Dana Jepang untuk Mekanisme 
Pengkreditan Bersamag

Jepang 2014  9.3  80.4  38.6  10.0 

Dana Infrastruktur Swasta dari Leading Asia Jepang 2016  100.3  520.0e  499.0  241.8 
Dana Iklim Kanada untuk Sektor Swasta 

dalam Asia IIg
Kanada 2017  22.6f  149.5f  73.6  12.4 

Dana Inggris untuk Perdagangan dan 
Konektivitas Kawasan Asiag

Inggris 2018  -    28.9  6.3  8.7 

Dana Perwalian Kota Cerdas ASEAN 
Australiag

Australia 2019  -    14.6  3.9  -   

Dana Perwalian Irlandia untuk Membangun 
Ketangguhan Perubahan Iklim dan 
Bencana di Negara Pulau Kecil yang 
Berkembangg

Irlandia 2019  -    14.4  11.8  2.3 

Kemitraan Pembiayaan Iklim Australiag Australia 2020  106.0  106.0  106.7  -   
Dana Perwalian Multimitrah

Dana Energi Bersih di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Energi Bersihg

Australia, Norwegia, 
Spanyol, Swedia, 

Inggris

2007  0.8  131.8  35.2  8.1 

Dana Karbon Masa Depang Belgia, ENECO 
Energy Trade, 

Finlandia, Republik 
Korea, POSCO, 

Swedia

2008  -    80.4  70.7 

Dana Penangkapan dan Penyimpanan 
Karbon di bawah Fasilitas Kemitraan 
Pembiayaan Energi Bersihg

Australia, Inggris 2009  -    58.8  40.1  -   

Dana Perwalian Infrastruktur Afganistan Dana Perwalian 
ANA, Kanada, 

Jerman, Jepang, 
Inggris, Amerika 

Serikat

2010  1.6  748.2  192.8  119.6 

Lanjut ke halaman berikutnya
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Lampiran 7B lanjutan

Nama Dana Mitra Dibentuk
Kontribusi 

untuk 2020b

Kontribusi 
Kumulatif Sampai 

31 Desember 
2020c

Saldo yang 
Belum 

Dikomitmenkan 
Sampai 31 

Desember 2020d

Komitmen 
(Kesepakatan 

sudah 
Ditandatangani) 

untuk 2020
Fasilitas Investasi Jaminan Kredit ADB, Brunei 

Darussalam, 
Kamboja, Indonesia, 

Jepang, Republik 
Korea, Republik 

Rakyat Demokratis 
Laos, Malaysia, 

Myanmar, Republik 
Rakyat Tiongkok, 

Filipina, Singapura, 
Thailand, Viet Nam

2010  -    1,149.0  NA 

Dana Perwalian Ketangguhan Perubahan 
Iklim Perkotaan di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Perkotaang

Rockefeller 
Foundation, Swiss, 

Inggris

2013  -    144.5  20.8  4.1 

Dana Perwalian Ancaman Malaria dan 
Penyakit Menular Lainnya di kawasan, di 
bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan 
Kesehatang

Australia, Kanada, 
Inggris

2013  6.5  36.0  7.2  -   

Dana Perwalian Mobilisasi Sumber Daya 
Domestikg

Jepang 2017  1.4  7.2  3.2  -   

Dana Teknologi Tingkat Tinggig Jepang 2017  15.8  70.3  30.0  14.3 
Dana Pembiayaan Iklim Asia Pasifikg Jerman 2017  -    33.8  28.2  3.9 
Prakarsa Pembangunan Kota untuk Dana 

Perwalian Asiag
Austria, Jerman, 

Swiss
2017  -    9.2  1.4  4.5 

Dana Investasi ADB Ventures 1g Dana Investasi Iklim, 
Finlandia, Korea 

Venture Investment 
Corporation, Dana 

Pembangunan 
Negara-Negara 

Nordik, Republik 
Korea

2020  59.7  59.7  58.3  -   

Dana Investasi ADB Ventures 2g, j Dana Investasi Iklim 2020  4.0  4.0  4.0  -   
Dana Khususa

Dana Khusus Jepang Jepang 1988  -    1,124.7  112.2 
ADB Institute ADB, Australia, 

Indonesia, Jepang, 
Republik Korea, 
Republik Rakyat 

Tiongkok

1996  15.0  312.5  23.8 

Dana Kerja Sama dan Integrasi Kawasan ADB, Jepang 2007  30.0  99.6  25.2 
Dana Respons Bencana Asia Pasifik ADB, Jepang 2009  85.0i  165.0i  46.6 
Dana Khusus Kemitraan Pembangunan 

Sektor Keuangan
ADB, Luxembourg 2013  2.0  23.0  3.2 

- = tidak ada, NA = tidak berlaku.
Catatan:
a  Dana khusus (kecuali Dana Khusus Jepang) mendapat kontribusi dari ADB melalui transfer dari sumber daya modal biasa. Daftar dana khusus termasuk Dana Pembangunan Asia 

(ADF), Dana Khusus Bantuan Teknis (TASF), dan Dana Perubahan Iklim. Kontribusi ke ADF disajikan dalam Lampiran 6. Kontribusi ke TASF dilakukan melalui kontribusi langsung 
dan sukarela dari negara anggota dan melalui alokasi dari pengisian kembali ADF. Terakhir, tidak ada kontribusi mitra eksternal terhadap Dana Perubahan Iklim.

b Kontribusi untuk 2020 hanya mencakup komitmen tambahan dan komitmen baru yang dilakukan selama tahun tersebut, yang valuasinya dihitung kembali pada tanggal pelaporan, 
jika berlaku.

c Kontribusi Kumulatif Sampai 31 Desember 2020 adalah nilai bersih yang sudah mencakup pembatalan komitmen, jika ada, dan valuasinya dihitung kembali pada tanggal pelaporan, 
jika berlaku.

d Mewakili saldo yang tersedia untuk proyek baru; tidak termasuk alokasi permintaan pendanaan oleh manajer dana yang belum disetujui oleh ADB. Jumlahnya sudah termasuk 
kontribusi yang akan diterima, jika ada, dan valuasinya dihitung kembali pada tanggal pelaporan, jika berlaku.

e Mewakili nilai aktual yang diterima dari mitra.
f Mewakili nilai aktual Can$200 juta yang diterima dari mitra.
g Dana perwalian dengan saldo untuk proyek/prakarsa baru. 
h Tidak termasuk dana perwalian aktif berikut yang tidak memberi kontribusi untuk 2020 dan yang saldo yang belum dikomitmenkan kurang dari $1 juta sampai 31 Desember 2020: 

Dana Kerja Sama Kanada untuk Perubahan Iklim, Dana Kerja Sama Denmark untuk Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi di Daerah Perdesaan, Dana Jepang untuk Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, Dana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi, Fasilitas Persiapan Proyek Asia Pasifik, Dana Kerja Sama untuk Prakarsa Perdagangan dan Ketangguhan 
Keuangan Kawasan, Dana Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan, Dana Kerja Sama Gender dan Pembangunan, Dana Kerja Sama Tata Kelola, Dana Perwalian Multidonor di 
bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Air, Dana Perwalian Peningkatan Kesiapan Proyek, dan Dana Infrastruktur Lingkungan Perkotaan di bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan 
Perkotaan.

i Termasuk kontribusi $75 juta untuk APDRF - Pemerintah Jepang untuk COVID-19. 
j Dana perwalian masih belum operasional; saldo yang belum dikomitmenkan tidak mewakili nilai untuk proyek baru. 
k Dana perwalian tidak akan mewakili proyek baru dan memproyeksikan penyelesaian keuangan untuk proyek aktif yang ada.
l Dana perwalian menunggu instruksi dari mitra terkait penyelesaian saldo yang belum terpakai.
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Lampiran 8A: Struktur Organisasi1

(sampai 31 Desember 2020)

1. Untuk menghubungi manajemen dan staf senior, kunjungi http://www.adb.org/contacts/management-senior-staff.
2. Panel Kajian Kepatuhan berada di bawah Dewan Direktur.
3. Departemen Evaluasi Independen melaporkan ke Dewan Direktur melalui Komite Efektivitas Pembangunan.
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TEMATIK

AIR
(Lowong)
Kepala Kelompok 
Sektor Air

PENDIDIKAN
B. Panth
Kepala Kelompok 
Sektor Pendidikan

ENERGI
Y. Zhai
Kepala Kelompok 
Sektor Energi

KEUANGAN
J. Lee
Kepala Kelompok 
Sektor Keuangan 

KESEHATAN
P. Osewe 
Kepala Kelompok 
Sektor Kesehatan 

 
TRANSPORTASI
J. Leather 
Kepala Kelompok 
Sektor Transportasi

PERKOTAAN
M. Sharma 
Kepala Kelompok 
Sektor Perkotaan

MANAJEMEN 
PERUBAHAN 
IKLIM DAN 
RISIKO BENCANA
P. Bhandari 
Kepala Kelompok 
Tematik Manajemen 
Perubahan Iklim 
dan Risiko Bencana

B. Dunn
Pjs., Kelompok 
Tematik Lingkungan 

KESETARAAN 
GENDER
S. Hung 
Kepala Kelompok 
Tematik Kesetaraan 
Gender

TATA KELOLA DAN 
MANAJEMEN PUBLIK
B. Carrasco 
Kepala Kelompok 
Tematik Tata Kelola

KERJA SAMA 
PEMERINTAH–
SWASTA
S. Sampath
Kepala Kelompok 
Tematik Kerja Sama 
Pemerintah–Swasta

KERJA SAMA 
DAN INTEGRASI 
KAWASAN
R. Butiong 
Kepala Kelompok 
Tematik Kerja Sama 
dan Integrasi Kawasan

PEMBANGUNAN 
PERDESAAN DAN
KETAHANAN 
PANGAN
Q. Zhang 
Kepala Kelompok 
Tematik 
Pembangunan 
Perdesaan dan 
Ketahanan Pangan 
(Pertanian) 

 

PEMBANGUNAN 
SOSIAL
W. Walker
Kepala Kelompok 
Tematik Pembangunan 
Sosial 

SEKTOR

LINGKUNGAN

Lampiran 8B: Kelompok Sektor dan Tematik ADB
(sampai 31 Desember 2020)
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Lampiran 9: Laporan Korporat ADB

A. Laporan Gambaran Umum Korporat yang Penting
• Kajian Efektivitas Pembangunan
• Laporan Efektivitas Pembangunan: Operasi Sektor 

Swasta
• Laporan Keberlanjutan ADB 
• Kajian Evaluasi Tahunan

B. Perbendaharaan, Keuangan, dan Manajemen Risiko
• Laporan Informasi ADB

C. Operasi
1. Gambaran Umum Operasi ADB

• Laporan Operasi ADB 
• Proyek dan Tender ADB: Lembar Data Proyek untuk 

Pinjaman, Hibah, Bantuan Teknis 

2. Laporan Portofolio
• Lembar Fakta Negara Anggota ADB
• Laporan Tahunan tentang Upaya Kajian Kinerja 

Negara 

3. Operasi Negara
• Lembar Fakta Negara Anggota ADB 
• Laporan Tahunan tentang Upaya Kajian Kinerja 

Negara 

4. Laporan Kemitraan
• Laporan Tahunan Program Beasiswa ADB–Jepang
• Laporan Kemitraan Tahunan 
• Laporan Tahunan Fasilitas Kemitraan Pembiayaan 

Energi Bersih 
• Laporan Tahunan Dana Khusus Kemitraan 

Pembangunan Sektor Keuangan 
• Dana Karbon Masa Depan (hanya versi cetak)
• Laporan Kemajuan Dana Kerja Sama Gender dan 

Pembangunan 
• Laporan Kemajuan Tahunan Dana Teknologi Tingkat 

Tinggi (hanya versi cetak)
• Dana Jepang untuk Mekanisme Pengkreditan 

Bersama (hanya versi cetak)
• Laporan Tahunan Dana Jepang untuk Pengurangan 

Kemiskinan 
• Laporan Tahunan Dana Kerja Sama Kawasan dan 

Pengurangan Kemiskinan Republik Rakyat Tiongkok 
• Laporan Tahunan Dana Kemitraan e-Asia dan 

Pengetahuan Republik Korea 
• Laporan Tahunan Fasilitas Kemitraan Pembiayaan 

Perkotaan 
• Laporan Tahunan Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Air 

dan Laporan Kemajuan Semesteran

D. Perencanaan dan Anggaran
• Program Kerja dan Kerangka Anggaran 
• Anggaran Asian Development Bank 

E. Akuntabilitas
• Laporan Tahunan Mekanisme Akuntabilitas ADB

F. Audit 
• Laporan Tahunan Komite Audit Dewan

G. Evaluasi Independen
• Dukungan ADB untuk Transportasi, 2010–2018
• Efektivitas Pernyataan Kebijakan Perlindungan 2009 
• Solusi Pengetahuan untuk Pembangunan: Evaluasi 

Kesiapan ADB untuk Strategi 2030
• Kebijakan dan Program Energi ADB, 2009–2019
• Dukungan ADB untuk Kerja Sama Pemerintah–

Swasta, 2009–2019 
• Program Kerja Departemen Evaluasi Independen, 

2021–2023

H. Penelitian Ekonomi dan Keuangan yang Penting
• Asian Development Outlook 
• Asia Bond Monitor 
• Indikator Penting Asia dan Pasifik 
• Statistik Dasar
• Laporan Integrasi Ekonomi Asia 
• Kajian Pembangunan Asia 
• Kerja Kerja Ekonomi ADB 
• Bantuan untuk Perdagangan di Asia dan Pasifik: 

Mendorong Diversifikasi dan Pemberdayaan 
Ekonomi

• Perjalanan Asia Menuju Kemakmuran: Kebijakan, 
Pasar, dan Teknologi Selama 50 Tahun

I. ADB Institute
• Program Kerja dan Anggaran Bergulir Tiga Tahun 

ADBI
• Kertas kerja ADBI
• Ringkasan Kebijakan ADBI 

J. Laporan Lain-lain
• Kantor Antikorupsi dan Integritas (OAI): Laporan 

Tahunan 
• Sorotan dari Pertemuan Tahunan ADB 
• Sorotan dari Kerja Sama ADB dengan Organisasi 

Kemasyarakatan
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Tabel dan informasi lainnya yang tercantum berikut ini tersedia untuk diunduh dalam format PDF dan XLS di https://www.adb.org/
documents/adb-annual-report-2020

Jumlah Pinjaman dan Hibah yang Sudah Efektif, Kontrak yang 
Diberikan, dan Penyaluran
Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah, 2020
Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah Berdasarkan Tahun, 
2008–2020
Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah Berdasarkan Negara 
Anggota Berkembang, 2008–2020
Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah Berdasarkan Negara 
Penerima Terbanyak, Sumber Daya Modal Biasa, 2019–2020
Proyek yang Melibatkan Pembiayaan Bersama Komersial
Pengaturan Pembiayaan Bersama, 2019–2020 (Volume)
Pengaturan Pembiayaan Bersama, 2019–2020 (Jumlah Proyek)
Proyek yang Melibatkan Pembiayaan Bersama yang Dijamin 
Pemerintah, 2020
Proyek yang Melibatkan Hibah Pembiayaan Bersama yang Dijamin 
Pemerintah, 2020
Sumber Daya yang Dikontribusikan ADF

Informasi Organisasi
Dewan Penasihat ADB Institute
Struktur Organisasi
Rangkuman Pengeluaran Administratif Internal—2019 dan 
Anggaran untuk 2020
Representasi Anggota ADB dalam Staf
Jumlah Posisi yang Disetujui di Resident Mission
Pertumbuhan Resident Mission dan Posisi Staf yang Ditunjuk di 
Resident Mission
Anggota, Modal Saham, dan Hak Suara
Resolusi Dewan Gubernur yang Diadopsi pada 2020
Makalah Kebijakan, Strategi, dan Keuangan Terpilih yang 
Didiskusikan Dewan pada 2020
Dewan Gubernur
Dewan Direktur dan Kelompok Suara
Komite pada Dewan Direktur
Gaji Dasar Tahunan 2020 Dewan Direktur dan Manajemen

Data Operasional
Transfer Bersih Sumber Daya (Sumber Daya Modal Biasa, Dana 
Pembangunan Asia, dan Hibah Dana Khusus Lainnya), 2019–
2020
Dana Khusus Jepang—Kontribusi Rutin dan Tambahan
Dana Khusus Jepang—Fasilitas Dukungan Krisis Mata Uang Asia
Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Dijamin Pemerintah oleh 
Negara Anggota Berkembang Berdasarkan Tahun PCR, 2010–
2020
Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Dijamin Pemerintah 
Berdasarkan Sektor Berdasarkan Tahun PCR, 2010–2020
Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Tidak Dijamin Pemerintah 
oleh Negara Anggota Berkembang Berdasarkan Tahun Evaluasi, 
2010–2020
Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Tidak Dijamin Pemerintah 
Berdasarkan Sektor Berdasarkan Tahun Evaluasi, 2010–2020
Total Operasi ADB Berdasarkan Sektor and Kawasan, 2020
Komitmen yang Dijamin Pemerintah, 2020
Komitment Berdasarkan Jenisnya, 2019–2020
Komitmen yang Dijamin Pemerintah dan Tidak Dijamin 
Pemerintah, 2019–2020
Distribusi Sektoral (Komitmen yang Dijamin Pemerintah dan Tidak 
Dijamin Pemerintah Termasuk Pembiayaan Bersama), 2019–2020
Penerima Komitmen Terbanyak Termasuk Pembiayaan Bersama, 
2020
Penerima Komitmen Terbanyak Tidak Termasuk Pembiayaan 
Bersama, 2020
Komitmen Bantuan Teknis, 2020
Komitmen Hibah Bantuan Teknis, 2020
Jumlah Proyek dalam Administrasi, Masalah Aktual, Sudah 
Rampung, dan PCR/XARR/PPER Sudah Diedarkan
Gambaran Umum Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan Layanan 
Konsultasi, Gabungan Operasi Pinjaman, Hibah, dan Bantuan 
Teknis Proyek/Program 2020, Berdasarkan Asal Barang dan Jasa
Gambaran Umum Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan Layanan 
Konsultasi, Gabungan Operasi Pinjaman, Hibah, dan Bantuan 
Teknis Proyek/Program 2020, Berdasarkan Anggota ADB
Kontrak Kumulatif yang Diberikan Berdasarkan Asal Barang dan 
Jasa Sampai Dengan 31 Desember 2020, Operasi Pinjaman, 
Hibah, dan Bantuan Teknis
Kontrak Kumulatif yang Diberikan Berdasarkan Anggota ADB 
Sampai Dengan 31 Desember 2020, Operasi Pinjaman, Hibah, dan 
Bantuan Teknis



Laporan keuangan yang dimasukkan sebagai rujukan. Diskusi dan Analisis oleh Manajemen, serta Laporan 
Keuangan Tahunan Asian Development Bank dianggap telah dimasukkan dalam dan merupakan bagian dari 
Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan, informasi organisasi, dan data operasional tersedia di https://www.adb.
org/documents/adb-annual-report-2020 dan bisa diakses menggunakan kode QR di halaman ini.
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Kelompok Kerja Dewan Direktur untuk Laporan Tahunan 2020: Karen Murray (Ketua); David Cavanough (mulai 1 Februari 2021–
sebelumnya Scott Dawson); Colin Huerter; Yuemin Li-Misra; Jin Lu; Leena Viljanen.

Sekretariat Laporan Tahunan 2020: Carmela D. Locsin (Kantor Presiden); Eugenue Zhukov, Sisse Arias, Rachel Obfenda-Carreon 
(Kantor Sekretaris); Jiro Tominaga, Vanessa A. F. Dimaano, Jane Barcenas-Bisuña (Departemen Strategi, Kebijakan, dan Kemitraan); Karen 
Lane, Sarah O’Connor (Departemen Komunikasi).

Penerbit Bernard Woods • Editor Pengelola (Cetak dan Digital) Sarah O’Connor • Manajer Proyek Maria Theresa Mercado • 
Penyunting Naskah Paul Dent • Pembaca Pemeriksa Theresa Arago, Corazon Desuasido • Pengarah Seni Anthony Victoria • Desain 
dan Informasi Grafis Cleone Baradas • Penyusun Huruf Edith Creus, Prince Nicdao • Pemrograman dan Desain (Digital) Christopher 
Charleson.

Kelompok Kerja Dewan Direktur untuk Laporan Tahunan 2020 mengucapkan terima kasih kepada semua departemen dan kantor ADB atas 
kontribusinya yang signifikan bagi laporan ini.

Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam publikasi ini. Variasi data dalam publikasi ADB 
sering kali diakibatkan oleh tanggal publikasi yang berlainan, meskipun perbedaan tersebut juga mungkin berasal dari sumber dan penafsiran 
data. ADB tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apa pun dari penggunaan data tersebut.

Dengan menyebut atau merujuk pada wilayah atau daerah geografis tertentu, atau dengan menggunakan istilah “negara” dalam dokumen 
ini, ADB tidak bermaksud membuat penilaian apa pun mengenai status hukum atau status lainnya atas suatu wilayah atau daerah. Dalam 
publikasi ini, “$” mengacu pada dolar Amerika Serikat, kecuali jika disebutkan lain. ADB mengakui “Tiongkok” sebagai Republik Rakyat 
Tiongkok; “Hong Kong” sebagai Hong Kong, RRT; dan “Korea” sebagai Republik Korea.
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SAMPUL (searah jarum jam dari kiri atas): Seorang ibu di Pakistan membantu putrinya mencuci tangan sebagai pencegahan COVID-19; 
Dokter di Filipina bersiap memberi vaksinasi; Para penari dalam acara pertunjukan budaya di Kepulauan Cook; Pengemudi forklift 
memindahkan kontainer di pelabuhan di Pasifik; Pekerja memeriksa peralatan di fasilitas pengolahan limbah-menjadi-energi di Republik 
Rakyat Tiongkok; Teknisi laboratorium memeriksa sampel darah di rumah sakit di India.



Bersama-sama 
dengan para 
anggota dan mitra 
pembangunan, kami 
akan mencapai 
pemulihan kuat 
dari COVID-19 
dan melanjutkan 
perjalanan menuju 
Asia dan Pasifik 
yang makmur, 
inklusif, tangguh, dan 
berkelanjutan.

Masatsugu Asakawa
Presiden ADB
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