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Saya gembira dapat 
membagikan pada Anda 
Laporan Tahunan 2021 
Asian Development Bank 
(ADB), sebuah penjelasan 
terperinci atas operasi dan 
hasil keuangan kami untuk 
tahun tersebut. Laporan 
ini merangkum bagaimana 
pembiayaan, pengetahuan, 
dan kemitraan ADB terus 
berperan penting dalam 
membantu negara-negara 
berkembang anggota kami 

(developing member countries atau DMC) melewati pandemi 
penyakit virus korona (COVID-19) pada 2021 dan membangun 
kembali untuk pemulihan yang hijau dan inklusif.

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang menantang bagi 
kawasan Asia dan Pasifik. Gelombang baru COVID-19—
yang menimbulkan lebih banyak lagi korban jiwa—menunda 
harapan akan pemulihan ekonomi sepenuhnya dan peluang 
untuk segera kembali ke irama kehidupan yang lebih normal. 
Kemunduran dalam pengurangan kemiskinan, kesetaraan 
gender, dan pendidikan akibat pandemi masih terus menjadi 
keprihatinan yang serius. Namun, ada pula alasan untuk 
optimistis karena sebagian besar perekonomian di kawasan ini 
mampu bangkit kembali dari kemerosotan pada 2020 dengan 
tingkat yang bervariasi dan DMC kami makin memperlihatkan 
ketangguhan dan kemampuan beradaptasi. 

Pada 2021, ADB memberi komitmen $22,8 miliar dalam bentuk 
pinjaman, hibah, investasi ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis 
kepada pemerintah dan sektor swasta. Hal ini dimungkinkan 
oleh program peminjaman kedua terbesar kami, yang berhasil 
menghimpun dana sebesar $35,8 miliar melalui pasar modal. 
Kami memecahkan rekor volume penjualan obligasi tematik, 
serta untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi pendidikan 
dan obligasi biru bagi kesehatan laut. Melalui kemitraan yang 
kuat, kami memobilisasi tambahan $12,9 miliar lagi dalam 
bentuk pembiayaan bersama.

Dari berbagai komitmen ADB, $13,5 miliar di antaranya 
adalah untuk respons COVID-19, termasuk $4,1 miliar untuk 
membantu DMC melakukan pengadaan dan menyalurkan 
vaksin yang aman dan efektif. Kami juga memberi dukungan 
yang cukup besar guna meringankan kendala anggaran yang 

dihadapi sejumlah pemerintah, serta banyak berinvestasi pada 
pendidikan, kesehatan masyarakat, serta perlindungan sosial di 
kawasan ini. 

Dari keseluruhan $4,3 miliar bagi dukungan sektor swasta 
selama 2021, $3,3 miliar di antaranya adalah untuk respons 
COVID-19. Komitmen tersebut menopang beragam usaha yang 
sedang tertekan, meningkatkan perdagangan, serta mendukung 
peluncuran berbagai produk dan layanan medis yang diperlukan 
untuk melawan pandemi.

ADB sangat meyakini bahwa mengatasi dampak pandemi dan 
mendukung pembangunan jangka panjang dapat dijalankan 
bersama-sama. Respons COVID-19 kami yang berkelanjutan 
telah membangun fondasi bagi pemulihan yang inklusif, 
tangguh, dan hijau, sehingga memastikan kemajuan ke arah 
tujuan Strategi 2030 kami. Sebagai contoh, investasi kami senilai 
$5,9 miliar di sektor kesehatan selama 2021 telah menciptakan 
sistem yang dapat bertahan lebih baik menghadapi krisis di masa 
mendatang, serta makin mengarahkan berbagai negara menuju 
pencapaian cakupan kesehatan universal. 

Beban utang yang dipikul DMC demi melawan pandemi 
memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat dengan cepat 
menghabiskan sumber daya penting yang telah dialokasikan 
untuk membiayai program pembangunan dan pertumbuhan 
berkelanjutan. Karena itu, kami meningkatkan dukungan bagi 
mobilisasi sumber daya domestik melalui prakarsa spesifik di 
berbagai negara dan dengan meluncurkan Poros Pajak Asia Pasifik 
(Asia Pacific Tax Hub) sebagai sarana untuk mendukung upaya 
reformasi pajak dan reformasi hal-hal terkait lainnya di kawasan ini. 

Dampak pandemi juga menekankan pentingnya kerja sama dan 
integrasi kawasan guna mengatasi tantangan pembangunan 
bersama. Pada 2021, kami membiayai berbagai proyek untuk 
mempertahankan arus perdagangan dan menjaga perbatasan 
tetap dibuka. Kami juga memperkuat kerja sama dan 
integrasi kawasan di bidang yang relatif baru, seperti jaminan 
kesehatan kawasan, perlindungan gender dan sosial, pariwisata 
berkelanjutan, dan kesehatan laut.

ADB terus berfokus melawan perubahan iklim pada 2021, dengan 
mengumumkan rangkaian prakarsa pembiayaan yang baru dan 
inovatif—termasuk Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition 
Mechanism)—guna mendorong pembangunan rendah karbon di 
kawasan ini dan meningkatkan ambisi pembiayaan iklim kumulatif 
kami pada 2030 menjadi $100 miliar. Kebijakan Energi ADB yang 
baru juga akan mendukung transisi energi bersih di kawasan ini 

Pesan Presiden
“Respons COVID-19 kami yang berkelanjutan telah membangun fondasi bagi pemulihan 
yang inklusif, tangguh, dan hijau, sehingga memastikan kemajuan ke arah tujuan Strategi 
2030 kami.” 
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dan meningkatkan akses ke energi berharga terjangkau. 

Tindakan untuk kesetaraan gender merupakan prioritas yang 
masih terus dijalankan ADB, dan saya senang melaporkan bahwa 
pada 2021, untuk pertama kalinya, 100% dari komitmen proyek 
kami memiliki elemen yang akan secara langsung meningkatkan 
kehidupan perempuan dan anak perempuan.

ADB telah dan akan terus bersikap responsif terhadap berbagai 
kebutuhan DMC dan perubahannya. Pendekatan operasional 
yang baru bagi negara pulau kecil yang berkembang serta negara 
yang rapuh dan terdampak konflik, akan memastikan adanya 
pendekatan yang lebih sesuai bagi para anggota kami yang paling 
rentan. Sementara itu, Rencana Aksi Manajemen Pengetahuan 
yang baru akan memandu dan meningkatkan solusi pengetahuan 
yang kami berikan, agar dapat memenuhi tantangan baru dan 
lintas sektor yang dihadapi DMC kami. 

Di sisi internal, sebuah tinjauan organisasi—yang diluncurkan 
pada Juni 2021—akan melengkapi reformasi internal lain yang 
sedang berlangsung, guna memastikan bahwa ADB memiliki 
keterampilan, budaya, struktur, dan perangkat yang tepat dalam 
mendukung misi kami di Asia dan Pasifik di tengah lanskap 
pembangunan yang berubah dengan cepat. 

Dewan Direktur telah memberikan panduan dan dukungan 
kuat yang sangat berharga bagi beragam prakarsa ini. Staf ADB 
bekerja keras untuk menyampaikan program dukungan yang 
menyeluruh selama tahun kedua bekerja dari rumah. Saya 
berterima kasih atas dedikasi yang terus mereka berikan. 

Saya pun berterima kasih kepada donor serta mitra 
pembangunan bilateral dan multilateral kami atas kontribusinya 
yang masih terus berlanjut bagi pekerjaan ADB di kawasan ini. 

Kita sudah mulai melihat hasil awal dari pemulihan hijau, tetapi 
efek jangka panjang pandemi, perubahan iklim, dan pecahnya 
konflik masih terus mengancam kehidupan dan kemakmuran. 
ADB akan terus bekerja sama erat dengan para anggota kami 
dan mitra pembangunan untuk melewati tantangan ke depan 
agar kita dapat mencapai masa depan yang lebih baik bagi 
semua di Asia dan Pasifik.

MASATSUGU ASAKAWA
Presiden dan Ketua Dewan Direktur

Keterangan foto: Presiden Asakawa di ruang kantornya di kantor pusat ADB pada 2021. Sebagian besar staf ADB bekerja 
jarak jauh untuk tahun kedua berturut-turut akibat pandemi virus korona. 

Kiri ke kanan: Para Wakil Presiden Bambang Susantono, Ingrid van Wees (masa jabatan berakhir pada 9 Desember 2021), Shixin Chen, Ahmed M. 
Saeed, Ashok Lavasa, Bruce Gosper; Direktur Jenderal Pengelola Woochong Um; Sekretaris Muhammad Ehsan Khan.

KETERANGAN FOTO:
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Dewan Direktur 
Dewan Direktur bertanggung jawab atas arah operasi umum 
ADB. Seluruh 68 anggota ADB terwakili dalam Dewan melalui 
12 konstituensi, masing-masing dengan satu direktur dan satu 
direktur alternatif.
Dewan Direktur telah mengadakan 53 pertemuan formal, 87 
sesi informal, dan 43 pertemuan komite selama 2021. Dewan 
telah menyetujui 113 pinjaman, hibah, fasilitas pembiayaan, 
investasi ekuitas, dan jaminan. Sejumlah hal lainnya juga telah 
dilaksanakan Dewan, antara lain, menyetujui revisi kebijakan 
bantuan bencana dan bantuan darurat, serta revisi kebijakan 
pinjaman bantuan darurat, dan juga anggaran ADB 2022. 
Mengingat kantor pusat ADB masih beroperasi dalam keadaan 
bekerja dari rumah, pertemuan Dewan untuk tahun kedua ini 
dilaksanakan secara virtual.  

PRAKARSA BESAR
Dewan terus berfokus pada respons ADB terhadap pandemi 
penyakit virus korona (COVID-19) pada 2021. Melalui Proyek 
Vaksin COVID-19 untuk Pemulihan (COVID-19 Vaccines for 
Recovery Project) yang berada di bawah Fasilitas Akses Vaksin 
Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility atau APVAX), 
Dewan menyetujui 13 proyek pengadaan dan penyaluran 
vaksin COVID-19 yang aman dan berkualitas tinggi, serta 
memperkuat sistem pemantauan vaksinasi, transportasi vaksin, 
dan manajemen limbah medis terkait. Dewan juga memantau 
perkembangan pasar dengan erat dan merespons secara 
fleksibel terhadap perubahan konteks jika diperlukan, termasuk 
melalui variasi pada kebijakan APVAX yang memperluas kriteria 
kelayakan vaksin sambil mempertahankan standar kemanjuran 
dan keamanan.
Dewan menyetujui Kajian atas Kebijakan Respons Menyeluruh 
ADB terhadap Pandemi COVID-19, yang merekomendasikan 
berbagai tindakan untuk memperkuat kemampuan bank dalam 
memberi solusi yang sesuai bagi negara berkembang anggotanya 
(DMC) dengan cepat dan efektif selama kedaruratan kesehatan 
masyarakat. Hal tersebut mencakup perpanjangan sebagian 
besar variasi kebijakan khusus sampai dengan akhir 2021 guna 
memungkinkan dimasukkannya fitur penting paket respons 
ADB ke dalam instrumen biasa yang dijamin pemerintah 
maupun yang tidak dijamin pemerintah pada 2022.
Dewan menjalankan reformasi organisasi yang dirancang untuk 
memperkuat kemampuan ADB memenuhi kebutuhan DMC 
akan solusi pengetahuan, termasuk Rencana Aksi Manajemen 
Pengetahuan 2021–2025 dan kajian atas operasi bantuan 
teknis ADB. Pada bulan Oktober, Dewan menyetujui kerangka 
strategis untuk menyeimbangkan kembali angkatan kerja ADB 
selama periode 2022–2027 yang akan meningkatkan jumlah 
staf yang memberi dukungan langsung kepada DMC, alih-alih 
melalui konsultan. 
Dewan menyetujui Kebijakan Energi 2021 untuk membantu 
DMC mempercepat pembangunan sistem listrik yang 
berkelanjutan dan tangguh, yang akan memberi akses energi 
andal dan terjangkau bagi semua, mendukung pertumbuhan 

ekonomi inklusif dan pembangunan sosial, serta mendukung 
peralihan rendah karbon di kawasan ini. Kebijakan tersebut 
merespons perkembangan terbaru dan tuntutan iklim, sambil 
menyelaraskan operasi sektor energi dengan Strategi 2030 
ADB serta komitmen global seperti Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan 
Kesepakatan Paris.
Dewan juga mendukung strategi kemitraan negara yang baru 
untuk Bangladesh, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, 
Pakistan, Tajikistan, dan Thailand, serta strategi kemitraan negara 
tingkat kawasan untuk 12 negara pulau kecil di Pasifik.
Dalam Pertemuan Tahunan ke-54 pada 2021, Dewan 
menyerahkan laporan pertamanya kepada Dewan Gubernur 
ADB mengenai Keragaman Gender di Dewan Direktur ADB. 
Laporan tersebut termasuk rekomendasi untuk meningkatkan 
kesadaran mengenai keragaman gender di antara Dewan, 
mengembangkan strategi keragaman gender yang terus 
berevolusi di dalam Dewan, serta mendorong strategi tersebut 
bagi anggota ADB. Pada 2021, Kelompok Kerja Dewan untuk 
Keragaman Gender berfokus pada memperkuat analisis dan 
memahami keragaman gender di Dewan Direktur ADB, serta 
meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan yang relevan, 
termasuk lembaga sejawat. 

KEMITRAAN DAN DIALOG
Dewan mengadakan Kunjungan Kelompok Dewan virtualnya 
yang pertama ke Timor-Leste. Anggota Dewan menggunakan 
platform digital untuk bertemu dengan Perdana Menteri 
Timor-Leste Yang Mulia Taur Matan Ruak, Menteri Keuangan 
dan Gubernur ADB Yang Terhormat Rui Augusto Gomes, 
Wakil Menteri Keuangan dan Gubernur Alternatif ADB Sara 
Lobo Brites, menteri-menteri dan pejabat pemerintah yang 
lain, mitra pembangunan, serta perwakilan dari sektor swasta. 
Diskusi selama acara 3 hari ini memperkuat pemahaman Dewan 
mengenai kemitraan ADB dengan Timor-Leste dan kebutuhan 
pembangunannya, sebelum memulai pengembangan strategi 
kemitraan negara yang baru dengan Timor-Leste pada 2022. 
Kunjungan ini juga memperkuat komitmen jangka panjang ADB 
kepada Timor-Leste dalam mengatasi kemiskinan, mendukung 
peningkatan kapasitas kelembagaan untuk manajemen 
keuangan publik, dan memastikan keberlanjutan fiskal. 
Retret Dewan dan Manajemen tahunan kembali diadakan 
secara virtual untuk tahun kedua. Retret ini merupakan forum 
dialog strategis guna menentukan arah operasi ADB. Diskusi kali 
ini berfokus pada prakarsa untuk meningkatkan dukungan ADB 
kepada DMC di tengah berbagai tantangan akibat pandemi. Hal 
ini termasuk cara-cara memastikan agar ADB tetap sigap dalam 
merespons keadaan di negara tertentu dan bahwa instrumen 
keuangan ADB saat ini tetap sesuai bagi kebutuhan. Diskusi 
juga berfokus pada berbagai langkah untuk meningkatkan solusi 
pengetahuan ADB agar dapat melayani kebutuhan DMC yang 
kompleks dan dinamis dengan lebih baik.
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Tata Kelola yang Baik: Harmonisasi Aturan Prosedur 
Komite Dewan dan Pembaruan Kerangka Acuan

Guna mendorong tata kelola yang baik, Dewan menyetujui 
dan menerapkan Aturan Prosedur untuk Komite Dewan (Rules 
of Procedure atau ROP) dan Revisi Kerangka Acuan untuk 
Komite Tertentu pada bulan Juni. Penerapan ROP menandakan 
berhasilnya penyelesaian proses reformasi komite Dewan yang 
dimulai pada 2018, serta harmonisasi kebijakan dan prosedur 
bagi semua komite. Komite Dewan yang memperbarui kerangka 
acuannya termasuk Komite Audit dan Risiko, Komite Tinjauan 
Anggaran, Komite Efektivitas Pembangunan, Komite Sumber 
Daya Manusia, dan Komite Etik.

Dewan Direktur ADB sampai dengan 31 Desember 2021 (Kiri ke kanan, dari 
atas ke bawah): Kris Panday, Anthony McDonald, Roger Fischer, Takahiro Yasui,
Sergio Lugaresi, Sameer Kumar Khare, Weihua Liu, Kisun Bang, Arif Baharudin, 
Noor Ahmed, Wan Farisan bin Wan Sulaiman.

DEWAN DIREKTUR DIREKTUR ALTERNATIF 

Direktur Alternatif  (Kiri ke kanan, dari atas ke bawah): Ernesto Braam, David 
Cavanough, Philip Rose, Kenzo Ohe, Alberto Cerdán, Md. Azizul Alam,
Xia Lyu, Yu-Peng (James) Tseng, Karen Murray, Paul Dominguez, San Thida, 
John Hurley.

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

Komite Audit dan Risiko mendorong praktik terbaik dalam 
tata kelola dengan memperbarui kerangka acuannya, yang 
selanjutnya telah disetujui oleh Dewan. Untuk memperjelas 
bidang tanggung jawabnya, nama komite diperbarui dari “Audit” 
menjadi “Audit dan Risiko”. Komite ini mengadakan diskusi 
mengenai keamanan siber dan agenda digital ADB, kontinuitas 
bisnis dan ketangguhan organisasi, manajemen risiko, serta 
persetujuan atas laporan keuangan 2020. Ketua dan Sekretariat 
melaksanakan prakarsa untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pertemuan, berbagi data, dan komunikasi.

Komite Kajian Anggaran mendiskusikan persiapan anggaran 
ADB 2022, program kerja, dan kerangka anggaran 2022–2024, 
penggunaan anggaran 2021, serta manajemen anggaran sebagai 
respons atas ketidakpastian akibat kondisi pandemi. Komite 
tersebut juga mendiskusikan analisis angkatan kerja ADB, serta 
proposal gaji dan tunjangan 2022 bersama bagian Sumber Daya 
Manusia, dan komite Audit dan Risiko, juga dengan komite 
Manajemen ADB mengenai informasi teknologi dan data.

Komite Kajian Kepatuhan menilai berbagai tindakan yang 
diambil untuk menjawab keluhan dari pemangku kepentingan 
yang disampaikan melalui Mekanisme Akuntabilitas ADB. 
Komite telah menilai laporan kelayakan mengenai keluhan di 
Georgia dan merekomendasikan agar Dewan mengizinkan 
kajian kepatuhan. Komite juga mengevaluasi temuan dari Kantor 
Panel Kajian Kepatuhan (Office of the Compliance Review Panel) 
mengenai efek pandemi terhadap Mekanisme Akuntabilitas.

Komite Efektivitas Pembangunan menilai evaluasi besar atas 
pekerjaan ADB di bidang perubahan iklim dan juga responsnya 
terhadap pandemi COVID-19. Komite mendiskusikan evaluasi 

program di Bangladesh dan Program Subkawasan Sungai 
Mekong selama 2012–2020, serta mengkaji laporan kinerja 
ADB dan menyetujui program bergulir dari Departemen 
Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department) 
untuk 2022–2024. Komite memimpin proses pencarian dan 
seleksi Direktur Jenderal bagi Departemen Evaluasi Independen, 
sebuah mandat yang dilaksanakan setiap 5 tahun.

Komite Sumber Daya Manusia mendiskusikan proposal 
gaji dan tunjangan 2022 dan analisis angkatan kerja, serta 
peran Departemen Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan 
Sistem Manajemen (Budget, People, and Management Systems 
Department) dalam respons terhadap pandemi. Komite 
mengkaji prakarsa untuk rekrutmen talenta baru, pembelajaran 
dan pengembangan staf, kerangka sumber daya manusia 
ADB, serta keragaman dan inklusi. Komite juga mendiskusikan 
Laporan Tahunan Ombudsman 2020, kajian eksternal fungsi 
Kantor Ombudsman, serta kegiatan Kantor Perilaku Profesional.



TOTAL OPERASI ADB

PEMBIAYAAN BERSAMA 
TERMASUK DANA 
PERWALIAN 

$22,8 M 

$12,9 M 

SEKILAS ANGKA SOROTAN OPERASIONAL
Komitmen ADBa 2017–2021 ($ juta)

Butir

2017 2018 2019 2020 2021

Total Total Total Total
Respons 

COVID-19 Total
Respons 

COVID-19
A. Pinjaman. Hibah. dan Lain-Lain

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

 17.230  16.286  17.155  22.723  11.677  16.459  8.307 

Pinjaman  16.445  16.012  16.824  22.468  11.677  16.195  8.307 
Investasi Ekuitas  287  274  155  255 –  265  – 
Jaminan  498  –  175  – –  –  – 

Sumber Daya Konsesi  2.457  5.290  4.488  5.449  1.861  2.993  2.124 
Pinjaman dari Sumber Daya Modal Biasa Konsesi 
(Concessional Ordinary Capital Resources Loans)

 2.267  3.872  3.644  4.432  1.466  2.648  1.998 

Hibah dari Asian Development Fund  191  1.418  844  1.017  395  344  126 
Sumber Daya Modal Biasa Rutin dan Sumber Daya 

Konsesi
 19.687  21.576  21.643  28.172  13.538  19.452  10.430 

Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai 
Pasokan dan Program Pembiayaan Mikrob

 1.897  2.696  2.136c  3.056c  2.419  3.072d  3.047 

Jangka panjang (jatuh tempo dalam 365 hari atau lebih)  98  61  102  151  125  221  221 
Jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 365 hari)  1.800  2.634  2.034  2.904  2.294  2.851  2.826 

Sumber Daya Modal Biasa Rutin dan Sumber 
Daya Konsesi dengan Program Pembiayaan 
Perdagangan dan Rantai Pasokanb, serta Program 
Pembiayaan Mikro 

 21.585  24.271  23.779  31.228  15.957  22.524  13.478 

Dana Khususe  2  6  –  60  55  5  3 
Hibah  2  6  –  60  55  5  3 

Subtotal (A)  21.587  24.277  23.779  31.287  16.013  22.529  13.481 
Berdasarkan Operasi

Dijamin Pemerintah (Sovereign)  17.403  18.446  18.643  26.826  13.152  18.272  10.176 
Pinjaman  16.712  17.022  17.799  25.749  12.701  17.922  10.047 
Jaminan  498  –  –  –  –  –  – 
Hibah  193  1.423  844  1.077  450  349  129 

Tidak Dijamin Pemerintah (Nonsovereign)  2.287  3.136  3.000  1.406  442  1.186  257 
Pinjaman  2.000  2.862  2.670  1.151  442  921  257 
Investasi Ekuitas  287  274  155  255  –  265  – 
Jaminan  –  –  175  –  –  –  – 

Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai 
Pasokan dan Program Pembiayaan Mikrob

 1.897  2.696  2.136c  3.056c  2.419  3.072d  3.047 

Jangka panjang (jatuh tempo dalam 365 hari atau lebih)  98  61  102  151  125  221  221 
Jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 365 hari)  1.800  2.634  2.034  2.904  2.294  2.851  2.826 

Subtotal (A)  21.587  24.277  23.779  31.287  16.013  22.529  13.481 
B. Bantuan Teknis

Dijamin Pemerintah  192  227  221  282  128  209  23 
Tidak Dijamin Pemerintah  9  14  17  12  6 21  7 
Subtotal (B)  201  241  237  294  134  230  30 

TOTAL OPERASI ADB (A + B)  21.788  24.518  24.017  31.581  16.146  22.759  13.511 
Operasi ADB tanpa Program Pembiayaan Perdagangan 
dan Rantai Pasokanb dan Program Pembiayaan Mikro

 19.890  21.823  21.880  28.525  13.727  19.687  10.463 

C. Pembiayaan Bersama Termasuk Dana Perwalian
Dijamin Pemerintah  5.976  6.753  5.424  11.123  8.187  4.967  2.907 

Dana Perwalian yang Dikelola ADB  86  216  181  288  18  116  46 
Bilateral  3.460  2.113  3.714f  4.554  3.319  2.051  1.360 
Multilateral  2.120  3.304  1.380  6.281  4.850  2.680  1.501 
Lain-Laing  310  1.120  149  0  0  120  – 

Tidak Dijamin Pemerintahh  2.882  3.161  3.283  1.937  158  1.753  209 
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai 

Pasokan dan Program Pembiayaan Mikrob
 3.039  3.992  3.693  3.272  2.496  5.790  5.765 

Jangka panjang (jatuh tempo dalam 365 hari atau lebih)  136  134  128  171  157  218  218 
Jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 365 hari)  2.903  3.857  3.565i  3.101  2.339  5.572  5.547 

Layanan Konsultasi Transaksi  –  405  113  76  –  423  – 
TOTAL PEMBIAYAAN BERSAMA  11.896  14.310  12.512  16.409  10.841  12.933  8.881 

SOROTAN KEUANGAN

- = tidak ada, 0 = kurang dari $500.000, ADB = Asian Development Bank, COVID-19 = penyakit virus korona.

Catatan: 
1. Mulai 2020, komitmen sumber daya internal ADB juga mencakup program sektor swasta (Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan serta Program Pembiayaan Mikro). Masuknya paparan ADB (atau komitmen

ADB atas modal yang digunakan kembali) di bawah program sektor swasta akan mencerminkan sepenuhnya komitmen pembiayaan total, sekaligus ADB dapat melaporkan pembiayaan bersama (cofinancing) yang berhasil
dimobilisasi oleh program tersebut. Komitmen di bawah program sektor swasta akan membedakan antara pembiayaan jangka panjang dengan jangka pendek.

2. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a   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.

b   Pada Agustus 2020, Program Pembiayaan Perdagangan dan Program Pembiayaan Rantai Pasokan ADB telah menggabungkan operasinya. 
c Nilai yang disesuaikan untuk 2019 dan 2020 tidak memasukkan masing-masing $150.000 dan $13 juta di bawah pembiayaan ADB yang tidak dijamin pemerintah, untuk mengurangi komponen pembiayaan perdagangan 

pada Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan sesuai dengan nilai yang telah difinalisasi oleh Departemen Operasi Sektor Swasta.
d   Komponen pembiayaan perdagangan dalam Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan mewakili 86% dari angka ini dan mendukung 6.790 transaksi dalam periode pelaporan, dengan masa jatuh tempo rata-rata 

162 hari.
e   Terdiri atas berbagai dana selain Asian Development Fund, seperti Asia Pacific Disaster Response Fund dan Climate Change Fund.
f Nilai ini termasuk $6 juta di bawah komitmen pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah untuk satu proyek.
g “Lain-Lain” termasuk pembiayaan bersama konsesi untuk operasi yang dijamin pemerintah dari berbagai entitas publik dan swasta (termasuk bank komersial milik negara, yayasan, program tanggung jawab sosial perusahaan, 

dan organisasi kemasyarakatan) di luar sumber-sumber bantuan pembangunan resmi.
h   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 yang akan diberikan kepada satu peminjam atau penerima hibah, dan/atau untuk mendistribusikan risiko terkait di antara para penyedia 
pembiayaan tersebut. Nilai yang disesuaikan untuk 2019 adalah  $65 juta di bawah pembiayaan bersama yang tidak dijamin pemerintah bagi dua proyek.

i   Nilai ini termasuk $150.000 di bawah komitmen pembiayaan bersama yang tidak dijamin pemerintah untuk meningkatkan komponen pembiayaan perdagangan pada Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan 
sesuai dengan nilai yang telah difinalisasi oleh Departemen Operasi Sektor Swasta.
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Komitmen ADB Berdasarkan Kawasan 2017–2021  ($ juta) 

Kawasan

2017 2018 2019 2020 2021

Total Total Total Total
Respons 

COVID-19 Total
Respons 

COVID-19
Asia Tengah dan Barat  6.067  5.700  6.111  6.565  3.964  5.193  3.276 
Asia Timur  2.810  3.162  2.663  2.893  385  2.034  478 
Pasifik  740  369  461  1.150  671  853  317 
Asia Selatan  7.238  7.621  7.307  9.034  3.983  8.819  5.409 
Asia Tenggara  4.668  7.143  7.181  11.628  7.039  5.579  3.944 
Kawasan  265  523  294  310  105  282  85 

TOTAL  21.788  24.518  24.017  31.581  16.146  22.759  13.511 
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.

Komitmen ADB Berdasarkan Sektor 2017–2021  ($ juta)
Sektor 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian. Sumber Daya Alam, dan 

Pembangunan Perdesaan
 1.546  2.375  2.309  1.281  1.490 

Pendidikan  723  1.643  1.138  1.066  975 
Energi  6.230  5.095  2.660  4.292 1.837
Keuangan  3.787  3.430  3.325  4.601 4.116
Kesehatan  219  524  644  3.512  5.882 
Industri dan Perdagangan  1.261  1.899  1.592  2.215 716
Teknologi Informasi dan Komunikasi  73  62  579  32 55
Multisektor  4 5 3 12 10
Manajemen Sektor Publik  1.293  2.307  2.985  9.561 2.294
Transportasi  5.058  4.957  7.536  3.147 3.396
Air, serta Infrastruktur dan Layanan 

Perkotaan Lain
 1.594  2.220  1.245  1.862 1.989

TOTAL  21.788  24.518  24.017  31.581 22.759
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
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Portfolio 2017–2021 ($ juta)
Butir 2017 2018 2019 2020a 2021
A. Proyek yang Sedang Berjalanb

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

Pinjaman  61.442  67.731  68.289  80.161  82.860 
Sekuritas Utang Lainnya  237  620  929  1.034  915 
Jaminan  2.114  2.049  2.202  2.703  2.795 
Investasi Ekuitas  1.538  1.699  1.975  1.799  1.940 

Sumber Daya Konsesi
Pinjaman  14.336  15.504  17.872  19.966  20.049 
Hibah  4.249  5.233  5.321  5.234  5.298 

Dana Khusus Lainnya
Hibah  10  7  4  56  42 

Berdasarkan Operasi
Dijamin Pemerintah  73.084  80.428  82.808  96.616  99.850 
Tidak Dijamin Pemerintah  10.842  12.414  13.785  14.337  14.050 
Total  83.926  92.843  96.592  110.953  113.900 

B. Penyaluran
Berdasarkan Sumber

Sumber Daya Modal Biasa Rutin
Pinjaman  8.717  11.475  13.148  18.891  14.726 
Investasi Ekuitas  242  143  135  86  141 
Sekuritas Utang  75  446  161  349  43 
Sumber Daya Konsesi

Pinjaman  1.926  1.645  2.513  3.382  2.918 
Hibah  481  476  511  824  380 

Dana Khusus Lainnya  2  2  3  53  12 
Berdasarkan Operasi

Dijamin Pemerintahc  10.072  12.234  14.210  21.306  16.559 
Tidak Dijamin Pemerintah  1.371  1.953  2.260  2.279  1.661 
Total  11.443  14.186  16.470  23.585  18.220 

C.  Transfer Bersih Sumber Daya
ke Negara Berkembang Anggotad

 3.608  4.622  5.670  12.058  7.924 

Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Angka 2020 berbeda dengan angka yang diberikan dalam Laporan Tahunan 2020 karena penyesuaian setelah akhir tahun.
b Portofolio yang dijamin pemerintah terdiri atas pinjaman, hibah, investasi ekuitas, dan jaminan yang sudah mendapat 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, Asian Development Fund, dan hibah dari Dana Khusus 

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

Butir 2017 2018 2019 2020 2021
A. Staf

Staf a (jumlah)  3.085  3.127  3.374 3.646 3.687
Staf Internasional dan Staf Dewan  1.103  1.136  1.242 1.317 1.337
Staf Nasional dan Administratif  1.982  1.991 2.132 2.329 2.350

Staf Nasional  762  790 876 990 1.030
Staf Administratif  1.220  1.201  1.256 1.339 1.320

Lokasi Staf Internasional dan Staf Dewana 
(jumlah)

 1.103  1.136  1.242 1.317 1.337

Resident Missionb  160  182  194 198 186
Kantor Pusat  943  954 1.048 1.119 1.151

Gender Staf Internasional dan Staf Dewana 
(jumlah)

 1.103  1.136  1.242 1.317 1.337

Laki-laki  728  736  791 820 830
Perempuan  375  400  451 497 507

B. Anggaran Administratif Internal (dalam 
ribu $)

 646.988  672.264 690.488 726.718 771.188

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 Secondee.

b Termasuk staf pada posisi kantor perwakilan dan di Kantor Filipina ADB.
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Butir 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber Daya Modal Biasa

Data Neraca Terpilih
Total Aset  182.381  191.860  221.866  271.741  282.084 
yang berupa

Pinjaman yang Belum Lunas-Operasi  101.008  106.405  114.389  129.788  137.163 
Investasi untuk Tujuan Likuiditas  36.478  35.215  39.312  41.963  43.287 
Investasi Ekuitas- Operasi  1.185  1.280  1.619  1.289  1.322 
Aset Derivatif  40.761  45.500  62.619  87.778  92.860 

Total Kewajiban  132.112  140.876  169.948  219.104  229.229
yang berupa

Peminjaman yang Belum Lunasa  87.281  90.423  104.996  128.757  134.071 
Kewajiban Derivatif  42.852  48.996  62.569  84.517  91.947 

Total Ekuitasb  50.269  50.984  51.918  52.637 52.855
yang berupa

Modal Disetor  7.002  7.029  7.175  7.566  7.381 
Cadanganc  43.267  43.955  44.743  45.071  45.474

Data Laporan Laba Rugi
Total Pendapatan  2.625  3.741  4.265  3.072  2.399 
Total Pengeluaran  (1.869)  (2.883)  (3.173)  (2.158)  (1.227)
yang berupa

Peminjaman dan Pengeluaran Terkait  (1.247)  (2.159)  (2.530)  (1.351)  (460)
Pengeluaran Administratif  (578)  (591)  (598)  (669)  (819)

Keuntungan Bersih yang Direalisasikan  9  22  28  230  159 
Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasikan 
(Kerugian)

 9  (130)  434  228  (601)

Penghasilan Bersih  774d  750  1.554  1.372  730 

Penghasilan Bersih yang Dapat Dialokasikane  690  841  1.069 1.132  1.161f 
Alokasi ke Cadangan Biasa  351  499  616  734  778 
Alokasi ke ADF  259  259  259  292  292 
Alokasi ke Dana Khusus Lainnya  80  83  194  105  90 

Peminjaman Tahunang  28.593  23.538  24.613  35.765  35.761 
yang berupa

Obligasi Tematik  1.662  1.822  2.657  1.224  5.087 
Pendanaan Mata Uang Lokalh  744  535  764  930  880 

Rasio Penggunaan Modal (%)i  56,0  54,6  62,1  69,1 74,0

Sumber Daya yang Tersedia dari Sumber Daya 
Asian Development Fundj

 2.067  1.956  2.498  2.312  2.322 

Sumber Daya Dana Khusus (Selain ADF) – Saldo yang Belum Dikomitmenkan
Dana Khusus Bantuan Teknis  400  304  196  87  464 
Dana Khusus Jepangk  107  109  112  112  112 
ADB Institute  12  16  19  24 26
Dana Kerja Sama dan Integrasi Kawasan  14  10  5  25  12 
Dana Perubahan Iklim  20  18  10  27  20 
Dana Respons Bencana Asia Pasifik  26  21  21  47  56 
Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor 

Keuangan
 5  4  5  3  3 

 Total  584  482  368  325  694 

SUMBER DAYA DAN DATA KEUANGAN ADB (dalam juta $)

( ) = nilai negatif, ADF = Asian Development Fund.

Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Termasuk bunga dan komisi yang masih harus dibayar, premium dan/atau diskon yang belum diamortisasi.
b Sampai dengan 31 Desember 2021, modal dasar dan modal disetor bernilai $148.903 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 notional 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 Penghasilan Bersih 2017 mengacu pada penghasilan bersih setelah alokasi penghasilan satu kali saja (one-time income) dari transfer aset ADF ke Cadangan Biasa.
e 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.

f Alokasi penghasilan bersih 2021 bergantung pada persetujuan Dewan Gubernur pada Pertemuan Tahunan ADB 2022.
g Tidak termasuk peminjaman jangka pendek.
h Pendanaan Mata Uang Lokal termasuk obligasi, swap, dan repo.
i Rasio penggunaan modal (capital utilization ratio atau CUR) adalah rasio dari modal ekonomi total yang digunakan (pembilang) terhadap ekuitas (penyebut). Kerangka kecukupan 

modal yang baru diterapkan pada rasio penggunaan modal dari 2019 sampai 2021.
j Termasuk saldo dana total dan demand obligation yang tidak dinegosiasikan, tidak memberi bunga berdasarkan kontribusi.
k Sumber daya Dana Khusus Jepang (JSF) termasuk Fasilitas Dukungan Krisis Mata Uang Asia (ACCSF). Pada 2021, akun ACCSF ditutup setelah sisa saldo ACCSF ditransfer ke JSF.
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Menuju Pemulihan Hijau 
dan Inklusif
Staf sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan di ladang surya di Lombok, Indonesia.

BAB 1

Asia dan Pasifik memulai pemulihan dari pandemi penyakit 
virus korona (COVID-19) pada 2021, meskipun dampak krisis 
masih sangat dirasakan. Pertumbuhan di perekonomian yang 
sedang berkembang di kawasan ini kembali meningkat kira-kira 
7% setelah sebelumnya mengalami kemerosotan pada 2020. 
Hal ini sebagian adalah berkat percepatan tajam pemberian 
vaksin pada paruh kedua 2021, yang menyebabkan sekitar 55% 
populasi memperoleh vaksinasi penuh sampai dengan akhir 
tahun, naik dari sebelumnya yang hanya 3% sampai dengan 
pertengahan tahun.
Namun, seberapa kuat pemulihan tersebut sangat bervariasi 
di antara negara berkembang anggota (developing member 
countries atau DMC) ADB, karena lebih dari setengah jumlah 
negara tersebut masih di bawah tingkat sebelum pandemi. 
Perekonomian negara-negara yang bergantung pada pariwisata, 
terutama di Pasifik, masih terkendala oleh pembatasan 
perjalanan internasional, sementara beberapa DMC besar di 
Asia Tenggara (terutama Indonesia, Filipina, Thailand, dan Viet 
Nam) terganggung oleh gelombang infeksi COVID-19 yang 
datang silih berganti. Sementara itu, dua besar perekonomian 
yang sedang berkembang di kawasan ini—Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) dan India—pulih dengan kuat, seperti halnya 
harga komoditas yang sedang bagus dan perdagangan asing 
yang meningkat kembali turut mendukung pemulihan di 
sejumlah DMC, termasuk beberapa negara di Asia Tengah, Asia 
Barat, dan Asia Selatan. 
Dampak sosioekonomi pandemi masih berlanjut pada 2021, 
dengan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya yang 
terdampak paling parah. ADB memperkirakan bahwa krisis 
COVID-19 telah menimbulkan kemunduran dalam pengurangan 
kemiskinan di Asia dan Pasifik hingga setidaknya dua tahun. 
Pandemi juga menimbulkan guncangan pada permintaan dan 
pasokan pangan yang memperbesar kerawanan pangan serta 
berbagai persoalan terkait malnutrisi. Perempuan—terutama 
perempuan muda—lebih terdampak daripada laki-laki, mereka 
mengalami kehilangan pekerjaan lebih besar dan dibebani oleh 

pekerjaan tak dibayar yang makin bertambah, serta berhadapan 
dengan naiknya kekerasan berbasis gender. Pekerja migran dan 
keluarganya juga masih kesulitan. Arus remitansi sudah agak 
membaik dan tumbuh 2,5% pada 2021, tetapi belum kembali ke 
tingkat sebelum pandemi di tiga dari lima perekonomian yang 
sedang berkembang di kawasan ini. 
Beberapa respons pandemi justru meningkatkan risiko kerugian 
sosioekonomi jangka panjang bagi penduduk Asia dan Pasifik. 
Salah satu contohnya adalah hilangnya pembelajaran akibat 
penutupan sekolah, dengan siswa di kawasan Asia yang sedang 
berkembang kehilangan rata-rata 1,1 tahun pembelajaran mulai 
sejak awal pandemi sampai dengan akhir 2021. Lebih lanjut lagi, 
dampaknya tidak merata dan paling dirasakan oleh anak-anak 
dari 20% rumah tangga termiskin, yang kehilangan rata-rata 1,3 
tahun pembelajaran jika dibandingkan dengan anak-anak dari 
20% rumah tangga terkaya yang kehilangan kurang dari 1 tahun. 
Naiknya prevalensi masalah kesehatan mental selama pandemi, 
terutama di kalangan anak-anak dan kaum muda, juga mungkin 
memiliki konsekuensi jangka panjang. 

DUKUNGAN ADB BAGI RESPONS DAN 
PEMULIHAN DARI PANDEMI

ADB terus memberi dukungan secara sigap dan sesuai untuk 
DMC pada 2021, yang menyeimbangkan antara kebutuhan 
menangani respons COVID-19 dalam jangka pendek dengan 
memastikan pemulihan dari pandemi dalam jangka panjang.
Kombinasi respons COVID-19 dengan pembiayaan bagi 
prioritas operasional yang lebih luas menjadikan komitmen 
ADB dari sumber dayanya sendiri untuk pinjaman, hibah, 
jaminan, investasi ekuitas, dan bantuan teknis mencapai $22,8 
miliar pada 2021. Nilai ini berada di bawah rekor pembiayaan 
yang dicapai pada 2020, tetapi selaras dengan nilai komitmen 
keseluruhan pada tahun-tahun sebelum pandemi.
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TOTAL KOMITMEN ADB, 2021
($ JUTA)

Respon COVID-19 

Operasi Non-COVID-19 

$13.511$9.248 $22.759

PROYEK DAN PROGRAM

Tidak Dijamin Pemerintah
Dijamin Pemerintah $10.176 $8.095

PROGRAM PEMBIAYAAN 
PERDAGANGAN DAN RANTAI 
PASOKAN DAN PROGRAM 
PEMBIAYAAN MIKRO

$257 $928

$3.047 $25

BANTUAN TEKNIS $30 $200

$12.933 PEMBIAYAAN BERSAMA $8.881 $4.052

Sebagai dukungan respons COVID-19 di kawasan ini pada 2021, 
ADB memberi komitmen $13,5 miliar bagi lima pilar utama.
Menyalurkan vaksin yang aman dan efektif. Melalui 
Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access 
Facility atau APVAX) senilai $9 miliar, ADB memberi komitmen 
total senilai $4,1 miliar, sehingga menjadikannya penyedia 
pembiayaan vaksin multilateral terbesar di kawasan ini.
Memberi pembiayaan yang disalurkan dengan cepat. 
ADB memberi komitmen total senilai $4,9 miliar melalui operasi 
penyaluran cepat, termasuk pinjaman berbasis kebijakan ($4,6 
miliar) dan Opsi Respons Pandemi COVID-19/COVID-19 
Pandemic Response Option ($250 juta) pada 2021. Hal ini 
menjawab persoalan kesenjangan pembiayaan pembangunan 
yang sangat penting, mendukung reformasi struktural yang 
dipimpin pemerintah guna mengatasi tantangan yang sedang 
terjadi akibat pandemi, dan membantu mengatasi tantangan 
keberlanjutan utang.
Mendukung sektor swasta. Operasi ADB yang tidak dijamin 
pemerintah memberi dukungan COVID-19 yang seluruhnya 
bernilai $3,3 miliar pada 2021, dengan $3 miliar di antaranya 
diberikan di bawah Program Pembiayaan Perdagangan dan 
Rantai Pasokan (Trade and Supply Chain Finance Program) 
dan Program Pembiayaan Mikro dari ADB. Sisa $257 juta lagi 
diberikan sebagai pembiayaan langsung bagi perusahaan yang 
menyediakan pasokan kesehatan dan peralatan medis penting, 
serta sebagai modal kerja guna mempertahankan berbagai 
usaha tetap buka dan menyelamatkan pekerjaan.
Berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan perlindungan sosial. Guna membantu mengatasi 
kesenjangan serius dalam layanan penting dan cakupannya yang 
terungkap akibat pandemi, serta meningkatkan ketangguhan 

terhadap pandemi masa mendatang dan guncangan lainnya, 
ADB memberi $1,3 miliar untuk berbagai program dan proyek 
yang mendukung respons COVID-19 di bidang pendidikan, 
kesehatan, dan perlindungan sosial.
Memberi solusi pengetahuan COVID-19 tertarget 
kepada DMC. Mengingat banyak pemerintah yang 
memerlukan saran kebijakan dan dukungan informasi mengenai 
evolusi skenario pandemi di tengah keadaan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya, ADB menyediakan rangkaian luas solusi 
pengetahuan bagi DMC untuk mengatasi krisis COVID-19 dan 
menjadi masukan bagi rencana pemulihan. Hal ini termasuk 
rangkaian buku panduan mengenai berbagai tindakan yang 
diperlukan guna mendorong pemulihan berkelanjutan di sektor-
sektor seperti pendidikan, keuangan, dan ketersediaan air.
Di luar $13,5 miliar untuk respons COVID-19, ADB juga 
memberi komitmen $9 miliar di berbagai sektor pembangunan 
prioritas guna menstimulasi pemulihan yang hijau dan inklusif.

MEMANFAATKAN KEMITRAAN UNTUK 
PEMBIAYAAN DAN PENGETAHUAN

Kemitraan jangka panjang ADB yang kuat dan andal telah 
berperan penting dalam memobilisasi sumber daya keuangan 
dan pengetahuan spesialis selama pandemi.
Pada 2021, ADB memobilisasi $5 miliar dalam sumber daya 
eksternal dari 14 mitra bilateral, 11 mitra multilateral, 3 mitra 
sektor swasta, dan 7 dana perwalian multipartner (multi-partner 
trust fund) untuk operasinya yang dijamin pemerintah. Lebih dari 
setengah pembiayaan tersebut adalah untuk respons COVID-19. 
ADB juga telah menghimpun $7,5 miliar dalam pembiayaan 
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Vaksinasi COVID-19 sedang dicatat pada pusat vaksinasi di Filipina.

PINJAMAN DAN HIBAH YANG TIDAK DIJAMIN 
PEMERINTAH UNTUK RESPONS COVID-19, 2021
($ JUTA)

Operasi COVID-19 Lainnya

Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik

$10.176

$2.884

$6.119

$4.058

$1.813 

KOMITMEN ADB

PEMBIAYAAN BERSAMA

$1.071

bersama untuk operasinya yang tidak dijamin pemerintah.
ADB mengembangkan beberapa struktur kemitraan baru 
pada 2021. Hal ini termasuk sejumlah prakarsa inovatif terkait 
iklim yang diluncurkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 
(COP26) di Glasgow, serta Dana Inovasi Kecerdasan Buatan dan 
Digitalisasi (Artificial Intelligence and Digitalization Innovation 
Fund), yang ditujukan untuk komersialisasi teknologi energi 
bersih yang menjanjikan. ADB juga menyegarkan kembali dana 
perwalian donor tunggalnya yang terbesar, Dana Jepang untuk 
Pengurangan Kemiskinan (Japan Fund for Poverty Reduction), 
yang menjadi Dana Jepang untuk Asia dan Pasifik yang Makmur 
dan Tangguh (Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and 
the Pacific), serta akan berfokus pada memajukan cakupan 
kesehatan universal, upaya terhadap perubahan iklim dan 
manajemen risiko bencana, investasi infrastruktur berkualitas, 
dan manajemen keuangan publik.
Selama 2021, ADB bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan 
guna memperoleh masukan bagi kajian atas kebijakan energi 
dan perlindungan ADB. ADB juga mendukung upaya organisasi 
kemasyarakatan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan 
memilih dan melaksanakan 10 prakarsa masyarakat yang akan 
ditingkatkan skalanya ke seluruh kawasan ini.
Pada Pertemuan Tahunan ke-54 Dewan Gubernur ADB yang 
diadakan bulan Mei—yang berlangsung dalam format virtual—
ADB mengumpulkan 4.600 pejabat pemerintah, perwakilan 
dari sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan, serta mitra 
pembangunan lainnya untuk mendiskusikan berbagai topik di 
bawah tema “Kerja Sama untuk Pemulihan yang Tangguh dan 
Hijau”. Kemitraan pengetahuan menjadi pusat perhatian dalam 
berbagai sesi dan turut berpengaruh dalam diskusi tingkat tinggi 
seputar pengurangan dampak pandemi terhadap perempuan dan 
anak perempuan, mengatasi perubahan iklim, serta memastikan 
bahwa pemulihan tidak akan meninggalkan kelompok yang 
terbelakang.

Percepatan Pemberian Vaksin 
Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (APVAX) senilai $9 miliar 
merupakan inti dari dukungan ADB untuk memastikan 
cakupan memadai vaksin yang aman dan efektif terhadap 
penyakit virus korona (COVID-19) agar dapat melindungi 
penduduk di Asia dan Pasifik. 

Untuk mempercepat pemberian vaksin pada 2021, ADB 
memperbarui kerangka regulasi APVAX dan juga pendekatan 
pembiayaan ADB untuk memungkinkan pasokan vaksin 
tambahan dan memastikan pembiayaan yang memadai bagi 
pengadaan.

Sampai dengan akhir tahun, ADB telah memberi komitmen 
$4,1 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah bagi 15 negara 
berkembang anggota (DMC) di bawah APVAX, menghimpun 
tambahan $1,1 miliar dalam pembiayaan bersama, dan 
menyalurkan 227 juta dosis awal vaksin di enam negara.

Pembiayaan ADB melalui APVAX mencakup bantuan teknis 
senilai $14,6 juta untuk mendukung program pemberian vaksin 
di DMC melalui kegiatan seperti penelitian mengenai rantai 
pasokan dan logistik, peningkatan kapasitas bagi pembuat 
kebijakan, pelatihan vaksinasi bagi tenaga kesehatan, dan 
pelibatan sektor swasta. Pada 2021, ADB juga menjalankan 
sejumlah prakarsa guna mengatasi hambatan regulasi dan 
hambatan terkait perdagangan terhadap pasokan vaksin.

Sebagai respons terhadap kebutuhan DMC, ADB 
menghasilkan solusi pengetahuan untuk membuat rencana 
prioritis dan peluncuran vaksin, serta memberi rekomendasi 
mengenai cara melawan keengganan vaksinasi dan 
meningkatkan manajemen limbah medis. Selain itu, ADB 
mengadakan tujuh acara pengetahuan selama 2021 untuk 
membantu DMC berbagi panduan yang sangat penting 
mengenai respons COVID-19 dalam sejumlah topik seperti 
keamanan vaksin dan transformasi digital untuk sistem 
kesehatan.

ADB juga bekerja sama erat dengan DMC untuk memperkuat 
pertimbangan gender dalam peluncuran APVAX. Sebagai 
contoh, di Pasifik, ADB turut berkontribusi dalam 
pembuatan pangkalan data untuk melacak efek samping 
imunisasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini akan membantu 
meningkatkan surveilans keamanan dan menjadi masukan 
untuk kampanye yang menggunakan pesan spesifik bagi 
gender tertentu. 
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KEMAJUAN DALAM MENCAPAI 
TARGET STRATEGI 2030

GENDER 
Selama 2019–2021, 96% komitmen operasi ADB 
mendorong kesetaraan gender, naik dari 89% pada 
2018–2020, dan masih pada jalur untuk melampaui 
target 75% sampai dengan 2030.

PRIORITAS OPERASIONAL DALAM KONTEKS 
PEMULIHAN DARI PANDEMI

ADB menyadari bahwa dukungannya bagi respons COVID-19 
perlu dialihkan secara bertahap menuju rangkaian solusi 
terintegrasi lebih luas, yang tidak hanya memitigasi dampak 
langsung pandemi, tetapi juga mempercepat peralihan menuju 
pemulihan yang hijau, tangguh, dan inklusif. ADB mengupayakan 
tujuan-tujuan tersebut dengan mengambil tindakan berdasarkan 
tujuh prioritas operasional dalam Strategi 2030-nya. 

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

Pandemi COVID-19 menjerumuskan puluhan juta jiwa 
tambahan di Asia dan Pasifik ke dalam kemiskinan ekstrem dan 
mengungkap kelemahan pada sistem kesehatan, pendidikan, 
dan perlindungan sosial. Pada 2021, ADB merespons dengan 
mengkhususkan hampir 40% dari komitmen totalnya bagi tiga 
sektor tersebut. 
ADB meningkatkan secara signifikan pembiayaan sektor 
kesehatan, sehingga mencapai 26% dari komitmen total ADB 
pada 2021. Selain dukungan bagi APVAX, ADB juga memberi 
komitmen sumber daya guna memperkuat sistem kesehatan 
nasional dan memperluas cakupan layanan kesehatan (terutama 
bagi kelompok tertinggal) di DMC.
Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan merupakan 
prioritas di seluruh kawasan ini agar dapat mendukung pemulihan 
berkelanjutan dari pandemi dan pengurangan kemiskinan dalam 
jangka yang lebih panjang. Beberapa di antara investasi penting 
ADB di bidang pendidikan adalah pinjaman bebas bunga 
bagi keluarga berpenghasilan rendah agar dapat mengakses 
pendidikan tinggi di Azerbaijan, meningkatkan pendaftaran 
sekolah melalui bantuan langsung tunai bersyarat (conditional 
cash transfer) untuk pendidikan di Pakistan, serta peralihan dari 
sekolah ke bekerja untuk kaum muda di Filipina. 
Guna memperluas perlindungan sosial, ADB memberi 
pembiayaan bagi bantuan, uang tunai, dan transfer kesejahteraan 
lainnya yang berkaitan dengan COVID-19, serta asuransi sosial 
dan program pasar tenaga kerja yang akan membantu mengatasi 
kemiskinan dan ketimpangan di Asia dan Pasifik. ADB juga 
menyetujui peta jalan inklusi disabilitas yang baru untuk 2021–
2025. Peta jalan tersebut berkontribusi bagi pertumbuhan inklusif 
dengan memperkuat kemampuan ADB dalam mengintegrasikan 
inklusi disabilitas ke dalam proses operasi dan bisnisnya.

Mempercepat Kemajuan  
dalam Kesetaraan Gender 

Selama pandemi COVID-19, perempuan lebih banyak 
mengalami kehilangan lapangan kerja dibandingkan laki-laki 
karena perempuan cenderung bekerja di pekerjaan dan sektor 
yang terdampak paling berat. Sebelum krisis COVID-19, 
perempuan hanya memegang 38,9% dari seluruh pekerjaan 
yang ada, tetapi kehilangan 47,6% dari semua pekerjaan yang 
lenyap.
Sebagai respons, ADB berinvestasi dalam serangkaian proyek 
dan program pada 2021 untuk meningkatkan kembali lapangan 

kerja di sektor-sektor yang sangat terdampak. ADB tetap 
berupaya mengatasi ketimpangan gender yang terus terjadi, 
termasuk persoalan ketidaksetaraan akses ke pekerjaan dan 
keuangan yang berkualitas. ADB juga berupaya meningkatkan 
akses perempuan ke layanan penting dan mendukung berbagai 
prakarsa untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. 
Berbagai operasi tersebut termasuk pinjaman yang tidak dijamin 
negara kepada dua bank di Viet Nam agar dapat memberi 
pembiayaan yang sangat penting bagi usaha kecil dan menengah 
yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan. Sementara itu di 
Pakistan, diberikan pinjaman yang akan meningkatkan peluang 
pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga miskin serta 
meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak yang rentan.
Untuk mendorong kesetaraan gender dalam jangka yang 
lebih panjang, ADB memberi kontribusi bagi pengembangan 
keterampilan dan kemajuan karier perempuan. Sebagai contoh, 
di negara bagian Assam di India, ADB membiayai proyek 
pendidikan yang akan menyediakan pelatihan yang selaras 
dengan industri (termasuk keterampilan digital) bagi setidaknya 
3.600 perempuan, sehingga meningkatkan peluang mereka 
untuk memperoleh pekerjaan yang membayar lebih tinggi dan 
lebih memuaskan.
Menghadapi Perubahan Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan Bencana, serta 
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan  
Kawasan Asia dan Pasifik menghadapi tiga tantangan secara 
bersamaan, yaitu perubahan iklim, hilangnya alam, serta polusi 
dan sampah. 

ADB mendukung usaha kecil di Asia dan Pasifik dalam mengatasi 
tantangan yang ditimbulkan pandemi.
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PERUBAHAN IKLIM 
Pada 2021, ADB memberi $3,5 miliar untuk mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim, sehingga pembiayaannya 
secara kumulatif selama 2019–2021 mencapai $14,3 
miliar. ADB masih berkomitmen memberi $35 miliar 
secara keseluruhan sampai dengan 2024 dan telah 
meningkatkan ambisinya menjadi $100 miliar sampai 
dengan 2030.

KEMAJUAN DALAM MENCAPAI 
TARGET STRATEGI 2030

Pada 2021, ADB menyatakan ambisinya untuk mencapai 
$100 miliar dalam pembiayaan iklim kumulatif kepada DMC 
sampai dengan 2030, naik dari sebelumnya $80 miliar yang 
dinyatakan dalam Strategi 2030-nya. Selain itu, ADB berikrar 
meningkatkan investasi bagi adaptasi dan ketangguhan iklim 
hingga total $9 miliar secara kumulatif sampai dengan 2024 
dan $34 miliar sampai dengan 2030. ADB mengumumkan 
bahwa semua operasinya yang dijamin pemerintah akan 
sepenuhnya selaras dengan sasaran Kesepakatan Paris 
pada tanggal 1 Juli 2023. Operasi ADB yang tidak dijamin 
pemerintah akan setidaknya 85% selaras dengan Kesepakatan 
Paris pada Juli 2023 dan 100% selaras pada Juli 2025. 
Dekarbonisasi jaringan energi di kawasan ini sangat penting 
demi mencapai tujuan Kesepakatan Paris. Guna mendukung 
akses universal ke layanan energi yang bersih, andal, dan 
terjangkau, sekaligus mendorong peralihan ke perekonomian 
rendah karbon, ADB menerapkan Kebijakan Energi yang 
baru pada 2021. Kebijakan ini merupakan komitmen formal 
ADB untuk tidak memberikan pembiayaan bagi pembangkit 
listrik batu bara yang baru. 
Secara bersamaan, ADB memperkuat fokusnya pada investasi 
yang “positif bagi alam” demi membalikkan penyebab 
hilangnya alam serta mendorong perlindungan, restorasi, dan 
penggunaan secara berkelanjutan sumber daya alam dan 
layanan yang berkaitan. Pada Konferensi Keanekaragaman 
Hayati PBB COP15 bulan Oktober di Kunming, Republik 
Rakyat Tiongkok, ADB menggagas platform dialog kawasan 
yang baru guna mempercepat investasi pada modal alam. 
ADB juga meluncurkan prakarsa flyway kawasan (yang 
menjaga jalur yang dipakai burung yang bermigrasi) guna 
melestarikan, melindungi, dan memulihkan ekosistem lahan 
basah. 
Ketangguhan bencana dan respons segera terhadap kondisi 
darurat sangat penting bagi banyak DMC. Untuk membantu 
memperkuat dukungan bagi langkah-langkah tersebut, 
ADB menyetujui Revisi Kebijakan Bantuan Bencana dan 
Bantuan Darurat (Revised Disaster and Emergency Assistance 
Policy), Revisi Kebijakan Pinjaman Bantuan Darurat (Revised 
Emergency Assistance Loan Policy), dan Pembentukan Jendela 
Bantuan Kedua (Second Window of Assistance) di bawah 
Dana Respons Bencana Asia Pasifik (Asia Pacific Disaster 
Response Fund). 
ADB terus menyoroti kaitan antara pembiayaan iklim dengan 
pemulihan hijau di seluruh kawasan ini. ADB memperlihatkan 
bagaimana rencana pemulihan dari pandemi yang 
menyatukan prioritas ekonomi dengan sasaran iklim dan 
lingkungan dapat memperkuat perekonomian nasional dan 
menciptakan lapangan kerja. Untuk mendukung pekerjaan ini, 
ADB telah menjalin kemitraan bersama Yayasan Rockefeller 
(Rockefeller Foundation) dengan fokus pada mempercepat 
peralihan energi dan memperluas akses ke energi bersih. 
Yayasan ini berencana memberi komitmen $100 juta kepada 
ADB selama lima tahun mendatang, yang akan menjadi nilai 
terbesar yang diberikan oleh yayasan filantropis.

ADB Menunjukkan Komitmen Iklimnya di COP26

Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, 
ADB bergabung dengan bank pembangunan multilateral 
lainnya untuk menandatangani pernyataan kehendak 
(statement of intent) mengenai alam, manusia, dan bumi.

ADB mendukung ikrar ini untuk melindungi ekosistem dan 
keanekaragaman hayati dengan prakarsa transformatif untuk 
meningkatkan dukungan bagi infrastruktur rendah karbon, 
transisi energi, adaptasi iklim, dan mitigasi karbon. 

ADB meluncurkan Platform Pemulihan Hijau ASEAN 
(ASEAN Green Recovery Platform) senilai $665 juta yang 
bertujuan mempercepat pemulihan dari pandemi dan 
memobilisasi tambahan dana $7 miliar bagi berbagai proyek 
infrastruktur rendah karbon dan tangguh iklim di Asia 
Tenggara. 

Bersama-sama dengan Indonesia dan Filipina, ADB 
mengumumkan Mekanisme Transisi Energi. Dibentuk untuk 
mempercepat transisi Asia dan Pasifik menuju energi bersih, 
mekanisme ini akan memanfaatkan investasi swasta dan 
pemerintah untuk membiayai penutupan dini aset-aset 
pembangkit listrik batu bara. Pemerintah Jepang telah 
memberi komitmen hibah $25 juta sebagai pembiayaan awal 
(seed financing).

Guna membantu negara berkembang anggotanya 
meningkatkan skala adaptasi iklim, ADB mengumumkan 
Program Kemitraan Ketangguhan Masyarakat (Community 
Resilience Partnership Program) untuk mendukung investasi 
di tingkat masyarakat dalam adaptasi dan ketangguhan 
terhadap perubahan iklim, dengan fokus terutama pada 
perempuan dan rumah tangga miskin. Pemerintah Inggris 
memberi £45 juta (sekitar $61 juta) dan Dana Pembangunan 
Negara-Negara Nordik (Nordic Development Fund) 
berkontribusi €6 juta (sekitar $7 juta) bagi fasilitas ini.

ADB merampungkan keikutsertaannya dalam COP26 
dengan peluncuran Dana Katalis Tindakan Iklim (Climate 
Action Catalyst Fund) untuk memajukan mitigasi karbon 
di Asia dan Pasifik, bersamaan dengan Dana Perwalian 
Ketangguhan Perkotaan (Urban Resilience Trust Fund), yang 
dibiayai dengan dana £70 juta (sekitar $100 juta) dari 
Pemerintah Inggris untuk melawan perubahan iklim melalui 
perencanaan ketangguhan dan proyek perkotaan yang 
inovatif.
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PERSENTASE KOMITMEN OPERASI ADB 
UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS 
STRATEGI 2030

PRIORITAS 1
Mengatasi Kemiskinan 
yang Masih Ada dan 
Mengurangi 
Ketimpangan

48%

37%

PRIORITAS 2 43%

57%

PRIORITAS 3

PRIORITAS 4

PRIORITAS 5 8%

18%

PRIORITAS 6 26%

31%

PRIORITAS 7 20%

16%

Mempercepat 
Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

Menghadapi Perubahan 
Iklim, Membangun 
Ketangguhan Iklim dan 
Bencana, serta 

Menjadikan Kota 
Lebih Layak Huni

Mendorong Pembangunan 
Perdesaan dan Ketahanan 
Pangan

Memperkuat Tata 
Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Mendorong Kerja Sama 
dan Integrasi Kawasan

Catatan: Sebagian besar operasi baru ADB menjawab lebih dari satu prioritas 
operasional. Jumlah  persentase Respons COVID-19 dan Operasi Non-COVID-19 
mungkin berbeda dengan angka persentase total beberapa prioritas operasional 
karena pembulatan.

19%

44%

25%
2%

23%

 

56%

36%

85%

63%

25%

Respons COVID-19 2021

Operasi Non-COVID-19 2021

Operasi 2020

100%

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni

Banyak kota di Asia dan Pasifik yang dicirikan oleh layanan 
perkotaan yang tidak memadai serta defisit infrastruktur dasar 
perkotaan dan sosial. Tantangan bagi para penduduk kota 
tersebut juga makin berat sejak pandemi COVID-19, akibat 
beban berlebihan pada kapasitas layanan penting karena 
berkurangnya sumber daya pemerintah. 
Pada 2021, ADB terus membantu DMC berinvestasi pada 
infrastruktur perkotaan berkelanjutan dan mengatasi 
kekurangan layanan yang terjadi selama pandemi. Misalnya saja, 
di Uzbekistan dan Kamboja, ADB mendorong penggunaan lebih 
banyak solusi digital dalam operasi dan layanan perkotaan, serta 
mendukung pembangunan infrastruktur hijau dan tangguh. Di 
Georgia, proyek ADB yang baru membantu perluasan layanan 
agar dapat meningkatkan air, sanitasi, higiene, dan praktik-
praktik kesehatan, serta mendukung pemulihan keuangan 
usaha mikro, kecil, dan medium di perkotaan.
ADB memberi pembiayaan yang tidak dijamin pemerintah 
dan yang dijamin pemerintah guna mengatasi kekurangan 
perumahan di kawasan ini, terutama bagi kelompok miskin 
dan rentan. Di Bhutan, misalnya, sebuah proyek ADB akan 
membangun 1.000 unit sewa bagi keluarga berpenghasilan 
rendah, sekaligus memastikan bahwa rumah-rumah tersebut 
sudah tahan bencana, efisien dalam penggunaan energi, dan 
terjangkau.
Untuk melengkapi berbagai investasi tersebut, ADB 
mengembangkan rangkaian produk pengetahuan pada 2021 
untuk mendukung agenda kota yang layak huni di seluruh 
Asia dan Pasifik. Sebagai contoh, dalam buku Menciptakan 
Kota Asia yang Layak Huni (Creating Livable Asian Cities), ADB 
menggarisbawahi berbagai prioritas penting agar masa depan 
perkotaan yang berkelanjutan dapat terealisasi di kawasan ini. 
Hal tersebut termasuk memastikan perencanaan yang cerdas 
dan inklusif, menciptakan transportasi perkotaan dan sistem 
energi yang berkelanjutan, memobilisasi pembiayaan, dan 
berfokus pada ketangguhan dan peremajaan.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan 
Ketahanan Pangan  

Asia dan Pasifik menjadi tempat tinggi lebih dari 700 juta 
penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem dan sekitar 
80%-nya merupakan masyarakat perdesaan. Sekitar tiga per 
empat dari penduduk tersebut adalah petani kecil dengan akses 
terbatas ke layanan dan infrastruktur dasar, sehingga mereka 
sangat rentan terkena dampak perubahan iklim, krisis kesehatan, 
dan berbagai guncangan lainnya. Selama pandemi COVID-19, 
petani dan usaha pertanian merasakan sendiri menciutnya 
pasar internasional sementara pada saat bersamaan, kelompok 
miskin perdesaan makin sulit membeli makanan bergizi.

Untuk mendukung masyarakat perdesaan yang rentan, serta 
pemulihan yang hijau dan inklusif bagi perekonomian perdesaan 
di Asia dan Pasifik, ADB mendukung berbagai prakarsa di bidang 
pertanian, sumber daya alam, dan pembangunan perdesaan 
pada 2021. Hal ini termasuk pinjaman bagi agrobisnis di kawasan 
ini untuk menalangi kekurangan pembiayaan operasional 
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“Melalui Poros Pajak Asia Pasifik, ADB akan meningkatkan dukungan operasionalnya 
bagi upaya DMC dalam mengatasi persoalan keberlanjutan utang dan mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan.” 
PRESIDEN ADB MASATSUGU ASAKAWA

ADB mendukung negara-negara berkembang anggotanya di Pasifik 
untuk meningkatkan tata kelola utilitas publik seperti listrik. 

yang lebih hijau dan tangguh pada rantai nilai pertanian dan 
perekonomian perdesaan.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan 

Tekanan akibat pandemi COVID-19 terhadap keuangan publik 
dan layanan administratif menekankan pentingnya tata kelola 
yang kuat dan kapasitas kelembagaan di DMC. Pandemi telah 
menyoroti perlunya merancang dan mengelola infrastruktur 
publik secara hemat biaya, mereformasi badan usaha milik 
negara, serta meningkatkan kapasitas sistem perpajakan untuk 
menghimpun pendapatan.

Beberapa produk pengetahuan ADB yang baru, termasuk 
laporan khusus tentang Mendukung Infrastruktur Berkualitas 
di Negara Berkembang Anggota ADB (Supporting Quality 
Infrastructure in Developing Member Countries) dan penerbitan 
BUMN yang Berhasil: Pembiayaan Komersial untuk Badan Usaha 
Milik Negara (The Bankable SOE: Commercial Financing for 
State-Owned Enterprises), dirilis pada 2021 sebagai masukan 
bagi upaya DMC untuk mengatasi sebagian persoalan tersebut.

Guna memperkuat upaya DMC meningkatkan pendapatan 
pajak secara lebih efektif dan adil, ADB meluncurkan Poros 
Pajak Asia Pasifik (Asia Pacific Tax Hub) pada Pertemuan 
Tahunan ADB 2021. Poros ini akan membantu memperkuat 
mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama pajak 
internasional. 

Sampai dengan akhir 2021, perwakilan dari poros pajak telah 
mengadakan konsultasi bilateral dengan 41 DMC, anggota ADB 
non-peminjam, dan mitra pembangunan, serta mengadakan 
survei yang mencakup 39 DMC. Informasi ini membantu dalam 
membuat peningkatan yang sesuai guna memobilisasi sumber 
daya, yang akan mendukung DMC agar dapat mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 
dan prioritas lainnya untuk pemulihan yang hijau dan inklusif. 

ADB saat ini sedang membantu Kementerian Keuangan dan 
Perbendaharaan di Kepulauan Solomon dalam memperbarui 
kerangka legislasi pajak di negara tersebut, termasuk 
mempersiapkan undang-undang administrasi pajak yang 
baru dan undang-undang pajak pertambahan nilai. Untuk 
melengkapi pekerjaan tersebut, sebuah proyek ADB yang 
baru akan mendanai restrukturisasi Divisi Pendapatan Negara 
(organisasi pemungut pajak) memasang sistem informasi 
administrasi pajak yang baru, memberi pelatihan kepada 
staf, serta menggelar kampanye nasional guna meningkatkan 
pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. 

akibat pandemi. Di Azerbaijan, ADB memperkuat respons 
COVID-19 pemerintah dengan memberi dukungan anggaran 
guna meringankan dampak tingginya harga bahan bakar 
bagi produsen pertanian. Di Papua Nugini, ADB memberi 
pembiayaan tambahan yang akan menambah panjang jalan 
yang ditingkatkan di sebuah jalan raya yang sangat penting bagi 
kehidupan banyak masyarakat terpencil.

Pekerjaan pengetahuan ADB mengenai pertanian dan 
pembangunan perdesaan pada 2021 termasuk upaya pemetaan 
sawah dan hasil panen pada saat lockdown di Kamboja, respons 
kebijakan guna memastikan ketahanan pangan di tengah 
pandemi COVID-19, dan mendorong gizi yang lebih baik 
setelah pandemi. ADB juga memberi bantuan teknis kawasan 
guna menilai dampak pandemi terhadap ketahanan pangan 
dan gizi, serta mata pencaharian perdesaan di Asia dan Pasifik, 
dan membantu DMC memobilisasi investasi untuk pemulihan 
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Mengupayakan Hasil yang Lebih Baik bagi 
Negara Anggota ADB yang Paling Rentan 

ADB mengklasifikasikan 11 negara berkembang anggotanya 
(DMC) sebagai negara yang rapuh dan terdampak 
konflik (fragile and conflict-affected situation atau FCAS), 
sedangkan 16 negara lagi diklasifikasikan sebagai negara 
pulau kecil yang berkembang (small island developing states 
atau SIDS) dan delapan di antaranya juga masuk klasifikasi 
FCAS. DMC seperti itu memerlukan perhatian khusus 
untuk memastikan pembiayaan pembangunan dan layanan 
pengetahuan sudah dirancang dan didistribusikan dengan 
tepat.

Pendekatan yang berbeda-beda—berdasarkan pemahaman 
mengenai penyebab dan pendorong kerapuhan dan konflik 
pada konteks setiap FCAS dan/atau SIDS—sangat penting 
bagi keterlibatan ADB yang lebih produktif dan, pada 
akhirnya, hasil yang lebih baik untuk DMC seperti itu.

Pada 2021, ADB menerapkan Pendekatan Negara yang 
Rapuh dan Terdampak Konflik serta Negara Pulau Kecil 
yang Berkembang (Fragile and Conflict-Affected Situations 
and Small Island Developing States Approach atau FSA). 
Pendekatan ini memberi panduan dan perangkat bagi staf 
dan konsultan ADB untuk mengatasi tantangan FCAS yang 
lebih bersifat sementara dan kerentanan SIDS yang lebih 
permanen. Sebagai contoh, di bawah pendekatan FSA, ADB 
telah meluncurkan penilaian kerapuhan dan ketangguhan 
(fragility and resilience assessment) serta analisis 
pengetahuan untuk membantu tim negara agar dapat 
memberi respons yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
tertentu FCAS dan/atau SIDS.

ADB juga membuat penilaian kerapuhan dan ketangguhan 
bagi Timor-Leste. Di antara berbagai temuan laporan 
tersebut adalah bahwa cuaca ekstrem yang ditimbulkan 
oleh perubahan iklim menjadi ancaman yang makin besar 
terhadap jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. 
Karena itu, penilaian tersebut merekomendasikan ADB agar 
lebih berfokus pada pengurangan risiko bencana di Timor-
Leste dan mengubah penekanan portofolio negaranya dari 
konstruksi infrastruktur menjadi operasi dan pemeliharaan. 

Infrastruktur pesisir Timor-Leste harus tangguh untuk menghadapi 
tantangan iklim yang sedang berubah. 

Juga di Pasifik, bantuan teknis kawasan dari ADB akan 
memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan utilitas 
publik, sehingga mendukung pemulihan yang lebih kuat dan 
lebih berkelanjutan dari pandemi COVID-19.

Mendorong Kerja Sama dan  
Integrasi Kawasan

Pemulihan kembali dari pandemi COVID-19 akan memerlukan 
kerja sama dan integrasi kawasan (regional cooperation and 
integration atau RCI) lebih besar dan lebih luas di antara berbagai 
negara di Asia dan Pasifik. Penguatan RCI diperlukan untuk 
mengatasi efek buruk akibat pembatasan selama pandemi, 
yang tak hanya sangat mengacaukan arus barang, manusia, dan 
modal lintas batas, tetapi juga menimbulkan dampak terburuk 
terhadap negara yang lebih miskin dan masyarakat yang rentan.
Pada 2021, ADB membiayai berbagai proyek yang membantu 
menjaga agar perbatasan tetap dapat dibuka, mempertahankan 
arus perdagangan, dan melindungi mata pencaharian usaha 
kecil dan menengah, penduduk di daerah perbatasan, dan 
pekerja migran. Hal ini termasuk menyetujui tambahan $800 
juta dari komponen pembiayaan perdagangan dalam Program 
Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan dari ADB, yang 
memberi jaminan dan pinjaman guna membantu pemberi 
pinjaman komersial di DMC agar dapat terus membiayai 
perdagangan seiring guncangan berat terhadap perekonomian 
global.
ADB memberi dukungan bagi RCI yang lebih luas, lebih 
dalam, dan lebih terbuka untuk membantu pemulihan dan 
mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Di Asia Selatan, 
misalnya, ADB memberi pembiayaan untuk memperkuat 
perdagangan melalui peningkatan jalan raya penting yang 
menghubungkan Bangladesh dengan perbatasan India timur 
laut dan lebih lanjut lagi ke Bhutan. 
ADB sedang memperluas cakupan prakarsa kerja sama 
kawasannya untuk mencakup bidang-bidang yang relatif baru, 
seperti jaminan kesehatan kawasan, perlindungan gender dan 
sosial, pariwisata berkelanjutan, kesehatan laut, transportasi 
maritim yang sesuai bagi lingkungan, serta reformasi hukum 
internasional. Langkah yang terakhir ini mencakup dukungan 
ADB bagi reformasi arbitrase internasional di Palau, Timor-Leste, 
Tonga, dan Uzbekistan, sehingga mendorong penyelesaian yang 
lebih efektif atas perselisihan komersial dan investasi lintas 
batas.
Selama 2021, ADB memfasilitasi kerja sama kawasan untuk 
mengembangkan dan membagikan solusi pengetahuan di 
antara DMC. Salah satu sorotan di bidang ini adalah dukungan 
ADB bagi negara-negara Subkawasan Sungai Mekong dalam 
memfinalisasi rencana kerja sama untuk menanggulangi 
pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi.
ADB juga mendukung pengembangan strategi kesehatan dan 
digital yang baru untuk Program Kerja Sama Ekonomi Kawasan 
Asia Tengah (Central Asia Regional Economic Cooperation atau 
CAREC) dan telah menerbitkan laporan mengenai dampak 
pandemi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di negara-
negara CAREC.
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Pertemuan kelompok pengelola air di Narail, Bangladesh, yang didukung oleh proyek ADB. 

Strategi 2030 mengharuskan ADB untuk memaksimalkan 
dampaknya dengan menyediakan kombinasi pembiayaan, 
pengetahuan, dan kemitraan bagi negara berkembang 
anggotanya (DMC). Karena itu, ADB menciptakan solusi 
pengetahuan setiap tahun yang membantu DMC mengatasi 
serangkaian persoalan pembangunan—mulai dari memberi 
cara-cara baru bagi masyarakat yang rentan agar dapat 
beradaptasi dengan perubahan iklim, hingga meningkatkan 
kerja sama kawasan agar dapat menanggulangi penyakit 
menular secara lebih efektif.

Pandemi COVID-19 menggarisbawahi pentingnya pekerjaan 
pengetahuan ADB di Asia dan Pasifik, mengingat sejumlah 
pemerintah perlu mengambil keputusan yang didukung 
informasi—baik secepatnya maupun dalam jangka panjang—
guna membatasi dampak krisis dan merencanakan pemulihan. 

Memberikan penelitian dan saran kebijakan mengenai berbagai 
persoalan pandemi yang sangat penting, dan menyampaikan 
solusi pengetahuan yang efektif dalam jangka lebih panjang, 
mengharuskan ADB menajamkan pemahamannya mengenai 
hal apa saja yang dibutuhkan DMC. ADB menyadari bahwa 
pekerjaan pengetahuannya harus betul-betul diselaraskan 
dengan prioritas pembangunan nasional dan kawasan. 

Sebagai respons, ADB meluncurkan Rencana Aksi Manajemen 
Pengetahuan (Knowledge Management Action Plan atau 
KMAP) 2021–2025. KMAP ditujukan untuk memperkuat 
kemampuan ADB dalam menyampaikan solusi pengetahuan 
yang sesuai bagi klien dengan meningkatkan cara pengelolaan 
pengetahuan di berbagai proses bisnis ADB. 

KMAP memandu evolusi ADB dari yang awalnya bersifat 
transaksional (sekadar mengandalkan produk dan layanan 
pengetahuan) menjadi bersifat transformasional (memahami 
kebutuhan akan, dan dampak dari, pekerjaan pengetahuannya).

Rencana tersebut menekankan nilai kemitraan strategis 
dalam menghasilkan layanan pengetahuan berbeda-beda 

Memanfaatkan Pengetahuan  
untuk Pemulihan yang Hijau dan Inklusif 
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yang dapat menjawab kebutuhan spesifik masing-masing 
DMC. KMAP menekankan pentingnya budaya organisasi 
ADB yang mengakui nilai pengetahuan dan pembelajaran, 
serta tecermin dalam semua proses dan sistem ADB. KMAP 
juga mengidentifikasi inovasi sebagai pendorong utama bagi 
manajemen pengetahuan organisasi, mendorong respons 
sigap dan efektif yang diperlukan guna menjawab tantangan 
pembangunan yang makin kompleks dan terus berubah. 

Sebagai cerminan dari berbagai prioritas tersebut, KMAP 
mencakup penerapan perangkat manajemen untuk 
meningkatkan arus pengetahuan, kombinasi antara 
pengetahuan baru dan lama dari dalam dan luar ADB guna 
mendorong sinergi dan efisiensi, serta menggalakkan pemikiran 
inovatif di dalam operasi ADB. Rencana tersebut mengharuskan 
adanya keseimbangan antara layanan pengetahuan yang 
didorong kebutuhan dengan yang didorong pasokan, serta 
antara yang sifatnya dari atas ke bawah dengan dari bawah ke 
atas, dan memberi solusi yang memanfaatkan tindakan kolektif 
dan teknologi informasi. 

Di luar itu semua, KMAP berfokus pada hasil, sehingga hasil 
dari semua pekerjaan pengetahuan ADB akan dipantau dan 
diukur untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap tujuan 
ADB berdasarkan Strategi 2030.

KMAP ditampilkan dalam Forum Pengetahuan ADB 2021 
ketika para ahli pengetahuan berkumpul untuk mendiskusikan 
cara mendorong perubahan positif dalam pekerjaan 
pembangunan. Para pembicara utama dalam forum tersebut—
termasuk Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Ketua Ilmuwan 
WHO Dr. Soumya Swaminathan, mantan Sekretaris Jenderal 
PBB Ban Ki-moon, dan Perdana Menteri Samoa Fiamē Naomi 
Mata´afa—semua sepakat bahwa manajemen pengetahuan 
yang lebih baik dapat meningkatkan pembangunan yang 
menjaga kelestarian lingkungan di Asia dan Pasifik.
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Pelaksanaan KMAP oleh ADB pada 2021 berfokus pada 
membudayakan manajemen pengetahuan di seluruh bagian 
ADB dengan menunjuk 88 orang staf sebagai titik fokus 
pengetahuan dan mengembangkan peta jalan manajemen 
pengetahuan untuk setiap departemen ADB. Selain itu, 
proses untuk merumuskan rencana pengetahuan negara 
bagi 12 strategi kemitraan negara—dokumen fondasi yang 
memandu pekerjaan ADB di setiap perekonomian yang sedang 
berkembang—direvisi agar lebih selaras dengan kebutuhan 
DMC dan konteks pembangunan. 

Sebagai contoh, selama 2021 di Bangladesh, ketika perubahan 
iklim mendapat perhatian besar, ADB memulai analisis risiko 
iklim dan kerentanan pada 22 kota di wilayah pesisir untuk 
menentukan investasi iklim apa yang sesuai bagi masing-masing 
kota tersebut. Di Viet Nam, ADB memetakan bagaimana 
ADB dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan di negara itu, 
termasuk saran kebijakan, di bidang-bidang seperti layanan 
publik yang inklusif, peningkatan pengembangan sektor swasta, 
dan reformasi terkait iklim pada infrastruktur yang sangat penting.

Tahap pertama pelaksanaan KMAP juga termasuk langkah 
ADB meluncurkan poros inovasi di seluruh bagian ADB, yang 
memberi forum bagi percobaan dan penerapan pembelajaran 
mengenai perangkat manajemen yang inovatif. Poros ini 
menyatukan pekerjaan ADB mengenai perancangan dan 
pemikiran sistem, penerapan ilmu perilaku, tantangan inovasi, 
serta pemikiran dan prakiraan untuk masa mendatang. Manfaat 
dari pekerjaan ini sudah mulai terlihat, terutama di Armenia, 
dengan upaya ADB memberi sejumlah gagasan bagi pemerintah 
mengenai cara menggunakan pemikiran masa mendatang bagi 
pengembangan kebijakan. Sementara itu, pekerjaan pada poros 
tersebut telah membantu perencana pemerintah di Indonesia 
untuk menggali alternatif masa mendatang dan bagaimana 
alternatif tersebut dapat membentuk rencana pembangunan 
nasional Indonesia sampai dengan 2045.

Reformasi Organisasi Memberdayakan Layanan Pengetahuan

ADB melaksanakan serangkaian reformasi kelembagaan yang baru dan yang sedang berjalan, yang secara bersama-sama sedang 
membentuk kembali ADB agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan negara berkembang anggotanya (DMC). Dipandu 
oleh Strategi 2030 ADB, berbagai reformasi ini akan meningkatkan cara ADB menggabungkan pembiayaan, pengetahuan, dan 
kemitraan untuk menyampaikan dampak yang lebih besar. Dengan demikian, hal tersebut akan memungkinkan dan melengkapi 
berbagai upaya dalam Rencana Aksi Manajemen Pengetahuan untuk meningkatkan perancangan dan penyampaian solusi 
pengetahuan yang sesuai.

Sepanjang 2021, ADB memulai kajian organisasi untuk memetakan bagaimana ADB dapat meningkatkan efektivitasnya dan 
lebih memberdayakan staf untuk menyampaikan tujuan Strategi 2030. Kajian ini akan membentuk berbagai langkah untuk 
meningkatkan dukungan bagi pengembangan sektor swasta, menyampaikan lebih banyak solusi pembangunan yang inovatif dan 
digerakkan oleh pengetahuan, menciptakan beragam jalur agar ADB dapat mencapai ambisi iklimnya, serta menemukan cara-
cara baru bekerja agar dapat menyampaikan nilai dan dampak bagi klien.

Kajian operasi ADB di berbagai resident mission-nya dan operasi bantuan teknisnya, bersamaan dengan langkah penyeimbangan 
kembali angkatan kerjanya, akan memungkinkan ADB meningkatkan dukungan bagi DMC. Hal ini termasuk staf tambahan bagi 
tim negara, yang akan menguatkan keahlian ADB di lapangan dan memungkinkan ADB bekerja sama lebih erat dan lebih efektif 
dengan klien DMC untuk menyampaikan saran kebijakan, operasi, dan solusi pengetahuan yang strategis.

Sementara itu, Prakarsa Transformasi Budaya yang sedang berlangsung di ADB akan memastikan bahwa budaya di ADB 
dapat memungkinkan Strategi 2030. Prakarsa ini berupaya agar nilai-nilai ADB, yaitu berpusat pada klien, bisa dipercaya, dan 
transformasional, akan memberdayakan staf untuk bekerja sama lebih erat sehingga dapat berinovasi dan meluncurkan berbagai 
solusi pembangunan, termasuk melalui prakarsa pengetahuan. 

Resident mission ADB diberikan sumber daya yang lebih baik 
untuk menyampaikan pengetahuan dan solusi lainnya bagi negara 
berkembang anggota ADB.
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Asia Tengah dan Barat
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Republik Kirgiz, 
Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Seorang laki-laki di Pakistan membantu ibunya memakai masker saat lockdown COVID-19.

KOMITMEN 

DISALURKAN

$5,2 M 

$3,3 M 

$3,3 M 
RESPONS COVID-19

SEKILAS ANGKA

DIBIAYAI BERSAMA

$2,7 B 

BAB 2: OPERASI

Pada 2021, momentum pertumbuhan kembali lagi ke Asia 
Tengah dan Barat. Perekonomian kawasan ini terangkat 
oleh stimulus fiskal dan sejumlah pelonggaran lockdown, 
serta langkah-langkah penanggulangan COVID-19 lainnya. 
Dibukanya kembali Federasi Rusia bagi pekerja migran juga 
meningkatkan remitansi ke sejumlah perekonomian di Asia 
Tengah.
Namun, risiko masih mengadang prospek pertumbuhan Asia 
Tengah dan Barat dalam waktu dekat akibat gelombang lanjutan 
penyebaran COVID-19 dan program pemberian vaksin yang 
umumnya berjalan lambat (tingkat vaksinasi bervariasi dari 15% 
sampai 52,4% sampai dengan akhir 2021). Inflasi meningkat di 
seluruh kawasan tersebut akibat kenaikan harga pangan dan 
energi, depresiasi mata uang, permintaan agregat yang pulih 
lebih kuat daripada yang diperkirakan, serta gangguan rantai 
pasokan global yang masih saja terjadi.
Dampak sosioekonomi pandemi masih sangat terasa di Asia 
Tengah dan Barat, terutama di rumah tangga berpenghasilan 
rendah dan kelompok rentan. Tutupnya berbagai usaha dan 
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PERSENTASE KOMITMEN OPERASI ADB 
DI ASIA TENGAH DAN BARAT UNTUK 
MENDUKUNG SETIAP PRIORITAS 
STRATEGI 2030

Catatan: Sebagian besar operasi baru ADB menjawab lebih dari satu prioritas operasional. 
Jumlah persentase Respons COVID-19 dan Operasi Non-COVID-19 mungkin berbeda 
dengan angka persentase total beberapa prioritas operasional karena pembulatan.

PRIORITAS 1
Mengatasi Kemiskinan 
yang Masih Ada dan 
Mengurangi 
Ketimpangan

35%

43%

PRIORITAS 2 52%

48%

PRIORITAS 3

PRIORITAS 4

PRIORITAS 5 4%

17%

PRIORITAS 6 35%

43%

PRIORITAS 7 30%

17%

Mempercepat 
Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

Menghadapi Perubahan Iklim, 
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Respons COVID-19 2021

Operasi Non-COVID-19 2021

pembatasan perdagangan menimbulkan pengangguran, yang 
terutama menimpa perempuan karena sebagian besar dari mereka 
bekerja di sektor yang terdampak paling berat, seperti pertanian, 
pariwisata, dan manufaktur skala kecil. Meskipun sudah terlihat 
adanya pemulihan ekonomi pada 2021, jumlah penduduk yang 
hidup dalam kemiskinan ekstrem di kawasan ini masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan jumlah sebelum pandemi.
Sebagai respons, negara berkembang anggota (developing 
member countries atau DMC) ADB di Asia Tengah dan Barat 
terus mengalokasikan sumber daya publik selama 2021 untuk 
memperkuat layanan kesehatan, mendukung likuiditas sektor 
perbankan, memberi bantuan kepada kelompok yang tertinggal 
secara sosial, dan mempertahankan kegiatan ekonomi. 
Selama 2021, ADB aktif mendukung DMC dalam merespons 
dan selama mengupayakan pemulihan dari pandemi COVID-19. 
Hampir dua per tiga dari komitmen ADB senilai $5,2 miliar untuk 
Asia Tengah dan Barat pada 2021 adalah sebagai dukungan 
respons COVID-19. Komitmen ADB di kawasan tersebut 
juga mencakup $1,3 miliar untuk operasi yang tidak dijamin 
pemerintah, dengan dukungan signifikan bagi usaha kecil yang 
terdampak pandemi.
Melalui Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine 
Access Facility atau APVAX), ADB memberi $564,7 juta untuk 
pengadaan lebih dari 45 juta dosis vaksin COVID-19 yang 
menjangkau sekitar 23 juta jiwa dalam kelompok prioritas di 
Georgia, Republik Kirgiz, Pakistan, dan Tajikistan. APVAX juga 
membantu DMC dalam logistik internasional dan nasional untuk 
transportasi vaksin dari tempat pembelian ke fasilitas kesehatan 
tingkat nasional, sub-nasional, dan distrik.
Selain mendukung respons COVID-19, komitmen ADB pada 2021 
membantu membangun kembali perekonomian yang berdaya 
saing, memodernisasi jaringan transportasi, merehabilitasi 
infrastruktur energi dan air, serta meningkatkan pendidikan dan 
pengembangan keterampilan. 
ADB menangguhkan bantuan rutinnya untuk Afganistan mulai 
tanggal 15 Agustus 2021, tetapi masih berkomitmen mendukung 
pembangunan ekonomi dan sosial rakyat Afganistan, termasuk 
menjawab kebutuhan kemanusiaan di negara itu sebagai dasar 
bagi pembangunan di masa mendatang.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

Pada 2021, dukungan ADB bagi masyarakat tertinggal dan 
kelompok rentan lainnya di Asia Tengah dan Barat berfokus pada 
mengurangi dampak sosioekonomi pandemi COVID-19. 
Di bawah Opsi Respons Pandemi COVID-19 (COVID-19 
Pandemic Response Option), ADB menandatangani pinjaman 
senilai $250 juta sebagai dukungan anggaran untuk Azerbaijan. 
Pinjaman ini memperkuat mekanisme respons COVID-19 
dan layanan kesehatan, memperluas perlindungan sosial bagi 
kelompok miskin dan rumah tangga yang rentan, serta mencegah 
hilangnya pekerjaan akibat kemerosotan ekonomi.
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Di Georgia, ADB memberi pembiayaan APVAX senilai $14,7 
juta untuk pengadaan dan penyaluran 700.000 dosis vaksin 
COVID-19 bagi sekitar 300.000 jiwa. Dukungan ini termasuk 
program pelatihan pejabat kesehatan untuk memastikan 
cakupan vaksin bagi perempuan dan kelompok marginal. 
Dukungan hibah APVAX lainnya ke kawasan ini termasuk 
$25 juta bagi Republik Kirgiz untuk 1,7 juta dosis, $500 juta 
bagi Pakistan untuk hampir 400 juta dosis, dan $25 juta bagi 
Tajikistan untuk lebih dari 3 juta dosis.
Sementara itu, pekerjaan ADB untuk memutus siklus kemiskinan 
dalam jangka yang lebih panjang masih terus berlanjut pada 
2021, dengan fokus penting pada pengembangan keterampilan 
dan penciptaan lapangan kerja.
Untuk mendukung peluang kerja yang lebih baik bagi kaum 
muda dan pengangguran, ADB memberi komitmen pinjaman 
$93 juta di Uzbekistan. Pembiayaan ini akan membantu 
pengembangan angkatan kerja terampil di lima bidang 
perdagangan prioritas: konstruksi, tekstil dan garmen, teknologi 
informasi dan komunikasi, agrobisnis dan pemrosesan pangan, 
serta perbaikan dan pemeliharaan mesin. Di bawah proyek ini, 
ADB akan membantu meningkatkan opsi lapangan kerja untuk 
setidaknya 60.000 jiwa, termasuk 48.000 pencari kerja dan 
500 difabel. 
Di Pakistan, ADB memberi komitmen $300 juta untuk 
mendukung konstruksi pembangkit listrik tenaga air sungai 
berkapasitas 300 megawatt di Balakot, Provinsi Khyber 
Pakhtunkhwa. Selain untuk mengurangi ketergantungan pada 
bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi, proyek 
ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan menciptakan 
lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Proses konstruksinya 
akan mempekerjakan lebih dari 1.200 pekerja dan setidaknya 
500 anggota masyarakat, termasuk banyak perempuan yang 
akan memperoleh manfaat dari program pengembangan 
keterampilan.

Mempercepat Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender 

 Operasi ADB di Asia Tengah dan Barat terus memprioritaskan 
pengarusutamaan gender pada 2021. Investasi ADB selama 
2021 akan bermanfaat bagi perempuan di berbagai bidang 
seperti pembiayaan usaha, perlindungan sosial, kesehatan, 
pelatihan keterampilan, dan peningkatan karier.
Untuk menyediakan pendanaan yang sangat diperlukan usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama UMKM yang 

dimiliki dan dipimpin perempuan, ADB memberi pinjaman yang 
tidak dijamin pemerintah senilai $100 juta. Melalui pembiayaan 
ini, Bank of Georgia ingin meningkatkan jumlah pinjaman dari 
usaha perempuan hingga setidaknya 70% pada 2025. Proyek ini 
mencakup dukungan bagi program yang membantu pengusaha 
perempuan bertahan dari dampak pandemi COVID-19.
ADB memberi pinjaman untuk memperkuat dan memperluas 
program perlindungan sosial di Pakistan. Proyek tersebut meliputi 
berbagai langkah untuk meningkatkan akses ke pendidikan 
menengah bagi anak-anak dan remaja dari keluarga miskin, 
terutama perempuan. Proyek tersebut juga akan meningkatkan 
akses ke layanan kesehatan dan pasokan gizi untuk ibu dan anak 
dari kelompok miskin di 22 distrik. 
Di Tajikistan yang lebih dari 75% angkatan kerja pertaniannya 
merupakan perempuan, ADB memberi komitmen hibah $30 
juta untuk modernisasi irigasi dan sistem drainase di daerah 
hilir aliran Sungai Vakhsh. Hibah tersebut juga akan membantu 
sekitar 800 perempuan memperoleh akses lebih luas atas 
pengetahuan dan layanan irigasi, meningkatkan representasi 
perempuan dalam kelompok pengguna air, serta partisipasi lebih 
besar dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen 
lahan dan air. Proyek ini juga akan memberi manfaat bagi sekitar 
4.200 kebun pekarangan yang kebanyakan dikelola perempuan.
ADB memberi $121 juta dalam bentuk pembiayaan tambahan 
untuk proyek di Uzbekistan yang akan merampungkan 
modernisasi jaringan jalur kereta di Lembah Fergana. Proyek 
tersebut akan membangun fasilitas yang responsif terhadap 
gender, seperti ruang ibu dan anak di stasiun kereta besar agar 
ibu dan anak dapat bepergian dengan lebih aman.

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

ADB masih berfokus kuat pada adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim, serta ketangguhan terhadap bencana dalam operasinya di 
Asia Tengah dan Barat pada 2021. 
Di Repulik Kirgiz, ADB memberi komitmen $35 juta untuk 
perlindungan masyarakat perdesaan di daerah-daerah yang 
rawan longsor. Proyek ini akan membantu melindungi sekitar 
4.700 jiwa dan juga infrastruktur penting, dengan berbagai 
langkah mitigasi dan sistem pemantauan longsor. Untuk 
mendukung keberlanjutan, para anggota masyarakat setempat, 
terutama perempuan, akan terlibat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan operasi berbagai sistem tersebut.
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Vaksin COVID-19 Tiba di Tajikistan

Pada Desember 2021, lebih dari 3,3 juta dosis vaksin 
COVID-19 yang didanai oleh hibah ADB, tiba di Tajikistan. 
Pasokan ini, yang cukup untuk sekitar 1,3 juta penduduk 
(15% dari penduduk Tajikistan), sangat diapresiasi di 
negara yang tingkat vaksinasinya kurang dari 32% sampai 
dengan akhir tahun. 

“Berkat dukungan tepat waktu dari mitra pembangunan 
kami, termasuk ADB, kebutuhan imunisasi COVID-19 
pada populasi yang menjadi target dapat dipenuhi,” kata 
Gafur Muhsinzoda, Deputi Pertama Menteri Kesehatan 
dan Perlindungan Sosial Penduduk Tajikistan.

Vaksin tersebut dikirimkan oleh UNICEF melalui fasilitas 
Komitmen Pasar di Muka untuk Akses Global Vaksin 
COVID-19 (COVID-19 Vaccine Global Access Advance 
Market Commitment).

Hibah ADB senilai $25 juta tersebut membiayai 
pengadaan vaksin (beserta jarum suntik dan kotak 
pembuangan aman) serta logistik untuk transportasi ke 
fasilitas kesehatan tingkat nasional, subnasional, dan 
distrik di seluruh penjuru Tajikistan. Hibah tersebut 
juga mendanai peningkatan kapasitas pemerintah 
untuk memperkuat program vaksinasi di Tajikistan dan 
melaksanakan pelatihan yang mencakup sejumlah topik 
vaksinasi khusus gender dan usia tertentu.

Komitmen vaksin ADB merupakan kelanjutan dari 
dukungan ADB bagi respons COVID-19 Tajikistan pada 
2020. Hal ini termasuk hibah $50 juta untuk membantu 
pendanaan rencana respons menyeluruh dari pemerintah 
dan langkah kontrasiklus (countercyclical measure); hibah 
$2,5 juta dari Dana Respons Bencana Asia Pasifik (Asia 
Pacific Disaster Response Fund) sebagai dukungan lebih 
lanjut bagi respons darurat; serta lebih dari $1 juta dalam 
bentuk hibah untuk pasokan medis mendesak dan alat 
pelindung diri bagi staf perawatan kesehatan.

Vaksin COVID-19 yang didanai ADB tiba 
di Tajikistan (foto diberikan oleh UNICEF).

ADB memberi bantuan teknis untuk membantu Armenia 
meningkatkan manajemen sumber daya tanahnya, yang 
mencakup sumber daya air dan hutan, kawasan lindung 
khusus, dan lahan dengan nilai penting historis atau budaya. 
Melalui standardisasi data kepemilikan tanah dan informasi 
geografis lainnya, bantuan ini akan membantu menciptakan 
sistem elektronik nasional untuk perencanaan dan manajemen 
penggunaan tanah yang lebih baik. 
ADB juga memberi komitmen pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah senilai $20 juta untuk merehabilitasi dan memperluas 
jaringan distribusi di satu-satunya penyalur listrik di Armenia, 
Electric Networks of Armenia CJSC. Proyek tersebut akan 
memasang sistem pencatatan pemakaian listrik otomatis 
dan memodernisasi sejumlah gardu induk (substation) untuk 
mengurangi kebocoran teknis maupun komersial, serta membantu 
mencegah emisi lebih dari 4.000 ton karbon dioksida per tahun.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni 

Penduduk yang tinggal di pusat-pusat perkotaan Asia Tengah 
dan Barat akan memperoleh manfaat dari investasi ADB yang 
dirancang untuk memberi layanan perkotaan yang lebih baik, opsi 
transportasi yang lebih ramah lingkungan, pemanasan yang lebih 
efisien, serta taman dan fasilitas publik lainnya yang lebih bagus. 
Di Pakistan, ADB memberi $377,8 juta (dengan tambahan $200 
juta lagi dalam bentuk pembiayaan bersama) untuk membantu 
pemerintah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa meningkatkan kualitas 
hidup di lima kota. Pembiayaan tersebut secara keseluruhan akan 
meningkatkan infrastruktur pasokan air, saluran pembuangan, 
dan limbah padat; memperluas taman publik dan ruang 
hijau; serta merampingkan penyampaian layanan dan kinerja 
perusahaan pemerintah kota. Melalui proyek tersebut, ADB 
akan meningkatkan kehidupan perkotaan di lima kota target 
yang jumlah penduduknya mencapai hingga 3,5 juta jiwa.
ADB memberi komitmen $50 juta untuk mendukung peralihan 
jangka panjang sistem transportasi publik Bishkek di Republik 
Kirgiz. Investasi awalnya akan mengganti minibus berbahan 
bakar fosil yang menimbulkan polusi berat dengan armada bus 
listrik tenaga baterai yang beremisi rendah dan dapat mengisi 
daya dengan cepat, berikut peningkatan dua pangkalan bus dan 
konstruksi jalur bus khusus sepanjang 3,5 kilometer di pusat kota. 
Proyek ini akan menjadikan transportasi publik dalam kota lebih 
baik, mengatasi kemacetan lalu lintas, serta mengurangi polusi 
udara dan emisi gas rumah kaca.
Di Uzbekistan, ADB memberi layanan konsultasi transaksi untuk 
Pemerintah Kota Tashkent dalam kerja sama pemerintah–
swasta (public–private partnership) yang akan memperbaiki, 
mengoperasikan, dan memelihara jaringan pemanas distrik. 
Proyek ini akan melayani sekitar 1,2 juta penduduk dan 
menargetkan kenaikan 50% pada efisiensi keseluruhan sistem. 
Di Georgia, ADB menandatangani pinjaman senilai $113,8 juta 
untuk meningkatkan kelayakan huni perkotaan dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Proyek tersebut akan 
meningkatkan kualitas hidup setidaknya 1,5 juta penduduk 
Georgia dengan membiayai infrastruktur dan layanan perkotaan 
yang tangguh iklim. Hal ini mencakup peningkatan pusat 
perkotaan, ruang publik, dan taman; upaya restorasi bangunan 
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Sistem bus angkutan 
cepat yang baru di 

Peshawar, Pakistan, 
memberi perjalanan 

yang lebih aman bagi 
perempuan dan anak 

perempuan.

Mendukung Perjalanan yang Lebih Bersih dan Lebih Aman 
di Pakistan  
Sistem bus angkutan cepat (bus rapid transit atau BRT) di Peshawar, Pakistan—
yang dimungkinkan berkat pembiayaan ADB—memecahkan rekor jumlah 
penumpang dan menarik lebih banyak perempuan untuk menggunakan 
transportasi publik.

Sistem BRT Zu Peshawar menggunakan bus listrik hibrida yang melalui 30 halte 
di koridor sepanjang 27 kilometer yang menghubungkan sisi timur ke barat 
melintasi kota. Meskipun ada pembatasan pergerakan akibat pandemi COVID-19, 
pengguna sistem ini mencapai lebih dari 50 juta penumpang pada 2021, dengan 
lebih dari 25% di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak.

Sebagai satu-satunya standar terbaik sistem BRT yang beroperasi di Pakistan, 
layanan Zu Peshawar memprioritaskan aksesibilitas dan keamanan untuk 
perempuan, difabel, dan pengguna yang rentan lainnya. Perempuan diberi tempat 
antre prioritas pada platform dan mendapat tempat khusus di dalam kendaraan.

Proyek yang didukung ADB tersebut juga memastikan regenerasi perkotaan secara lengkap di 
sepanjang rutenya, termasuk lampu jalan baru yang hemat energi, jalur pejalan kaki berkualitas, sistem 
drainase, dan jalur bersepeda khusus. Proyek ini telah ikut meningkatkan kualitas udara bagi penduduk 
Peshawar karena turunnya jumlah kemacetan lalu lintas. Sekitar 150 halte sedang direncanakan 
dibangun pada jaringan rute layanan langsung sepanjang 83 kilometer yang menghubungkan 
komunitas padat penduduk ke sistem tersebut.

Pada 2021, sistem BRT Zu Peshawar memperoleh honorable mention dalam Penghargaan 
Transportasi Berkelanjutan (Sustainable Transport Award) 2022 yang bergengsi.

warisan budaya dan situs warisan alam; peningkatan jalan; serta 
pembangunan infrastruktur masyarakat seperti taman kanak-
kanak, perpustakaan, pusat e-learning, dan fasilitas olahraga dan 
pariwisata.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan 
Ketahanan Pangan  

Perekonomian perdesaan di Asia Tengah dan Barat masih 
membutuhkan dukungan dalam hal penyediaan pembiayaan 
mikro dan pembangunan infrastruktur komersial lainnya.
Di Uzbekistan, hampir 75% dari penduduk yang bekerja 
merupakan pekerja usaha kecil dan lebih dari 60% pekerjaan 
tersebut berada di daerah perdesaan. Akses ke pembiayaan bagi 
UMKM dan peminjam pertanian masih sangat terbatas. Sebagai 
respons, ADB memberi pinjaman dalam mata uang som Uzbek 
dengan nilai setara $18,9 juta ke JSCB Hamkorbank, bank sektor 
swasta terbesar di Uzbekistan, agar dapat diteruskan sebagai 
pinjaman untuk UMKM. Dengan dukungan ini, Hamkorbank 
berusaha mencapai peningkatan 66% dalam jumlah pinjaman 
ke UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan sampai 
dengan 2024.
ADB bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan di 
Uzbekistan untuk melatih lebih dari 800 petani dan pengusaha 
perdesaan dalam pengembangan ternak; mendorong 
perempuan di daerah terpencil agar menggunakan jalan 
yang telah ditingkatkan untuk bepergian dengan tujuan mata 
pencaharian dan sosial; serta mengajari tujuh komunitas 
mengenai pasokan air, sanitasi, dan praktik higiene.

Guna membantu meningkatkan daya saing produk agroindustri 
di Kazakhstan, ADB memberi bantuan teknis untuk studi 
kelayakan mengenai pendirian bursa komoditas internasional. 
Studi tersebut mempelajari berbagai peluang untuk membuat 
layanan dari hulu ke hilir dalam hal pergudangan, pengendalian 
kualitas, perdagangan, kepabeanan, dan penyebaran data pasar 
berbagai komoditas.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Selama 2021, ADB melakukan serangkaian investasi yang 
ditargetkan untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas 
kelembagaan di Asia Tengah dan Barat. Hal ini termasuk 
dukungan reformasi pasar keuangan, strategi untuk membentuk 
diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kapasitas di sektor 
transportasi. 
Di Uzbekistan, ADB memberi pinjaman $100 juta untuk 
membantu pengembangan pasar obligasi pemerintah, 
mendiversifikasi basis investor, dan meningkatkan pasokan 
instrumen keuangan alternatif. Program tersebut tidak hanya 
sekadar mendukung perkembangan sektor swasta, tetapi juga 
berkontribusi memperkuat tata kelola pasar keuangan. Program 
ini termasuk reformasi spesifik untuk memperkuat kapasitas 
kelembagaan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
tata kelola sektor keuangan. 
ADB memberi komitmen $80 juta untuk program di Republik 
Kirgiz yang mendukung pelaksanaan reformasi strategi 
pembangunan nasionalnya saat ini. Investasi tersebut 
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MEMBENTUK KEMBALI PEREKONOMIAN 
UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS 

Pada 2021, ADB mendukung strategi kemitraan negara 
yang baru untuk Pakistan dan Tajikistan, keduanya dalam 
jangka waktu 2021–2025.
Strategi Pakistan merespons berbagai tantangan ekonomi 
dan sosial akibat pandemi COVID-19 dan mendukung 
Pakistan dalam meningkatkan manajemen ekonomi untuk 
memulihkan stabilitas dan pertumbuhan, memperluas 
perlindungan sosial untuk meningkatkan produktivitas 
dan kesejahteraan pribadi, serta meningkatkan partisipasi 
sektor swasta dalam penciptaan lapangan kerja dan 
peluang ekonomi lainnya.
Untuk Tajikistan, strateginya berfokus pada 
meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Tajikistan 
dengan mendukung reformasi struktural, meningkatkan 
produktivitas, serta menciptakan mata pencaharian yang 
lebih baik. Hal ini termasuk dukungan untuk menarik 
lebih banyak investasi bisnis, memperkuat kesehatan dan 
pendidikan, serta meningkatkan ketahanan pangan.

akan membantu diversifikasi ekonomi untuk mengurangi 
ketergantungan pada ekspor emas dan konsumsi yang digerakkan 
remitansi, dengan cara mengembangkan peluang ekspor 
nonmineral serta mendorong lingkungan yang memungkinkan 
investasi pangan dan pertanian.
Di Tajikistan, ADB memberi bantuan teknis untuk memperbarui 
program pembangunan sektor transportasi dan merumuskan 
rencana peningkatan kapasitas yang memungkinkan pemerintah 
mengelola perencanaan sektor tersebut secara mandiri 
dan berkelanjutan. Sementara itu, bantuan teknis ADB di 
Turkmenistan membantu pemerintah memperkuat kapasitas 
kelembagaannya untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan 
berbasis bukti. 

Mendorong Kerja Sama  
dan Integrasi Kawasan

Mengingat transportasi darat berperan sangat penting dalam 
mengatasi medan yang cukup berat di Asia Tengah dan Barat, 
ADB melakukan serangkaian investasi strategis pada 2021 untuk 
membantu menghubungkan berbagai perekonomian di kawasan 
itu dan meningkatkan perdagangan. 
Georgian Railway JSC menjadi mata rantai penting yang 
menghubungkan Asia Tengah dan Kaukasus Selatan ke Laut 
Hitam dan Eropa. Pada 2021, ADB memberi komitmen untuk 
membeli $50 juta dari obligasi hijau senilai $500 juta yang 
diterbitkan oleh badan usaha milik negara tersebut guna 
membiayai kembali utang yang ada dan melanjutkan dukungan 
bagi modernisasi jaringan jalur kereta. Setelah rampung, kapasitas 
angkutan barang tahunan di jaringan tersebut diperkirakan akan 
naik dari sebelumnya 27 juta ton pada 2020 menjadi 48 juta 
ton pada 2024. Hal ini juga akan memperpendek hingga 4 jam 
waktu rata-rata yang dibutuhkan kereta barang dari perbatasan 
Azerbaijan untuk mencapai Pelabuhan Batumi. 
Di Uzbekistan, ADB memberi komitmen $162 juta untuk 
peningkatan jalur kereta sepanjang 465 kilometer yang terhubung 
ke Koridor 2 Kerja Sama Ekonomi Kawasan Asia Tengah 
(Central Asia Regional Economic Cooperation atau CAREC), yang 
melayani rute perdagangan penting Timur ke Barat dari Republik 
Rakyat Tiongkok, melewati Asia Tengah menuju Eropa. Investasi 
2021 tersebut akan menambah elektrifikasi, persinyalan, dan 
telekomunikasi, serta sistem manajemen kekuatan traksi di 
jalur kereta yang baru dibangun. Proyek tersebut bertujuan 
meningkatkan konektivitas Uzbekistan ke negara-negara 
tetangganya dan pasar global, serta mendukung pemulihan 
industri pariwisata internasionalnya. 
ADB memberi pinjaman senilai $235 juta agar 222 kilometer 
Jalan Raya Nasional 55 di Pakistan dapat diperlebar. Langkah 
ini akan mempercepat waktu transportasi di sepanjang koridor 
CAREC—yang mengalami kemacetan akibat naiknya volume 
lalu lintas antara Karachi, Islamabad, dan Lahore—sehingga 
mengurangi kerugian ekonomi yang cukup besar, serta 
mengurangi polusi udara dan kebisingan. 
Melalui proyek bantuan teknis yang baru, ADB membantu 
pengembangan kerangka koridor ekonomi Kaukasus Selatan 
agar dapat memanfaatkan investasi, mendorong pemfasilitasian 
perdagangan, dan mengkaji peluang pariwisata baru melalui 
gerbang transportasi antara Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan 
lebih jauh lagi. 

Untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi 
kawasan setelah pandemi COVID-19, Program CAREC telah 
menyetujui strategi kesehatan dan digital yang baru. Program 
tersebut juga meluncurkan sejumlah prakarsa untuk kerja sama 
lintas batas di bidang sumber daya air dan fasilitas yang akan 
memungkinkan proyek infrastruktur kawasan.

SOROTAN PENGETAHUAN  

Dengan dukungan dari ADB, CAREC Institute membuat studi 
mengenai sikap publik terhadap vaksinasi COVID-19 di tujuh 
negara. Survei tersebut mengidentifikasi sejumlah penghambat 
utama, termasuk kurangnya keyakinan terhadap kemanjuran 
vaksin, informasi yang tidak memadai, dan ketakutan terhadap efek 
samping. Perwakilan CAREC Institute selanjutnya menghubungi 
berbagai ahli dari sejumlah negara untuk mendiskusikan opsi 
kebijakan bagi kampanye vaksinasi yang efektif.
ADB juga mendukung laporan khusus mengenai dampak virus 
korona terhadap UMKM di negara CAREC tertentu. Laporan 
khusus tersebut memberi 15 rekomendasi bagi pembuat 
kebijakan untuk mitigasi efek gangguan usaha, dan telah 
diadakan lokakarya guna menyebarkan temuan dan dialog agar 
dapat mendorong perubahan kebijakan.
Untuk Turkmenistan, ADB mengadakan webinar guna memberi 
tahu perwakilan pemerintah mengenai praktik terbaik dan 
pengalaman DMC Asia Tengah dalam hal penilaian risiko iklim, 
manajemen sumber daya air terintegrasi, dan inovasi teknologi 
pasokan air. Diskusi dengan pemerintah terus berlanjut melalui 
pertemuan konsultasi kawasan pada bulan April dan September 
2021.
Di Georgia, ADB memfinalisasi sebuah program bersama 
organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan metode 
pengajaran inklusif bagi tiga taman kanak-kanak yang mendukung 
anak-anak difabel.
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Asia Timur
Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia

Pasangan yang sedang berjalan-jalan menikmati Taman Yuyuantan, Beijing, di Republik Rakyat Tiongkok.

KOMITMEN

DISALURKAN

$2,0 M 

$1,7 M 

$478 J 
RESPONS COVID-19

SEKILAS ANGKA

DIBIAYAI BERSAMA

$426 J

BAB 2: OPERASI

Pertumbuhan ekonomi Asia Timur mencatatkan kenaikan tajam 
pada 2021, yang didukung oleh pemulihan global dan program 
vaksinasi nasional yang efisien. Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 
perekonomiannya terus membaik, didorong oleh kinerja produksi 
industri yang kuat, sedangkan konsumsi rumah tangga perlahan-lahan 
pulih. Di Mongolia, pertumbuhan didukung oleh kenaikan kembali di 
bidang pertambangan dan jasa, meskipun terjadi kontraksi di bidang 
konstruksi, pertanian, dan konsumsi umum. 

Pasar tenaga kerja RRT membaik, yang mencerminkan produksi dan 
ekspor industri yang kuat. Pada saat bersamaan, jumlah pekerja migran 
perdesaan yang bekerja di daerah perkotaan sudah hampir kembali ke 
tingkat sebelum pandemi.

Di Mongolia, kontraksi ekonomi di sektor-sektor seperti pertanian 
dan konstruksi menimbulkan pengangguran dan pengangguran 
terselubung. Tingkat hilangnya pekerjaan lebih tinggi terjadi pada 
kaum muda, difabel, dan orang dewasa berusia 30–39 tahun. Sebagian 
penduduk perdesaan kesulitan menjalani pendidikan jarak jauh 
karena kurangnya akses digital, sedangkan perempuan dibebani oleh 
bertambahnya kerja pengasuhan yang tidak dibayar serta jam kerja 
yang berlebihan, terutama di sektor kesehatan.

Pemerintah RRT dan Mongolia memperkenalkan langkah kebijakan 
respons COVID-19 dengan fokus pada kesehatan dan bantuan 
penghasilan, serta pinjaman jangka panjang, likuiditas, dan penciptaan 
kredit. Baik RRT maupun Mongolia telah memperlihatkan kemajuan 
luar biasa dalam peluncuran program vaksinasinya pada 2021. Di RRT, 
2,84 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan pada 2021, yang 
berarti 1,21 miliar penduduk telah memperoleh vaksinasi lengkap.
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PERSENTASE KOMITMEN OPERASI ADB 
DI ASIA TIMUR UNTUK MENDUKUNG 
SETIAP PRIORITAS STRATEGI 2030

Catatan: Sebagian besar operasi baru ADB menjawab lebih dari satu prioritas 
operasional. Jumlah persentase Respons COVID-19 dan Operasi Non-COVID-19 
mungkin berbeda dengan angka persentase total beberapa prioritas operasional 
karena pembulatan.

PRIORITAS 1
Mengatasi Kemiskinan 
yang Masih Ada dan 
Mengurangi 
Ketimpangan

38%

46%

PRIORITAS 2 46%

54%

PRIORITAS 3

PRIORITAS 4

PRIORITAS 5 8%

38%

PRIORITAS 6 31%

23%

PRIORITAS 7 8%

15%

Mempercepat 
Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

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

Menjadikan Kota 
Lebih Layak Huni

Mendorong 
Pembangunan Perdesaan 
dan Ketahanan Pangan

Memperkuat Tata 
Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Mendorong Kerja Sama 
dan Integrasi Kawasan

23%

54%

8%

8%

54%

23%

85%

100%

77%

15%

46%

Respons COVID-19 2021

Operasi Non-COVID-19 2021

Pada 2021, ADB memberi komitmen $1,8 miliar untuk 
mendukung RRT, termasuk $188,3 juta untuk operasi yang tidak 
dijamin pemerintah. Di Mongolia, ADB memberi komitmen 
$217,1 juta, dengan $11,4 juta untuk operasi yang tidak dijamin 
pemerintah. Dukungan ADB di Asia Timur termasuk $478 juta 
untuk respons COVID-19. Hal ini mencakup pembiayaan untuk 
pengadaan vaksin bagi Mongolia di bawah Fasilitas Akses Vaksin 
Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility), dan juga investasi 
untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan, menunjang 
kesejahteraan sosial, serta membantu usaha kecil yang kesulitan 
akibat dampak pandemi.

Komitmen lain ADB untuk Asia Timur selama 2021 adalah 
mendukung pemulihan yang hijau dan inklusif dari pandemi. 
Di RRT, hal ini termasuk investasi inovatif bagi restorasi ekologi, 
manajemen risiko bencana, pembangunan perdesaan yang 
menjaga kelestarian lingkungan, peningkatan kualitas udara 
perkotaan, dan dukungan pengasuhan anak usia dini. Di 
Mongolia, operasi ADB mencakup dukungan bagi perlindungan 
sosial, jaminan kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

Pandemi COVID-19 memperlihatkan kebutuhan di Asia Timur 
untuk memperkuat program perlindungan sosial yang membantu 
mengatasi kemiskinan, mendukung pemulihan dalam jangka 
yang lebih panjang, serta meningkatkan ketahanan terhadap 
guncangan di masa mendatang.

Pada 2021, ADB memberi komitmen pinjaman $73 juta untuk 
mitigasi dampak sosioekonomi pandemi terhadap kelompok 
miskin dan rentan di Mongolia. Guna memperkuat investasi 
perlindungan sosial yang dilakukan pada 2020, pinjaman 
tersebut mendanai hibah tunai bulanan bagi 1,2 juta anak-anak 
miskin untuk 6 bulan lagi. Pinjaman tersebut juga membantu 
memperkuat program kesejahteraan sosial pemerintah dengan 
memperbarui pangkalan data rumah tangganya untuk penargetan 
yang lebih baik pada program pengurangan kemiskinan.

ADB membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di RRT 
agar dapat pulih dari pandemi dengan membantu memperkuat 
pendapatan pada usaha yang keuangannya rentan, terutama di 
daerah perdesaan. ADB memberi pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah dalam mata uang yuan dengan nilai setara $40 
juta ke Zhujiang Financial Leasing Company Limited. Pinjaman 
tersebut—pinjaman paralel pertama ADB di RRT—akan 
membantu Zhujiang dalam meningkatkan kemampuan UKM 
yang kurang terlayani untuk membayar biaya dan melakukan 
ekspansi usaha.

ADB juga menandatangani pinjaman senilai $140,8 juta untuk 
meningkatkan akses perawatan kesehatan bagi penduduk lanjut 
usia di kota Xiangyang di Provinsi Hubei, RRT. Proyek tersebut 
akan membuat rencana untuk layanan perawatan lansia yang 
lebih baik, meningkatkan rancangan fasilitas perawatan lansia, 
serta membangun setidaknya enam fasilitas seperti itu dengan 
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43%
PERTANIAN, SUMBER 

DAYA ALAM, DAN 
PEMBANGUNAN 

PERDESAAN

PADA 2021, KOMITMEN ADB DI ASIA TIMUR DIBERIKAN 
TERUTAMA UNTUK SEKTOR-SEKTOR BERIKUT

18%
KESEHATAN

9%
TRANSPORTASI

8%
PENDIDIKAN

7%
ENERGI

fitur yang inklusif gender, seperti ruang terpisah untuk laki-laki 
dan perempuan. Sebagai bagian dari proyek, ADB memberi 
dukungan dalam pengembangan kerja sama pemerintah–
swasta (public-private partnership) untuk membangun dan 
mengoperasikan fasilitas perawatan yang akan mengakomodasi 
400 pasien usia lanjut. 

Mempercepat Kemajuan  
dalam Kesetaraan Gender

ADB terus berinvestasi dalam upaya peningkatan kesetaraan 
gender di Asia Timur pada 2021, dengan fokus memperkuat 
peran perempuan dalam pendidikan, mengatasi kekerasan 
berbasis gender, dan meningkatkan akses ke layanan penting.
Di RRT, ADB memberi komitmen $146,1 juta untuk program 
pinjaman berbasis hasil di bidang pendidikan anak usia dini, 
dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
peran sebagai pengajar dan pemimpin di sektor tersebut. 
Program ini akan merekrut 5.400 staf pengajar baru (setidaknya 
95% perempuan) dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan 
452 guru berkualifikasi tinggi (setidaknya 99% perempuan). 
Program tersebut akan memberi perempuan akses ke pekerjaan 
yang lebih baik, status lebih tinggi, dan lebih layak untuk promosi. 
ADB mengelola hibah $1 juta dari Dana Jepang untuk Asia dan 
Pasifik yang Makmur dan Tangguh (Japan Fund for Prosperous 
and Resilient Asia and the Pacific) guna memberi pembiayaan 
tambahan bagi sebuah proyek yang mengatasi kekerasan 
rumah tangga di Mongolia. Pendanaan tambahan tersebut 
akan meningkatkan respons segera dan bantuan penghasilan 
bagi penyintas kekerasan berbasis gender, sambil memperkuat 
kapasitas pejabat dan staf penting yang bertanggung jawab atas 
layanan perlindungan dan rehabilitasi. Pendanaan tambahan 
juga akan membantu meningkatkan operasi hotline kekerasan 
rumah tangga, sekaligus konseling hukum dan psikososial bagi 
masyarakat perdesaan dan terpencil, serta difabel.
Pertimbangan gender merupakan aspek penting pada pinjaman 
yang tidak dijamin pemerintah dalam mata uang yuan dengan 
nilai setara $50,2 juta, yang diberikan ADB untuk Henan Tian 
Lun Gas Group Ltd di RRT guna memastikan pasokan gas 
alam tanpa gangguan ke pelanggan. Berdasarkan kesepakatan 
pinjaman tersebut, setidaknya 8.700 rumah tangga yang 
dikepalai ibu sebagai orang tua tunggal di Provinsi Henan akan 
menerima pasokan gas alam secara berkelanjutan dengan syarat 
pembayaran yang ringan sampai akhir 2022. Pasokan produk 

perawatan anak dan gizi anak juga akan disediakan tanpa biaya 
bagi rumah tangga tersebut.

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

Pada 2021, ADB masih terus berinvestasi pada solusi berbasis 
alam dan mekanisme pembiayaan yang inovatif, guna mengurangi 
tekanan ekologi dan mengatasi tantangan perubahan iklim di 
Asia Timur.

ADB memberi komitmen $154 juta untuk proyek Sabuk 
Ekonomi Sungai Yangtze (Yangtze River Economic Belt) di RRT 
yang akan memperbaiki lingkungan alam dan kondisi hidup lebih 
dari 523.000 penduduk di county (setara kabupaten) perdesaan 
Pingjiang, Provinsi Hunan. Melalui investasi ini, ADB membantu 
memulihkan daerah lahan basah dan membuat sistem peringatan 
dini di county tersebut untuk mengurangi kerentanan banjir bagi 
masyarakat setempat. Proyek tersebut juga akan memasukkan 
pertimbangan adaptasi iklim ke dalam perencanaan perdesaan–
perkotaan.

ADB menandatangani proyek serupa bernilai $197,9 juta untuk 
mendorong perlindungan ekologi dan perbaikan lingkungan 
di county Xichuan, Provinsi Henan. County tersebut adalah 
bagian dari bantaran Sungai Han di daerah aliran Sungai Yangtze, 
yang telah ditetapkan sebagai zona fungsi ekologi nasional yang 
penting oleh pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas respons 
bencana, pembiayaan ADB akan membantu pemasangan titik 
pengambilan sampel kualitas air, ketinggian air, dan sedimentasi 
secara waktu nyata (real-time) yang mendukung peringatan dini 
banjir. Proyek tersebut akan mengurangi risiko kerusakan besar 
akibat banjir bagi sekitar 75.000 penduduk. 

Sebagai bagian dari program pinjaman multitahun untuk 
mengurangi polusi udara di kawasan Beijing–Tianjin–Hebei, ADB 
telah memberi komitmen senilai $151,5 juta untuk meningkatkan 
pembiayaan bagi investasi di bidang energi terbarukan, 
transportasi bersih, efisiensi energi industri, dan perbaikan 
sistem pendingin. Pembiayaan dari 2021 akan digunakan 
untuk memperkenalkan rencana peningkatan kelayakan kredit 
pengembang domestik agar dapat menerbitkan obligasi udara 
bersih. Hal ini juga akan memperkenalkan platform pinjaman 
online untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha 
mikro, kecil, dan menengah, serta perusahaan layanan energi. 
Proyek yang sedang berjalan ini diperkirakan dapat mengurangi 
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Pengiriman Vaksin Prioritas di Mongolia 

Pada bulan-bulan pertama 2021, COVID-19 mulai 
memburuk di Mongolia. Menyusul terjadinya kenaikan 
drastis jumlah kasus, pemerintah menjalankan lockdown 
ketat yang keempat dan mengalihkan perhatiannya ke 
upaya vaksinasi yang lebih intensif. 

ADB berperan penting dengan menyalurkan pinjaman 
senilai $40 juta (termasuk $21 juta dalam pembiayaan 
bersama) untuk Mongolia di bawah Fasilitas Akses 
Vaksin Asia Pasifik (APVAX). Selama 2021, pembiayaan 
tersebut membantu mengamankan lebih dari 1,2 juta 
dosis vaksin COVID-19, sehingga memperkuat upaya 
pemerintah dalam imunisasi kelompok prioritas yang 
mewakili setidaknya 30% dari populasi keseluruhan. 
Populasi ini meliputi individu yang berisiko tinggi 
mengalami kematian dan sekitar 200.000 pekerja 
perawatan kesehatan garis depan (80% di antaranya 
merupakan perempuan). Selain itu, difabel, orang-orang 
yang mengidap penyakit kronis, pekerja layanan darurat, 
serta kelompok rentan yang memerlukan bantuan sosial 
akan terbantu dengan ketersediaan vaksin yang lebih 
luas.

Sampai dengan akhir 2021, sebanyak 90,9% dari populasi 
target ini telah memperoleh vaksinasi lengkap dan rasio 
kematian COVID-19 di Mongolia masih merupakan yang 
terendah di Asia.

Untuk melengkapi dukungan APVAX, hibah $5 juta dari 
Dana Jepang untuk Asia dan Pasifik yang Makmur dan 
Tangguh akan membantu Mongolia merespons wabah 
COVID-19 lebih lanjut. Hibah tersebut akan memberi 
sumber daya dan pelatihan bagi pekerja perawatan 
kesehatan garis depan mengenai tes COVID-19 dan 
pemberian vaksin ke populasi target.

Keberhasilan pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19, 
termasuk yang diberikan melalui dukungan ADB, 
membantu Mongolia membangkitkan kembali 
perekonomiannya menuju pemulihan pascapandemi.

emisi yang ekuivalen dengan karbon dioksida, termasuk 
hidrofluorokarbon, hingga setidaknya 800.000 ton per tahun 
sampai dengan 2027.

Menjadikan Kota  
 Lebih Layak Huni 

ADB memberi solusi terintegrasi untuk membantu membangun 
kota-kota Asia Timur yang layak huni, inklusif bagi semua 
penduduknya, menjaga kelestarian lingkungan, dan tangguh 
terhadap perubahan iklim.

Di RRT, ADB memberi komitmen pinjaman senilai $200 
juta di Provinsi Shaanxi untuk mengembangkan infrastruktur 
perkotaan yang mengurangi kemacetan lalu lintas, memperkuat 
efisiensi sistem logistik dan rantai pasokan, serta meningkatkan 
keselamatan dalam pergerakan transportasi. Dengan tambahan 
$200 juta pembiayaan bersama, proyek ini akan memperkenalkan 
teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang dapat 
meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memantau lalu lintas 
secara waktu nyata (real-time), mengoptimalkan perencanaan 
rute, dan memungkinkan para penyedia logistik agar dapat saling 
berbagi data operasional. Melalui pengembangan fasilitas logistik 
dan sistem transportasi rendah karbon di tiga lokasi strategis, 
proyek tersebut akan meningkatkan kualitas udara perkotaan 
dan mengurangi polusi dengan mencegah jejak karbon  sebanyak 
69.000 ton karbon dioksida per tahun. 

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan Ketahanan 
Pangan  

Di RRT dan Mongolia, para petani dan masyarakat perdesaan 
masih terkendala oleh metode produksi yang sudah ketinggalan 
zaman dan terbatasnya akses pembiayaan untuk mengembangkan 
usaha pertanian modern. Pada 2021, ADB bertindak mengatasi 
berbagai persoalan tersebut melalui investasi, baik yang dijamin 
pemerintah maupun yang tidak dijamin pemerintah. 

ADB memberi komitmen pinjaman $200,5 juta untuk 
meningkatkan penghasilan pertanian dan meningkatkan 
ketahanan pangan di Prefektur Xiangxi, Provinsi Hunan. Proyek 
tersebut bertujuan mengembangkan produk pertanian dan 
kehutanan dengan menggunakan pupuk dan pestisida organik 
atau rendah kandungan bahan kimia, serta membangun fasilitas 
penelitian dan pengembangan, lokasi pembibitan, dan sistem 
manajemen air dan pupuk terintegrasi. Proyek tersebut juga akan 
membantu menjalankan platform e-commerce dengan sistem 
keterlacakan produk untuk membantu petani menjual produknya 
ke konsumen perkotaan. Proyek ini diperkirakan akan memberi 
manfaat langsung kepada 422.000 penduduk Xiangxi, termasuk 
109.000 penduduk yang miskin atau berpenghasilan rendah. 

Pandemi COVID-19 telah memperburuk sejumlah tantangan 
jangka panjang yang dihadapi banyak petani dan pengusaha mikro, 
termasuk perempuan, yaitu memperoleh pinjaman bagi usaha 
mereka. ADB memberi pinjaman yang tidak dijamin pemerintah 
dalam mata uang yuan dengan nilai setara $40 juta ke CD Finance 
Management Co. Ltd., lembaga pembiayaan mikro terbesar 
di RRT, untuk memperbesar akses pembiayaan di berbagai 

ADB berperan penting dalam keberhasilan pemberian vaksin 
COVID-19 di Mongolia.
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Teknologi transplantasi 
padi membantu petani 

meningkatkan 
produktivitas pertanian 

di lokasi proyek yang 
didukung ADB.

Memaksimalkan Produksi Pangan di RRT  

Sistem pertanian di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus memberi makan 
populasi terbesar di dunia. Tugas ini penuh dengan tantangan besar seperti 
menurunnya produktivitas pertanian dan berkurangnya sumber daya lahan 
dan air. 

Dengan latar belakang seperti ini, ADB menyetujui pinjaman $200 juta pada 
2012 yang memberi dukungan menyeluruh bagi pengembangan pertanian di 
lima provinsi RRT (Anhui, Heilongjiang, Henan, Jilin, and Yunnan), serta satu 
wilayah otonom (Wilayah Otonom Ningxia Hui). Pada 2021, sebuah laporan 
mengenai kinerja proyek tersebut mengidentifikasi sejumlah pencapaian 
yang mengesankan. Dukungan ADB telah memperbaiki lebih dari 100.000 
hektare lahan melalui infrastruktur irigasi dan drainase, dan juga teknologi dan 

praktik-praktik yang menghemat air.

Hasilnya adalah peningkatan produktivitas pertanian di daerah proyek, dengan hasil panen biji-
bijian naik 53%, hasil panen tanaman komersial (tidak termasuk sayuran) naik 353%, dan hasil 
panen sayuran naik 35%. Pendapatan petani rata-rata meningkat lebih dari 150%, sehingga 
berkontribusi dalam penurunan kemiskinan perdesaan. Proyek ini terutama berdampak positif 
bagi perempuan dengan meningkatkan partisipasi dan representasi mereka dalam kelompok 
pengguna air dan kelompok petani setempat, sehingga memperbesar peluang pekerjaan, serta 
meningkatkan pengetahuan mereka mengenai produksi dan irigasi pertanian modern. Proyek ini 
menciptakan 24.263 pekerjaan selama pelaksanaannya dan 2.284 peluang pekerjaan selama 
pengoperasian fasilitas, dengan setengah dari pekerjaan baru tersebut diisi oleh perempuan.

county perdesaan. CD Finance Management Co. Ltd. akan 
menggunakan pinjaman tersebut untuk memberi pinjaman 
mikro hingga senilai 200.000 CNY sebagai pendanaan yang 
bersifat jangka panjang dan stabil kepada petani dan mantan 
pekerja migran, sehingga membantu mereka memulai dan 
mempertahankan usaha pertanian dan usaha perdesaan lainnya.

Memperkuat Tata Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

ADB masih memprioritaskan pembangunan kelembagaan 
dan peningkatan kapasitas sebagai fokus penting dalam 
dukungannya di Asia Timur. 

Di Mongolia, ADB membantu memperkuat kapasitas 
Mongolia untuk merespons pandemi COVID-19 dan krisis 
kesehatan di masa mendatang. Hal ini mencakup dukungan 
untuk mempercepat reformasi jangka menengah yang akan 
memperkuat sistem kesehatan Mongolia. Pada 2021, ADB 
memberi komitmen pinjaman $100 juta untuk subprogram 
pertama dari pinjaman berbasis kebijakan yang akan 
meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan Mongolia 
terhadap krisis dan memastikan ketersediaan obat-obatan yang 
sangat penting dan pasokan darurat. Pinjaman tersebut akan 
membantu Pemerintah Mongolia mengembangkan sistem 
manajemen insiden yang mengoordinasikan berbagai organisasi 
penting selama keadaan darurat kesehatan dan juga membuat 
pangkalan data manajemen lintas sektor untuk mendorong 
berbagi informasi selama bencana. 

Di bawah subprogram tersebut, ADB juga mendukung 
penyempurnaan peraturan farmasi nasional Mongolia sehingga 
meningkatkan otonomi rumah sakit dan tata kelola yang baik, 

menciptakan pengadaan tunggal untuk layanan kesehatan, 
serta melindungi keberlanjutan fiskal pemerintah dalam jangka 
menengah. Reformasi tersebut diperkirakan akan mengurangi 
biaya pengadaan sejumlah obat di rumah sakit pemerintah hingga 
setidaknya 30%, serta meningkatkan manajemen keuangan dan 
sumber daya manusia di rumah sakit.

Mendorong Kerja Sama  
dan Integrasi Kawasan

ADB terus melakukan investasi strategis dan mengembangkan 
solusi pengetahuan untuk memajukan kerja sama dan integrasi 
antara Mongolia dan RRT, serta dengan anggota ADB lainnya di 
Asia dan Pasifik. 

Upaya ADB pada 2021 dapat diilustrasikan melalui pinjaman 
untuk membantu Wilayah Otonom Guangxi Zhuang di RRT 
dalam memperkuat kerja sama dan integrasi dengan berbagai 
negara anggota ASEAN dan Program Kerja Sama Ekonomi 
Subkawasan Sungai Mekong (Greater Mekong Subregion). ADB 
memberi komitmen pinjaman senilai $140 juta bagi tranche ketiga 
dari program investasi $450 juta untuk mengembangkan dan 
berbagi fasilitas logistik terintegrasi dan platform e-commerce di 
berbagai DMC. Hal ini akan membantu mendorong perdagangan 
yang efisien dan aman untuk barang-barang yang mudah 
rusak, meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan, serta 
menciptakan 2.530 pekerjaan untuk penduduk Guangxi dan 
pekerja lintas batas di Viet Nam. Melalui investasi pada 2021, ADB 
juga membantu pendirian pusat pelatihan kejuruan untuk UKM, 
dengan pendanaan yang akan membekali 2.650 peserta dengan 
keterampilan di bidang perdagangan internasional, e-commerce, 
pariwisata, ketahanan pangan, keamanan pangan, dan pertanian. 
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STRATEGI PERTUMBUHAN HIJAU 
UNTUK RRT DAN MONGOLIA 

ADB menyetujui strategi kemitraan negara yang baru 
untuk Mongolia dan RRT pada 2021. 
Di RRT, sasaran keseluruhan strategi tersebut adalah 
mendukung upaya pemerintah menuju pembangunan 
yang hijau dan berkualitas tinggi. ADB akan 
memprioritaskan investasi dan solusi pengetahuan 
sebagai jawaban bagi prioritas yang saling berkaitan 
dalam hal pembangunan yang menjaga kelestarian 
lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta 
mengatasi masalah masyarakat yang menua dan jaminan 
kesehatan. 
Bagi Mongolia, strategi kemitraannya hingga 2024 
bertujuan membantu pemulihan ekonomi dan memberi 
fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan 
dalam jangka lebih panjang. ADB akan berfokus pada 
pembangunan sosial dan peluang ekonomi yang adil, 
infrastruktur yang tangguh iklim, berdaya saing ekonomi 
dan diversifikasi, serta pembangunan hijau. 

SOROTAN PENGETAHUAN

Operasi ADB di RRT sudah sejak lama berfokus untuk memberi 
solusi pengetahuan yang sesuai agar dapat mengatasi persoalan 
pembangunan yang kompleks. Pekerjaan ini sering kali memberi 
manfaat signifikan bagi DMC lain di berbagai penjuru Asia 
dan Pasifik karena ADB membagikan berbagai pembelajaran 
yang relevan dan pengetahuan dari operasinya di negara yang 
bersangkutan.

Di bawah strategi kemitraan negara ADB untuk RRT selama 
2021–2025, fokus operasi makin diperkuat pada pengetahuan. 
Strategi tersebut mencakup rencana pengetahuan terperinci 
yang mendukung pembangunan hijau dan inklusif melalui saran 
kebijakan dan wawasan mengenai praktik terbaik. 

ADB mulai menyampaikan rencana pengetahuan baru 
pada 2021. Untuk menawarkan panduan mengenai tujuan 
pembangunan secara luas, ADB membagikan catatan kebijakan 
kepada Pemerintah RRT yang memberi perincian pengamatan 
terhadap Rencana Lima Tahun ke-14 RRT dari 2021–2025. Hal ini 
mencakup rekomendasi di bidang-bidang seperti pertumbuhan 
dan inovasi, lingkungan dan perubahan iklim, serta ketimpangan 
perkotaan–perdesaan.

ADB juga memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan 
di RRT sehubungan dengan pembiayaan risiko bencana. 
Rekomendasi dari lokakarya yang diadakan ADB mengenai solusi 
keuangan inovatif telah mendorong Kementerian Manajemen 
Keadaan Darurat untuk melakukan analisis reformasi kebijakan 
di bidang pembiayaan risiko bencana, sementara Kementerian 
Sumber Daya Air sedang mempertimbangkan program rintisan 
untuk solusi serupa di Sabuk Ekonomi Sungai Yangtze. 

Agar dapat memberi manfaat bagi RRT dan DMC lainnya di 
Asia dan Pasifik, rencana pengetahuan 2021–2025 memberi 
penekanan yang makin besar untuk berbagi pengalaman 
pembangunan. Prakarsa Berbagai Pengetahuan Kawasan 
(Regional Knowledge Sharing Initiative atau RKSI) antara ADB 
dengan RRT masih menjadi pusat dari strategi ini. Pada 2021, 
RKSI mengadakan atau mendukung 20 acara pengetahuan yang 
melibatkan lebih dari 2.000 peserta yang berasal dari berbagai 
negara di kawasan ini, termasuk forum mengenai pembangunan 
sosial, pengurangan kemiskinan, dan peradaban ekologi.

Di bawah prakarsa pengetahuan yang lebih khusus, dukungan 
ADB bagi pembangunan rendah karbon di Kota Yanji, Provinsi 
Jilin, ditampilkan dalam buku Menciptakan Kota Asia yang Layak 
Huni (Creating Livable Asian Cities), yang memperlihatkan kepada 
DMC berbagai solusi perencanaan perkotaan yang cerdas dan 
inklusif, transportasi dan energi yang berkelanjutan, pembiayaan 
yang inovatif, serta ketangguhan dan peremajaan perkotaan. 
ADB juga merilis Menghijaukan Pembangunan di Republik 
Rakyat Tiongkok (Greening Development in the People’s Republic 
of China), sebuah publikasi tentang dukungannya kepada RRT 
untuk menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan sosial 
dengan kelestarian lingkungan. Publikasi tersebut memberi 
wawasan dan pembelajaran bagi DMC yang lain mengenai cara 
RRT beralih menuju jalur pembangunan yang lebih hijau.

Sementara itu, bantuan teknis ADB yang baru pada 2021 akan 

membantu mencatat praktik-praktik dan pembelajaran dari RRT 
mengenai berbagai persoalan seperti dekarbonisasi dan polusi 
udara, kemudian membagikan pengetahuan ini dengan DMC 
yang lain melalui seminar online dan kunjungan lapangan bagi 
pejabat pemerintah yang berkunjung.

ADB juga masih memberikan dukungan pengetahuan yang sesuai 
bagi Mongolia. Setelah memberi dukungan bagi reformasi sektor 
kesehatan melalui operasinya, pada 2021 ADB membagikan 
pembelajaran dan rekomendasinya dalam pekerjaan ini melalui 
dua publikasi mengenai perawatan kesehatan primer dan layanan 
rumah sakit. 

Untuk mendorong kesetaraan gender, ADB menyusun sebuah 
catatan berjudul Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jangka 
Panjang Mongolia Melalui Partisipasi Angkatan Kerja yang Lebih 
Setara antara Laki-Laki dan Perempuan (Boosting Mongolia’s 
Long-Term Economic Growth through More Equal Labor Force 
Participation between Men and Women), yang merekomendasikan 
revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Mongolia. Reformasi 
yang disarankan termasuk mekanisme penanganan pengaduan 
yang lebih baik dalam hal pelecehan di tempat kerja, subsidi 
pengasuhan anak, memperkenalkan kredit pajak yang mendorong 
para ibu yang ingin memasuki kembali angkatan kerja untuk 
mempelajari keterampilan baru, serta menawarkan pengaturan 
kerja yang lebih fleksibel dan ramah keluarga. Reformasi ini telah 
memperoleh dukungan di dalam Parlemen Mongolia setelah 
catatan ADB tersebut diakui oleh kelompok kerja parlemen yang 
menangani amendemen Undang-Undang Ketenagakerjaan.

ADB juga memperkuat upaya nasional dalam memerangi 
kekerasan rumah tangga di Mongolia. Di bawah proyek bantuan 
teknis, beragam aplikasi ponsel telah diluncurkan untuk 
mempermudah laporan kekerasan rumah tangga, sedangkan 
berbagai studi kasus dan produk multimedia juga telah dirilis 
untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan ini.
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Pasifik
Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, 
Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Seorang perempuan berjualan buah segar sambil menggendong anaknya di Pasar Port Vila, Pulau Efate, Vanuatu.

KOMITMEN

DISALURKAN

$853 J 

$512 J 

$317 J 
RESPON COVID-19

SEKILAS ANGKA

DIBIAYAI BERSAMA

$570 J 

BAB 2: OPERASI

Pandemi COVID-19 terus menimbulkan dampak berat terhadap 
negara berkembang anggota (developing member countries atau 
DMC) ADB di Pasifik selama 2021. 
Meskipun banyak DMC Pasifik berhasil menghindari wabah 
COVID-19 besar, beberapa DMC tidak begitu beruntung. 
Fiji memerangi gelombang besar varian Delta yang membuat 
kewalahan dua rumah sakit besar di negara itu dan memerlukan 
bantuan tim medis darurat dari Australia dan Selandia Baru. Papua 
Nugini (PNG) juga menghadapi wabah yang tingkat keparahannya 
kemungkinan jauh lebih besar daripada yang tercatat karena 
keterbatasan pengujian dan pelacakan kontak. Tingkat vaksinasi 
nasional kawasan tersebut bervariasi dari hanya sedikit di atas 2% di 
Papua Nugini hingga lebih dari 90% di Palau. 
Krisis yang masih berlanjut ini makin memperburuk kerapuhan 
dan beragam tantangan yang memang sudah dihadapi banyak 
perekonomian Pasifik sebagai negara pulau kecil yang berkembang. 
Langkah penanggulangan COVID-19 masih terus menghambat 
pariwisata dan membatasi kegiatan usaha yang lebih luas, sehingga 
menyebabkan kontraksi perekonomian kawasan ini pada 2021, 
penurunan yang telah terjadi selama dua tahun berturut-turut. 
Sebelum pandemi, pariwisata menyumbangkan lebih dari 20% 
produk domestik bruto di enam DMC kawasan ini, dan sejumlah 
perekonomian seperti Kepulauan Cook, Fiji, dan Palau merasakan 
dampak berat akibat penutupan perbatasan internasional dan 
pembatasan perjalanan.
Kesulitan ekonomi tersebut telah menyebabkan penurunan 
konsumsi rumah tangga dan naiknya tingkat kemiskinan ekstrem di 
Pasifik. Dampak sosial juga dirasakan lebih berat oleh perempuan 
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PERSENTASE KOMITMEN OPERASI ADB 
DI PASIFIK UNTUK MENDUKUNG 
SETIAP PRIORITAS STRATEGI 2030

Catatan: Sebagian besar operasi baru ADB menjawab lebih dari satu prioritas operasional. 
Jumlah persentase Respons COVID-19 dan Operasi Non-COVID-19 mungkin berbeda 
dengan angka persentase total beberapa prioritas operasional karena pembulatan.

PRIORITAS 1
Mengatasi Kemiskinan 
yang Masih Ada dan 
Mengurangi 
Ketimpangan

47%

20%

PRIORITAS 2 40%

60%

PRIORITAS 3

PRIORITAS 4

PRIORITAS 5 7%

7%

PRIORITAS 6 33%

53%

PRIORITAS 7 13%

27%

Mempercepat 
Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

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

Menjadikan Kota 
Lebih Layak Huni

Mendorong 
Pembangunan Perdesaan 
dan Ketahanan Pangan

Memperkuat Tata 
Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Mendorong Kerja Sama 
dan Integrasi Kawasan

13%

47%

0%

13%

87%

40%

67%

100%

60%

13%

13%

Respons COVID-19 2021

Operasi Non-COVID-19 2021

dan anak perempuan, termasuk tingkat kekerasan berbasis gender 
yang lebih tinggi, serta bertambahnya pekerjaan rumah tangga dan 
pengasuhan yang tidak dibayar.
Dalam responsnya terhadap pandemi selama 2021, berbagai 
pemerintah di DMC Pasifik berfokus terutama pada langkah-
langkah untuk memberikan bantuan penghasilan secara langsung 
dan membantu kelompok rentan bersamaan dengan peningkatan 
sistem kesehatan. 
ADB memberi komitmen pembiayaan total $852,7 juta bagi 
kawasan tersebut selama 2021, dengan $317,2 juta di antaranya 
merupakan dukungan untuk respons COVID-19. 
Hal ini mencakup bantuan pandemi untuk meningkatkan 
perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta 
dukungan untuk memperkuat pemberian vaksin COVID-19 dan 
kampanye kesadaran masyarakat melalui Fasilitas Akses Vaksin 
Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility atau APVAX).
ADB juga memberi pembiayaan senilai $255,5 juta untuk 
Kepulauan Cook, Palau, Papua Nugini, dan Tonga guna 
memperkuat anggaran pemerintah yang tertekan akibat dampak 
pandemi. Pinjaman berbasis kebijakan tersebut akan membantu 
memperkokoh manajemen keuangan publik dan reformasi lainnya 
yang dapat meningkatkan pertumbuhan. 
Sementara itu, komitmen ADB yang lain pada 2021 turut 
berkontribusi bagi pemulihan yang hijau dan inklusif di 14 DMC 
kawasan tersebut. Hal ini mencakup pembiayaan baru untuk 
transportasi, energi, dan infrastruktur penting lainnya.
Pada November 2021, ADB merampungkan klasifikasi negaranya 
yang pertama untuk Niue, yang menjadi anggota ke-68 ADB pada 
Maret 2019. Niue diklasifikasikan sebagai negara kelompok B dan 
saat ini sudah memiliki akses pembiayaan konsesi sesuai dengan 
kebijakan dan prosedur ADB.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

Pada 2021, ADB membiayai proyek untuk meningkatkan kondisi 
hidup penduduk di pulau-pulau kecil dan terpencil di Pasifik. 
Investasi tersebut dirancang untuk mengedepankan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif selepas pandemi COVID-19, memberi 
akses ke layanan dasar untuk daerah yang kurang terlayani, serta 
mendorong ikatan sosial.  
ADB memberi hibah $3,7 juta untuk proyek perlindungan sosial 
yang memitigasi dampak COVID-19 terhadap penduduk miskin 
dan rentan di Palau—termasuk lansia, difabel, petani kecil, 
serta perempuan dan anak perempuan. Pembiayaan tersebut 
akan memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan lingkungan 
yang dibutuhkan dengan cepat di negara yang telah mengalami 
kehilangan lapangan kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor 
pariwisata.
Sebuah proyek ADB untuk bantuan teknis kawasan mendukung 
pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 
Kepulauan Cook, Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, dan 
Vanuatu. Bantuan tersebut berfokus pada berbagai usaha yang 
terkena dampak berat pandemi COVID-19. Melalui konsultan 
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58%
TRANSPORTASI

PADA 2021, KOMITMEN ADB DI PASIFIK DIBERIKAN 
TERUTAMA UNTUK SEKTOR-SEKTOR BERIKUT

35%
MANAJEMEN 

SEKTOR PUBLIK

3%
ENERGI

3%
KESEHATAN

1%
AIR, SERTA 

INFRASTRUKTUR 
DAN LAYANAN 

PERKOTAAN LAIN

bisnis setempat dan lembaga UMKM, proyek tersebut 
bertujuan meningkatkan akses ke layanan dan pembiayaan 
untuk pengembangan usaha lebih dari 200 UMKM, sehingga 
berkontribusi bagi lapangan kerja dan prospek pertumbuhan 
ekonomi yang lebih luas.
Di Tuvalu, ADB memberi hibah $20 juta untuk meningkatkan 
akses ke layanan penting dan mempercepat peluang ekonomi 
bagi masyarakat Pulau Nui, yang merupakan salah satu 
pulau terluar Tuvalu. Pembiayaan ADB akan membantu 
pembangunan pelabuhan bagi kapal pekerja yang menawarkan 
akses transportasi antarpulau yang lebih aman, termasuk bagi 
perempuan hamil, lansia, anak-anak, dan difabel. 
Bantuan teknis ADB untuk Kiribati membiayai analisis dan 
penilaian yang akan membantu pemerintah mengembangkan 
proyek peningkatan infrastruktur rumah sakit dan pelatihan 
tenaga kesehatan, terutama di Tarawa Selatan.

Mempercepat Kemajuan Gender  
dalam Kesetaraan

ADB terus mendorong kesetaraan gender di Pasifik selama 
2021 melalui investasi di berbagai bidang, termasuk kesehatan, 
perlindungan sosial, dan infrastruktur.
ADB juga bekerja sama erat dengan DMC untuk 
mengintegrasikan dan memperkuat rancangan gender dalam 
proyek APVAX. Sebagai contoh, di Samoa, Tonga, Tuvalu, 
dan Vanuatu, ADB memberi hibah $18,9 juta untuk proyek 
yang sedang berjalan, yang berfokus memperluas program 
imunisasi. Pembiayaan tambahan ini akan membuat pangkalan 
data untuk mengumpulkan laporan mengenai efek samping 
imunisasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini akan membantu 
meningkatkan surveilans keamanan dan kampanye sosialisasi 
dengan pesan spesifik bagi gender tertentu, pemberian vaksin, 
serta jalur rujukan dan layanan yang relevan.
Di Kepulauan Cook, ADB memberi pinjaman berbasis kebijakan 
senilai $75,5 juta untuk memulihkan pertumbuhan yang 
berkelanjutan dari segi fiskal, yang dipimpin oleh sektor swasta. 
Pinjaman tersebut termasuk opsi pembiayaan untuk berjaga-
jaga (precautionary financing option) senilai $40 juta yang akan 
memungkinkan pemerintah mengakses dana penting jika terjadi 
kemerosotan kondisi ekonomi dan fiskal. Pinjaman tersebut 
mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan 
perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang rentan. 
Melalui investasi tersebut, ADB membantu Kepulauan Cook 
agar dapat terus memberi bantuan tunai bagi keluarga yang 
memiliki anak, perempuan rentan, dan pengasuh.

ADB juga mengelola hibah $2 juta dari Dana Jepang untuk Asia 
dan Pasifik yang Makmur dan Tangguh (Japan Fund for Prosperous 
and Resilient Asia and the Pacific) guna membangkitkan kembali 
pariwisata di Kepulauan Cook melalui perluasan terminal Bandar 
Udara Rarotonga agar dapat melakukan skrining COVID-19 dan 
pembatasan jarak fisik. Rancangan proyeknya termasuk tempat 
duduk dan area tunggu khusus untuk perempuan hamil dan jalur 
akses bagi difabel, lansia, dan orang yang mengalami kelemahan 
fisik (infirm). Proyek tersebut juga akan meningkatkan sebuah 
fasilitas kesehatan berukuran sedang, dengan memberi ruang 
konsultasi khusus untuk melayani kesehatan mental perempuan 
dan konseling kekerasan berbasis gender. 
Saat memberi komitmen $43,9 juta untuk infrastruktur 
transportasi darat dan laut di Kepulauan Solomon, ADB 
memasukkan langkah-langkah yang mendukung perjalanan 
aman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Langkah-
langkah tersebut mencakup pemasangan informasi tentang 
kekerasan berbasis gender dan layanan yang berkaitan di halte 
bus dan tempat kegiatan masyarakat. Selain itu, proyek tersebut 
akan memberi pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender—
termasuk pencegahan eksploitasi, perundungan, dan pelecehan 
seksual—kepada kontraktor proyek dan di sembilan komunitas 
yang menjadi target, sekaligus mendorong perekrutan 
perempuan di posisi teknis dan pemimpin. 

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

Mengatasi risiko bencana terkait iklim adalah prioritas di Pasifik 
mengingat tingginya paparan kawasan itu terhadap peristiwa 
cuaca ekstrem dan bahaya alam, serta kerentanannya terhadap 
efek perubahan iklim. 
Pada 2021, ADB memberi komitmen $4 juta berupa pembiayaan 
tambahan untuk mendukung Federasi Mikronesia (FSM) dalam 
mengelola risiko bencana di sektor energi. Investasi 2021 
tersebut mendukung pengembangan dan pelaksanaan rencana 
aksi untuk pengurangan risiko bencana, pemetaan geografis 
berbagai aset energi Federasi Mikronesia, analisis kondisi dan 
kerentanan aset, serta perencanaan dan operasi jaringan listrik. 
Proyek tersebut akan berkontribusi untuk respons bencana dini 
dan kelanjutan operasi utilitas listrik Federasi Mikronesia selama 
keadaan darurat dan masa-masa kritis lainnya. 
Di Fiji, ADB menyalurkan hibah $1 juta dari Dana Respons 
Bencana Asia Pasifik (Asia Pacific Disaster Response Fund) 
untuk membantu memenuhi kebutuhan kemanusiaan setelah 
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Dukungan Tambahan untuk 
Membangkitkan Kembali Perekonomian 
Palau  

Sebagai negara pulau kecil yang berkembang, Palau 
memiliki perekonomian rapuh yang sangat bergantung pada 
pariwisata. Dengan ditutupnya perbatasan internasional, 
Palau terkena dampak berat selama pandemi COVID-19. 

Pada 2021, sebagai kelanjutan dari dukungan anggaran 
yang diberikan pada 2020 untuk belanja kesehatan dan 
dukungan mata pencaharian, ADB memberi komitmen 
$25 juta lagi berupa pinjaman berbasis kebijakan 
kepada Palau. Pendanaan ini membantu menjembatani 
kesenjangan pembiayaan yang cukup besar akibat dampak 
pandemi terhadap pariwisata, mengamankan pendanaan 
untuk melanjutkan Bantuan Virus Korona Satu Atap dari 
pemerintah, serta mendukung pelaksanaan reformasi 
manajemen sektor publik yang sangat penting, dengan 
tujuan mengarahkan pemulihan ekonomi ke jalur fiskal 
yang lebih berkelanjutan.

Melalui pinjaman tersebut, ADB juga mendukung 
kemajuan dua legislasi bersejarah yang menjadi pusat 
agenda reformasi di Palau: Undang-Undang Tanggung 
Jawab Fiskal dan Paket Reformasi Pajak Menyeluruh. 
Keduanya akan membentuk kebijakan fiskal berkelanjutan 
di Palau pada tahun-tahun mendatang. 

ADB juga memberi bantuan teknis paralel bagi 
langkah reformasi pelengkap lainnya. Hal ini termasuk 
pengembangan rencana investasi infrastruktur nasional; 
evaluasi aktuaria atas dana pensiun jaminan sosial yang 
akan menjadi masukan bagi undang-undang reformasi 
berikutnya; dan berbagai upaya yang mendukung 
pengembangan sektor swasta lebih lanjut, dengan langkah-
langkah menuju kerangka kebijakan yang mengatur 
arbitrase internasional, kerja sama pemerintah–swasta, dan 
modernisasi pencatatan perusahaan.

terjadinya Siklon Tropis Yasa yang berkategori 5 (sangat destruktif). 
Hibah tersebut mendanai bantuan segera dan untuk bertahan 
hidup bagi kira-kira 93.000 jiwa (sekitar 10% dari penduduk Fiji) 
yang terdampak langsung oleh siklon tersebut. Hal ini meliputi 
penyediaan perangkat medis, pangan, air minum dalam kemasan, 
sistem pemurnian air dan sanitasi, tempat berlindung sementara, 
dan perangkat higiene pribadi.
Untuk mendukung langkah-langkah dalam jangka yang lebih 
panjang, Program Reformasi Hukum dan Kebijakan ADB 
membantu pengesahan Undang-Undang Perubahan Iklim Fiji, 
yang memberi kerangka hukum menyeluruh agar dapat merespons 
perubahan iklim sejalan dengan Kesepakatan Paris.
ADB juga berinvestasi untuk mempercepat pasokan energi 
bersih ke seluruh penjuru Pasifik. Di Palau, ADB memberi layanan 
konsultasi yang berhasil mencapai kesepakatan komersial untuk 
kerja sama pemerintah–swasta (public-private partnership atau 
PPP) dengan produsen listrik tenaga surya independen. Proyek 
tersebut yang merupakan ladang surya skala utilitas pertama 
di Palau dan salah satu PPP surya terbesar di Pasifik, akan 
memasok hingga 20% dari kebutuhan energi Palau (yang masih 
dapat ditingkatkan lagi hingga 45% di masa mendatang dengan 
perluasan) dan diperkirakan dapat mencegah emisi gas rumah 
kaca 15.310 ton per tahun.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni 

Pada 2021, ADB berinvestasi untuk meningkatkan kondisi 
hidup di daerah perkotaan Pasifik melalui proyek-proyek untuk 
meningkatkan serangkaian layanan penting. 
Di Nauru, negara yang hingga kini belum memiliki layanan 
penyaluran air melalui pipa, ADB memberi hibah $5 juta untuk 
menyiapkan proyek yang akan meningkatkan kualitas dan 
keamanan layanan perkotaan bagi 2.150 rumah tangga. Usulan 
proyek senilai $20 juta tersebut akan membiayai peningkatan 
pasokan air dan sanitasi, manajemen limbah padat yang lebih 
efektif, serta kapasitas perencanaan kota yang lebih baik. 
Di Kepulauan Solomon, ADB mengelola hibah senilai $4,6 juta 
dari Fasilitas Lingkungan Global (Global Environment Facility) 
untuk perluasan proyek yang sedang berjalan, yang meningkatkan 
pasokan air dan sanitasi perkotaan di Daerah Honiara Raya 
dan lima kota lainnya. Tambahan pembiayaan tersebut akan 
membantu melindungi sumber air yang melayani Daerah Honiara 
Raya dari dampak perubahan iklim. Pembiayaan tersebut juga 
akan berkontribusi pada biaya konstruksi fasilitas pengolahan air 
Kongulai dan membiayai perluasan lebih lanjut jaringan pasokan 
air Honiara serta program penggantian pipa.

Mendorong Pembangunan Perdesaan dan Ketahanan 
Pangan 

Di kawasan yang didominasi oleh komunitas yang tersebar luas 
di pulau-pulau kecil dan terpencil, pembangunan perdesaan dan 
ketahanan pangan bergantung pada transportasi dan konektivitas 
pasar.
Di Vanuatu, ADB memberi hibah $5 juta untuk mempersiapkan 
proyek yang akan membangun sekitar 10 dermaga dan 
pelabuhan perdesaan agar dapat menghubungkan penduduk 

Pemandangan dari udara di Koror, pusat komersial Palau.
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Melalui dukungan ADB, 
penduduk Ebeye di 

Kepulauan Marshall kini 
dapat mengakses air yang 

lebih bersih, mengurangi 
terjadinya penyakit yang 

menular melalui air.

Air yang Aman Meningkatkan Hasil Kesehatan 
di Ebeye

Penyakit yang menular melalui air sudah sejak dahulu kala 
menjadi ancaman di Pulau Ebeye di Kepulauan Marshall dan 
perubahan baru terjadi belakangan ini. 

Mengingat sekitar 15.000 penduduknya tinggal di lahan 
yang hanya seluar 32 hektare, Ebeye menghadapi tantangan 
kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada Hong Kong, 
RRT. Ebeye juga tidak memiliki sungai air tawar dan hanya 
punya cadangan air tanah dalam jumlah kecil. Tingginya 
insiden penyakit yang menular melalui air sebagian disebabkan 
inefisiensi sistem pasokan air dan sanitasi, yang hanya mampu 
melayani rumah tangga dengan air minum yang aman hingga 1 
jam per minggu.

 “Penyakit yang menular melalui air merupakan salah satu kasus yang paling sering kami temui 
di rumah sakit,” kata Dr. Joaquin Nasa Jr., kepala staf di Rumah Sakit Ebeye.

Pada 2015, ADB memberi hibah $5 juta dan mengelola hibah $4 juta dari Pemerintah Australia 
untuk meningkatkan akses ke air yang aman dan meningkatkan sanitasi di pulau itu. Hasilnya, 
telah dibangun fasilitas canggih pengolahan air limbah dan air bersih yang menyediakan hingga 
430.000 galon air minum per hari bagi penduduk Ebeye. 

ADB terus mendukung proyek tersebut melalui tambahan pembiayaan $3 juta untuk operasi 
dan pemeliharaan fasilitas itu. Hal ini akan membantu memastikan keberlanjutan pasokan air 
dan memperluas layanan sanitasi, yang juga membantu menanggulangi penularan COVID-19. 
Pemerintah Kepulauan Marshall telah berkontribusi sebesar $10,4 juta dalam bentuk dana 
pendamping (counterpart fund) untuk proyek ini.

terpencil ke pusat komersial dan meningkatkan kesempatan 
perdagangan bagi usaha mikro dan kecil. Proyek tersebut juga 
akan menyediakan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan 
pengiriman produk pertanian dan perikanan ke pasar setempat 
dan pusat populasi.
ADB juga berinvestasi untuk memperkuat akses ke pasar dan 
mengurangi waktu perjalanan petani dan masyarakat perdesaan 
di daerah Papua Nugini yang berpenduduk terbanyak dan paling 
kaya sumber daya. Jalan Raya Pegunungan (Highlands Highway) 
nasional di Papua Nugini sangat penting bagi masyarakat 
perdesaan di pedalaman, yang menghubungkan 1.800 kilometer 
jalan subnasional dan jalan pengumpan, serta melayani banyak 
komunitas terpencil. Pada 2021, ADB memberi pinjaman $325 
juta sebagai bagian dari program investasi yang sedang berjalan 
untuk mendukung prioritas Pemerintah Papua Nugini, yaitu 
transportasi yang aman dan efisien di sepanjang jalan raya 
tersebut. Pinjaman tersebut akan membantu peningkatan 71 
jembatan, termasuk tambahan jalur pejalan kaki yang dipisahkan 
dengan rel atau pembatas untuk memberi akses lebih aman 
bagi lansia, difabel, dan anak-anak. Proyek tersebut juga akan 
membangun setidaknya 20 lokasi akses air dan higiene, agar 
perempuan lebih aman dan terjaga martabatnya jika ingin mandi 
saat bepergian.  

Memperkuat Tata Kelola 
dan Kapasitas Kelembagaan

Di Pasifik, tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat sangat 
penting bagi DMC untuk meraih peluang ekonomi, meningkatkan 

jangkauan dan kualitas layanan publik, serta merespons krisis 
secara efektif. 
Di Samoa, ADB memberi hibah $5 juta untuk menyiapkan 
proyek transportasi darat. Pembiayaan tersebut akan membantu 
pemerintah mengadakan studi kelayakan, menyiapkan 
rancangan infrastruktur berkualitas untuk pekerjaan sipil, 
dan melaksanakan uji tuntas. Pembiayaan tersebut juga akan 
meningkatkan kapasitas berbagai lembaga penanggung jawab 
dan lembaga pelaksana dalam merancang, melaksanakan, 
memantau, dan mengevaluasi proyek-proyek transportasi darat. 
Dalam proyek yang serupa, ADB dan Pemerintah Federasi 
Mikronesia menandatangani hibah senilai $5 juta untuk 
mempercepat rangkaian proyek jalan dan jembatan di empat 
negara bagian Federasi Mikronesia. Dukungan tersebut akan 
meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memanfaatkan 
teknologi konstruksi jalan yang canggih, serta mengadakan studi 
kelayakan dan uji tuntas terhadap aspek-aspek kelembagaan, 
keuangan, pengadaan, dan perlindungan dalam sejumlah 
subproyeknya.
Di Papua Nugini, ADB memberi komitmen pinjaman $150 
juta untuk program yang akan membantu meningkatkan 
kinerja operasional, keberlanjutan keuangan, tata kelola, dan 
transparansi badan usaha milik negara agar dapat memperkuat 
penyampaian layanan. 
ADB juga memberi komitmen $2 juta dalam bentuk pembiayaan 
tambahan bagi peningkatan administrasi keuangan publik yang 
sedang berjalan di Kepulauan Marshall. Investasi 2021 ini akan 
membiayai Unit Koordinasi Reformasi dalam proyek tersebut—
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PENDEKATAN BARU UNTUK DMC KECIL 
DI PASIFIK  

Pada 2021, ADB mendukung Pendekatan Pasifik 
2021–2025 (Pacific Approach 2021–2025), sebuah 
strategi lima tahun untuk 12 negara pulau kecil di 
Pasifik. Strategi ini memiliki tiga tujuan: membangun 
ketangguhan terhadap guncangan, menyampaikan 
layanan berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan 
inklusif. 
Untuk membangun ketangguhan terhadap 
guncangan, ADB akan berfokus pada memperkuat 
manajemen keuangan publik dan sistem kesehatan, 
serta mendukung pengurangan risiko bencana, dan 
pemulihan ekonomi. Agar dapat menyampaikan 
layanan berkelanjutan, ADB akan terus membiayai 
energi inti, transportasi, dan infrastruktur perkotaan, 
sambil mendukung utilitas dalam mengelola aset secara 
lebih berkelanjutan. Untuk mendukung pertumbuhan 
inklusif, ADB akan meningkatkan skala operasi yang 
tidak dijamin pemerintah di kawasan ini, memperkuat 
lingkungan usaha yang kondusif, meningkatkan 
akses pembiayaan untuk UMKM, dan membantu 
mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi 
kelompok yang paling rentan.

sebuah tim beranggotakan ahli setempat dan internasional 
yang memberi dukungan jangka panjang untuk Kementerian 
Keuangan—agar dapat memperluas bidang reformasi dan 
menjalankan peningkatan manajemen badan usaha milik negara.

Mendorong Kerja Sama  
dan Integrasi Kawasan

Dengan 14 DMC yang terpencil secara geografis, Pasifik 
membawa tantangan unik dalam kerja sama dan integrasi 
kawasan (regional cooperation and integration atau RCI). Pada 
2021, ADB mengedepankan RCI untuk transportasi dan 
perdagangan yang lebih baik, solusi rendah karbon di sektor 
energi, serta menyediakan layanan telekomunikasi dan internet 
yang berkualitas. 
ADB memberi komitmen hibah $45 juta untuk rehabilitasi dan 
peningkatan Queen Salote Wharf di Nuku’alofa, ibu kota Tonga. 
Pembiayaan tersebut akan memungkinkan masuknya kapal 
yang lebih besar ke pelabuhan, sehingga membawa volume 
kargo yang lebih besar ke kawasan tersebut, menurunkan biaya 
pengapalan, dan menciptakan efisiensi keuangan dalam impor 
dan ekspor barang. Proyek tersebut akan berperan penting 
dalam mendorong perdagangan kawasan bagi negara-negara 
tetangga yang berada di jalur pengapalan yang terhubung, 
seperti Kepulauan Cook dan Samoa, serta antara Tonga dengan 
mitra dagang utamanya di Australia, Selandia Baru, dan Amerika 
Serikat.
Untuk memperkuat reformasi energi di Pasifik, ADB memberi 
bantuan teknis kawasan kepada Kantor Aliansi Regulator 
Energi Pasifik (Office of Pacific Energy Regulators Alliance) untuk 
mendorong reformasi regulasi yang akan mendukung teknologi 
baru bagi dekarbonisasi perekonomian Pasifik. Bantuan teknis 
tersebut juga akan berfokus pada realisasi peluang untuk 
menarik investasi swasta di sektor energi, termasuk melalui kerja 
sama pemerintah–swasta.
ADB juga telah melakukan investasi ekuitas senilai $25 juta 
pada penyedia telekomunikasi mobile di Papua Nugini. Penyedia 
telekomunikasi tersebut didirikan oleh operasi industri yang 
berbasis di Fiji dan memperoleh dukungan investor kelembagaan 
dari Samoa. Hal ini menunjukkan konektivitas kawasan dan 
kerja sama lintas batas di antara berbagai perusahaan di 
Pasifik. Vodafone PNG, yang didirikan oleh Amalgamated 
Telecom Holdings Ltd (Fiji), akan menyediakan layanan mobile, 
broadband, dan internet yang terjangkau dan berkualitas tinggi, 
dengan tingkat penetrasi mobile di Papua Nugini diperkirakan 
naik dari sekitar 32% menjadi 65% pada 2024. Akses yang lebih 
luas ke layanan mobile dan internet tersebut akan meningkatkan 
konektivitas bagi pedagang, manufaktur, dan pemilik usaha yang 
beroperasi di pasar kawasan itu.

SOROTAN PENGETAHUAN 

Pada 2021, ADB dan Pemerintah Tonga merilis laporan penting 
yang menganalisis risiko iklim dan bencana di negara kepulauan 
Pasifik tersebut. Laporan tersebut menganalisis 28.000 
bangunan, 1.200 kilometer jalan, 26.000 aset kelistrikan, 
dan 500 aset air di pulau utama Tongatapu, dan melakukan 
pemodelan dampak bahaya alam dengan dan tanpa perubahan 

iklim. Hasilnya memperlihatkan bahwa dalam skenario kenaikan 
permukaan air laut 1 meter, akan terjadi kehilangan permanen 
25% bangunan, 11% jalan, 15% aset air, dan 29% aset infrastruktur 
kelistrikan. Laporan tersebut disahkan oleh kabinet Tonga pada 
27 Agustus 2021, dan penilaian serupa sedang direncanakan 
untuk pusat populasi lainnya di Pasifik.
Fasilitas Infrastruktur Kawasan Pasifik (Pacific Region Infrastructure 
Facility atau PRIF) yang didukung ADB mengadakan konferensi 
pertamanya pada Oktober 2021, acara yang mempertemukan 
beragam pemangku kepentingan di Pasifik untuk mendiskusikan 
kebutuhan infrastruktur kawasan tersebut. PRIF juga memberi 
dukungan bagi Kepulauan Cook, Palau, Kepulauan Solomon, dan 
Tonga untuk mengembangkan rencana infrastruktur prioritas 
nasionalnya masing-masing yang akan membantu pemulihan 
ekonomi dari pandemi COVID-19. 
Prakarsa Pengembangan Sektor Swasta Pasifik (Pacific Private 
Sector Development Initiative) dari ADB merilis laporan berjudul 
Kepemimpinan Bermakna: Mengkaji Tolok Ukur Perempuan 
dalam Kepemimpinan Dunia Usaha di Pasifik (Leadership Matters: 
Benchmarking Women in Business Leadership in the Pacific). 
Laporan tersebut mendapati bahwa proporsi perempuan yang 
memegang peran kepemimpinan dunia usaha di DMC Pasifik 
jauh melampaui rata-rata global dan juga mengidentifikasi 
sejumlah peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender lebih 
lanjut.
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Asia Selatan
Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Sri Lanka

Perempuan sedang mengantre untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 di Dhaka, Bangladesh.

KOMITMEN

DISALURKAN

$8,8 M 

$5,4 M 

$5,4 M 
 RESPON COVID-19

SEKILAS ANGKA

DIBIAYAI BERSAMA

$4,8 M 

BAB 2: OPERASI

Perekonomian Asia Selatan tumbuh kembali dengan kuat pada 
2021, terutama berkat pelonggaran pembatasan COVID-19 di 
beberapa bagian kawasan ini, penguatan harga komoditas, dan 
peningkatan perdagangan asing.
Namun, pemulihan dari pandemi terganggu akibat wabah virus 
yang berulang-ulang. Kawasan ini mencatatkan sebagian besar 
kasus COVID-19 di Asia dan Pasifik, dengan kasus infeksi baru 
harian yang mencapai puncak 403.000 pada awal Mei. Sampai 
dengan akhir 2021, sekitar 40% dari penduduk Asia Selatan 
telah memperoleh vaksinasi lengkap.
Pemerintah di kawasan ini memfokuskan langkah respons 
COVID-19 selama 2021 pada penguatan sistem kesehatan 
dan perlindungan sosial. Sebagai contoh, Bangladesh berupaya 
menjadikan program ketahanan sosialnya lebih responsif, 
sedangkan Nepal memperkuat keterlibatan masyarakat untuk 
meningkatkan kesadaran mengenai manfaat vaksinasi.
ADB terus merespons dengan cepat dan fleksibel untuk 
membantu negara berkembang anggotanya (developing member 
countries atau DMC) di Asia Selatan mengatasi krisis COVID-19, 
melalui komitmen pembiayaan respons pandemi sebesar $5,4 
miliar selama 2021. Dukungan ini termasuk pinjaman $2,8 miliar 
di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine 
Access Facility atau APVAX) untuk membantu kawasan ini 
melakukan pengadaan dan pemberian lebih dari 800 juta dosis 
vaksin bagi lebih dari 415 juta penduduk di Bangladesh, India, 
Nepal, dan Sri Lanka. 
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PERSENTASE KOMITMEN OPERASI ADB 
DI ASIA SELATAN UNTUK MENDUKUNG 
SETIAP PRIORITAS STRATEGI 2030

Catatan: Sebagian besar operasi baru ADB menjawab lebih dari satu prioritas operasional. 
Jumlah persentase Respons COVID-19 dan Operasi Non-COVID-19 mungkin berbeda 
dengan angka persentase total beberapa prioritas operasional karena pembulatan.

PRIORITAS 1
Mengatasi Kemiskinan 
yang Masih Ada dan 
Mengurangi 
Ketimpangan

48%

52%

PRIORITAS 2 52%

48%

PRIORITAS 3

PRIORITAS 4

PRIORITAS 5 7%

15%

PRIORITAS 6 41%

44%

PRIORITAS 7 26%

19%

Mempercepat 
Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

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

Menjadikan Kota 
Lebih Layak Huni

Mendorong Pembangunan 
Perdesaan dan Ketahanan 
Pangan

Memperkuat Tata 
Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Mendorong Kerja Sama 
dan Integrasi Kawasan

33%

48%

7%

30%

85%

44%

100%

100%

81%

37%

22%

Respons COVID-19 2021

Operasi Non-COVID-19 2021

ADB juga memberi pinjaman, hibah, dan bantuan teknis untuk 
menjadikan sistem perlindungan sosial lebih inklusif, terutama bagi 
perempuan dan lansia; memungkinkan berbagai usaha tetap buka 
sekaligus mempertahankan dan menciptakan pekerjaan; serta 
meningkatkan dan memperluas layanan perawatan kesehatan. 
Sementara itu, ADB melanjutkan operasi untuk membantu 
DMC di Asia Selatan mencapai tujuan pembangunan jangka 
panjangnya, sambil berkontribusi bagi pemulihan yang hijau dan 
inklusif dari pandemi. Sebagai contoh, ADB membantu berbagai 
pemerintah memperkuat sistem manajemen keuangan publiknya, 
serta mendukung reformasi pajak untuk meningkatkan mobilisasi 
sumber daya domestik.
Secara keseluruhan, ADB memberi komitmen $8,8 miliar kepada 
Asia Selatan pada 2021, termasuk hampir $300 juta bagi proyek-
proyek yang tidak dijamin pemerintah untuk mendukung sejumlah 
perusahaan yang terutama berada di sektor energi, keuangan, dan 
transportasi. 

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada  
dan Mengurangi Ketimpangan

Pada 2021, ADB ingin mengatasi dampak jangka pendek pandemi 
COVID-19 terhadap kelompok miskin dan rentan di Asia Selatan, 
serta membangun fondasi bagi pemulihan ekonomi yang tidak 
akan mengabaikan kelompok mana pun di kawasan ini. 
ADB melakukan investasi penting untuk mengurangi dampak 
pandemi terhadap kelompok tertinggal, terutama melalui APVAX, 
yang membantu memastikan akses lebih adil ke vaksin. Di bawah 
fasilitas ini, ADB memberi pinjaman $940 juta kepada Bangladesh 
untuk pengadaan 115 juta dosis vaksin COVID-19; $165 juta 
kepada Nepal untuk sekitar 16 juta dosis; $150 juta kepada Sri 
Lanka untuk 12 juta dosis; dan $1,5 miliar kepada India—pinjaman 
terbesar di bawah APVAX—untuk 667 juta dosis.
Di Maladewa, ADB memberi bantuan teknis untuk memperkuat 
sistem kesehatan di negara itu, dengan fokus pada respons 
pandemi COVID-19 dan rencana vaksinasi. ADB juga mengelola 
hibah $5 juta dari Dana Jepang untuk Asia dan Pasifik yang 
Makmur dan Tangguh (Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia 
and the Pacific) guna membantu pemerintah daerah di Nepal agar 
dapat merespons pandemi dengan lebih baik. Hibah ini mendanai 
prakarsa masyarakat di bidang pasokan air, sanitasi, dan higiene, 
bersamaan dengan prakarsa kesehatan guna mencegah penularan 
COVID-19 di pusat-pusat penduduk subnasional dan kota kecil. 
Hibah tersebut berkaitan dengan proyek yang dibiayai ADB yang 
sedang berjalan dan mendukung konstruksi 20 balai masyarakat 
serbaguna yang dilengkapi dengan sarana perawatan kesehatan. 
Untuk mengurangi ketimpangan dalam jangka yang lebih panjang, 
ADB memberi $300 juta untuk memperluas layanan perawatan 
kesehatan primer secara menyeluruh di 13 negara bagian India, 
sehingga memberi manfaat bagi setidaknya 256 juta penghuni 
perkotaan, termasuk 51 juta penduduk yang tinggal di kawasan 
kumuh perkotaan.
ADB juga memberi komitmen $150 juta untuk menyediakan 
perumahan bagi kelompok miskin perkotaan di negara bagian 
Tamil Nadu, dan merelokasi 6.000 rumah tangga miskin dari 
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daerah yang rentan bahaya alam ke lokasi yang lebih aman. 
Di bawah proyek tersebut, ADB mendukung Pemerintah 
India dalam mengajak sektor swasta memobilisasi tambahan 
pembiayaan untuk konstruksi perumahan berharga terjangkau.

Mempercepat Kemajuan  
dalam Kesetaraan Gender

ADB memastikan elemen kesetaraan gender menjadi 
bagian penting pada berbagai operasinya di Asia Selatan 
pada 2021. Prakarsa gender ADB di Bangladesh dan Sri 
Lanka memperlihatkan bagaimana operasi-operasi tersebut 
berkontribusi untuk perlindungan sosial, perawatan 
kesehatan universal, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan hasil 
pembangunan lainnya.
Di Bangladesh, ADB memberi komitmen pinjaman $250 juta, 
sekaligus pembiayaan bersama $351 juta, yang akan mendukung 
reformasi untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi 
perempuan yang rentan. Program tersebut akan memperluas 
cakupan tunjangan usia lanjut kepada perempuan berusia di 
atas 62 tahun dan tunjangan bagi perempuan yang menjanda, 
ditelantarkan, dan miskin di 150 upazila (setara kecamatan). 
Pemilihan hampir 1 juta penerima manfaat telah rampung pada 
2021 dan 90% dari perempuan tersebut telah menerima dua kali 
transfer tunai.
ADB juga memberi komitmen pinjaman $150 juta untuk 
memperbarui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
yang dijalankan oleh kaum muda, pengusaha perdesaan, dan 
pekerja migran yang telah kembali, terutama perempuan. 
Pinjaman kepada Bangladesh Bank, bank sentral negara itu, 
akan diteruskan kepada lembaga keuangan yang berpartisipasi 
untuk mendukung UMKM. Lebih dari 6.000 usaha mikro yang 
dipimpin atau dimiliki perempuan akan memperoleh manfaat 
dari akses pembiayaan yang lebih baik. Proyek tersebut juga akan 
memberi layanan inkubasi usaha bagi perempuan.
Selain itu, ADB juga memberi bantuan teknis di Bangladesh 
untuk meningkatkan keamanan dan pemeliharaan jalan di 
sepanjang salah satu jalan raya utama di negara itu. Proyek 
tersebut mencakup dukungan peningkatan kapasitas 
Departemen Jalan dan Jalan Raya (Road and Highway 
Department) agar mampu mengintegrasikan berbagai fitur 
kesetaraan gender dan inklusi sosial (gender equality and social 
inclusion atau GESI) dalam pengoperasian jalan di Bangladesh. 
Proyek ini akan mengembangkan strategi dan pedoman GESI, 

serta mengidentifikasi bagaimana halte bus di sepanjang Jalan 
Raya Nasional No. 2 dapat ditingkatkan untuk memberi fasilitas 
yang lebih baik bagi perempuan, lansia, dan anak-anak.
Di Sri Lanka, ADB memberi pinjaman $110 juta untuk memperkuat 
layanan perawatan kesehatan primer di empat provinsi yang 
kurang terlayani. Pinjaman tersebut akan membiayai fasilitas 
yang responsif terhadap gender di rumah sakit dan meningkatkan 
layanan kesehatan yang sesuai bagi perempuan, laki-laki, dan 
anak-anak. Pinjaman itu mencakup program rintisan untuk 
mengomunikasikan mengenai kesehatan reproduksi kepada lebih 
dari 1.000 laki-laki dan anak laki-laki, serta mengenai kesehatan 
ibu dan anak, dan gizi, kepada lebih dari 3.000 perempuan 
dan anak perempuan. Pinjaman tersebut juga ditujukan untuk 
membantu upaya pemerintah dalam memasukkan persoalan 
gender ke dalam kebijakan sektor kesehatan.

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

ADB masih mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim, serta ketangguhan terhadap bencana di Asia Selatan. Hal 
ini termasuk investasi pada infrastruktur yang tangguh iklim 
dan energi bersih, serta dukungan untuk merencanakan dan 
membiayai kesiapsiagaan menghadapi bencana. 
Di India, ADB memberi komitmen $251 juta untuk mengurangi 
paparan 1,9 juta penduduk di daerah aliran Sungai Chennai-
Kosasthalaiyar terhadap banjir musiman, yang dalam beberapa 
tahun terakhir telah menghancurkan harta benda dan mata 
pencaharian. Dengan membiayai infrastruktur yang tangguh 
bencana di daerah aliran sungai, ADB membantu masyarakat 
bertahan menghadapi curah hujan yang makin tinggi, kenaikan 
permukaan laut, dan gelombang badai akibat siklon. 
ADB juga memberi bantuan teknis untuk membangun 
ketangguhan iklim di sepanjang pesisir Bangladesh, India, 
Maladewa, dan Sri Lanka. Bantuan tersebut akan menolong 
berbagai negara menyiapkan rencana strategis dan 
mengidentifikasi peluang pembiayaan guna mengurangi 
kerentanan terhadap bahaya alam dan melakukan restorasi pada 
ekosistem yang terpapar bahaya alam. 
Untuk mendukung peralihan India ke energi bersih, ADB merintis 
pengaturan yang memberi pinjaman yang dijamin pemerintah, 
dilanjutkan dengan pinjaman yang tidak dijamin pemerintah, 
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Investasi Pertanian untuk Mendorong 
Pemulihan dari Pandemi di India

Pada 2021, ADB melakukan dua investasi sebagai 
pelengkap yang akan membantu meningkatkan 
perekonomian perdesaan dan mempercepat pemulihan 
dari pandemi di negara bagian Maharashtra, India.

ADB menandatangani pinjaman $100 juta untuk 
meningkatkan agrobisnis dan kapasitas penanganan 
pascapanen, meningkatkan pendapatan pertanian, 
dan mengurangi terbuangnya pangan di negara bagian 
tersebut. Pinjaman itu akan membantu meningkatkan atau 
membangun sejumlah fasilitas yang akan menyediakan 
penyimpanan dan pemrosesan hasil panen yang bersih, 
mudah diakses, dan berkelanjutan bagi 200.000 petani 
individual dan organisasi petani. Pinjaman tersebut juga 
akan memungkinkan akses pembiayaan yang lebih baik, 
menyediakan pelatihan mengenai rantai nilai hortikultura 
dan manajemen pascapanen, serta melengkapi rangkaian 
proyek sektor swasta ADB untuk mengembangkan nutrisi 
tanaman efisiensi tinggi dan perbaikan tanah.

Agar dapat meningkatkan manfaat dari pinjaman 
agrobisnis tersebut, ADB juga memberi komitmen 
$300 juta dalam bentuk pembiayaan tambahan untuk 
membangun 1.100 kilometer jalan yang tahan berbagai 
jenis cuaca dan 230 jembatan di 34 distrik perdesaan 
Maharashtra. Jalan tersebut akan meningkatkan 
transportasi hasil panen dan konektivitas pasar bagi 
para petani dan usaha pertanian, sekaligus memberi 
desa-desa kecil akses yang lebih baik ke sekolah dan 
fasilitas kesehatan. Proyek tersebut diperkirakan akan 
menghasilkan sekitar 3,1 juta orang-hari pekerjaan bagi 
masyarakat setempat, dengan setidaknya 25% untuk 
perempuan.

untuk sebuah proyek tunggal dengan nilai total $190 juta, 
kepada Pemerintah India, Pemerintah Negara Bagian Karnataka, 
dan Bangalore Electricity Supply Company Ltd (BESCOM). 
Berdasarkan pengaturan tersebut, BESCOM akan memperbarui 
sistem distribusi listriknya untuk meningkatkan efisiensi dan 
keamanan layanan bagi lebih dari 11,8 juta konsumen di kota 
Bengaluru. Investasi tersebut diharapkan akan memangkas emisi 
lebih dari 113.000 ton karbon dioksida per tahun.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni 

Asia Selatan memiliki sejumlah pusat perkotaan dengan kualitas 
hidup terendah di Asia dan Pasifik. Pada 2021, ADB berinvestasi 
meningkatkan kualitas hidup di kota-kota Asia Selatan dengan 
membiayai pengembangan dan perencanaan kebijakan perkotaan 
yang lebih baik, meningkatkan transportasi publik, dan menambah 
pasokan perumahan berharga terjangkau. 
Di India, ADB memberi komitmen pinjaman $350 juta yang 
mendukung kebijakan nasional untuk menyediakan layanan bagi 
460 juta penduduk perkotaan di negara itu. Melalui hibah dari 
pemerintah pusat, yang bergantung pada peningkatan kinerja di 
berbagai sektor, program tersebut akan membantu pembuatan 
kebijakan dan pedoman mengenai pasokan air dan sanitasi, 
kebijakan rumah sewa, serta program untuk pekerja migran dan 
kelompok miskin, dan pedoman untuk penyaluran pembiayaan.
ADB juga menandatangani pinjaman $500 juta dengan 
Pemerintah India untuk memperluas jaringan jalur kereta metro 
di Bengaluru. Disertai pembiayaan bersama senilai $330 juta 
sebagai pelengkap, proyek tersebut akan membangun dua koridor 
metro baru yang sebagian besar berada di ketinggian dengan 
panjang total 56 kilometer dan 30 stasiun baru. Koridor baru ini 
akan memungkinkan perjalanan yang aman, berbiaya terjangkau, 
dan ramah lingkungan bagi penduduk perkotaan Bengaluru 
yang diproyeksikan akan mencapai jumlah 16,2 juta pada 2030, 
sehingga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan 
memudahkan perjalanan ke bandar udara. Jalur baru tersebut 
akan melayani semua penglaju dan memenuhi kebutuhan khusus 
para lansia, perempuan, anak-anak, dan difabel.
Di Bhutan, yang sangat kekurangan perumahan dan hampir 
64% rumah tangga di perkotaan menyewa tempat tinggal, ADB 
memberi komitmen $30 juta untuk membantu pembangunan 
perumahan berharga terjangkau dan fasilitas masyarakat di enam 
kota. Pembiayaan tersebut mencakup konstruksi 1.000 unit 
sewaan yang tangguh bencana dan efisien dalam penggunaan 
energi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, 3 pusat 
layanan masyarakat terintegrasi, dan 2 lokasi transfer untuk 
sampah yang dapat didaur ulang. Proyek tersebut juga akan 
membantu peningkatan kapasitas kelembagaan, kebijakan, dan 
kerangka regulasi di sektor perumahan Bhutan.
Untuk meningkatkan konektivitas transportasi dari pedalaman di 
Andhra Pradesh menuju pelabuhan Vishakhapatnam di pantai 
timur India, ADB memberi komitmen pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah dalam mata uang rupee India dengan nilai setara $51,1 
juta ke DBL Anandapuram Anakapalli Highways Private Ltd. 
Proyek tersebut akan mengonversi satu bagian pada jalan raya 
nasional dari dua jalur menjadi enam jalur, mengurangi kemacetan 
di titik sumbatan lalu lintas penting, serta menghasilkan pergerakan 

Maharashtra merupakan salah satu negara bagian produsen 
cabai terbesar di India. Dukungan ADB bagi agrobisnis di 
negara bagian tersebut akan memperkuat pemulihan yang 
hijau dan inklusif.
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Infrastruktur energi bersih 
yang didukung ADB 

membantu Maladewa 
mengurangi polusi dan biaya 

energi.

Memajukan Energi Berkelanjutan di Maladewa

Sebagai negara kepulauan atol di tengah Samudra Hindia dengan 188 pulau yang 
dihuni, Maladewa menghadapi tantangan luar biasa untuk menyediakan energi yang 
andal, terjangkau, dan berkelanjutan kepada penduduknya. 

Pada 2012, dengan masing-masing pulau dialiri listrik oleh jaringannya sendiri 
yang berbahan bakar solar, perekonomian kecil yang berbasis pariwisata ini 
menghabiskan lebih dari $470 juta untuk impor minyak, yang sebagian besarnya 
merupakan bahan bakar bagi pembangkit listrik. 

Sebagai respons, ADB mengumumkan proyek penting pada 2014 untuk 
mempersiapkan pulau-pulau terluar Maladewa bagi pengembangan energi 
berkelanjutan. Sejak saat itu, proyek yang memperoleh pembiayaan bersama 
tersebut telah memperkenalkan pembangkitan listrik terbarukan secara hibrida, 
dengan berbagai peningkatan sistem manajemen energi dan jaringan, guna 

memenuhi kebutuhan energi lebih dari 160 pulau-pulau terluar, sehingga menjadikan proyek 
tersebut prakarsa unik bagi negara pulau kecil yang berkembang ini. 

Sampai dengan Juni 2021, sistem hibrida surya–baterai–minyak solar telah dipasang di 
70 pulau, sehingga meningkatkan pembangkitan energi terbarukan di Maladewa dari 0,1 
megawatt pada 2008 menjadi lebih dari 22 megawatt saat ini. Hal ini telah mengurangi emisi 
karbon dioksida Maladewa dari sektor energi hingga setidaknya 40.000 ton. 

Pencapaian ini telah membawa pengakuan bagi proyek tersebut pada kategori energi 
terbarukan dan efisiensi energi dalam Penghargaan “Greening the Islands Awards” pada 2021. 
Proyek tersebut juga memperoleh dukungan kuat masyarakat di pulau-pulau terluar. Sistem 
hibrida tersebut mengurangi lamanya waktu pengoperasian mesin berbahan bakar solar, 
sehingga mengurangi polusi udara dan tingkat kebisingan, serta meningkatkan kualitas hidup 
penduduk pulau.

barang yang lebih cepat dan mengurangi biaya logistik. Proyek ini 
adalah proyek jalan sektor swasta pertama ADB di Asia Selatan 
dan akan menciptakan hampir 1.100 pekerjaan selama tahap 
konstruksi.

Mendorong Pembangunan Perdesaan  
dan Ketahanan Pangan 

Pembangunan perdesaan masih menjadi hal yang sangat 
penting di Asia Selatan untuk mengentaskan kemiskinan, serta 
memastikan ketahanan air dan pangan. 
Di Nepal, ADB memberi bantuan teknis untuk mempersiapkan 
proyek yang akan membantu terpenuhinya kebutuhan buah dan 
kacang-kacangan dalam negeri, sekaligus meningkatkan mata 
pencaharian petani di lima provinsi. Bantuan tersebut mengkaji 
cara-cara agar dapat meningkatkan manajemen pembibitan yang 
bebas penyakit, serta sistem sertifikasi yang berkaitan dengan 
Nepal, dan juga melakukan digitalisasi sistem pembayaran untuk 
subsidi pertanian dan dukungan keuangan lainnya. Bantuan 
tersebut juga mengkaji penangkapan karbon melalui pertanian 
kebun buah dan kacang, serta peningkatan pada ketangguhan 
iklim dalam manajemen kebun. 
Di Sri Lanka, ADB memberi komitmen $200 juta sebagai 
tranche ketiga untuk program jalan terintegrasi yang akan 
meningkatkan dan memelihara sekitar 3.400 kilometer jalan 
akses perdesaan dan 340 kilometer jalan nasional. Program ini 
memperkuat konektivitas antara masyarakat perdesaan dengan 

pusat sosioekonomi bagi 9,8 juta penduduk di sejumlah provinsi, 
yaitu Utara, Timur, Barat, dan Uva..

Memperkuat Tata Kelola 
dan Kapasitas Kelembagaan

Agar dapat memperoleh pemulihan ekonomi yang cepat 
dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19, DMC di Asia 
Selatan berupaya meningkatkan manajemen keuangan publik, 
meningkatkan kapasitas untuk menyampaikan infrastruktur 
yang lebih baik, dan memperkuat pasar keuangan.
Sebagai bagian dari responsnya, ADB memberi komitmen 
pinjaman berbasis kebijakan senilai $250 juta kepada Pemerintah 
Bangladesh, sekaligus pembiayaan bersama $425 juta, yang 
akan mendukung reformasi untuk meningkatkan manajemen 
keuangan publik. Reformasi yang juga mencakup langkah-
langkah untuk meningkatkan sistem perpajakan Bangladesh 
tersebut akan memperkuat ruang fiskal pemerintah agar 
dapat menambah investasi di bidang pendidikan, kesehatan, 
perlindungan sosial, dan infrastruktur.
ADB juga terus membantu Bangladesh melalui kerja sama 
pemerintah–swasta (public-private partnership atau PPP). 
Langkah ini membantu memobilisasi investasi komersial senilai 
$384 juta untuk proyek jalan bypass di Dhaka, yang pertama di 
Bangladesh di bawah Undang-Undang Kerja Sama Pemerintah–
Swasta. ADB memberi saran keuangan, dan juga dukungan 
persiapan dan pemantauan proyek kepada Otoritas Kemitraan 
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PERTUMBUHAN HIJAU, DAYA SAING 
LEBIH BESAR UNTUK BANGLADESH 

Pada 2021, ADB mendukung strategi kemitraan 
negara yang baru untuk Bangladesh, yang berjangka 
waktu 2021–2025. Didasarkan pada penilaian 
saksama mengenai sektor swasta, perubahan 
iklim, dan kemiskinan, tujuan inti strategi tersebut 
termasuk meningkatkan daya saing ekonomi 
Bangladesh, mendorong pertumbuhan yang 
ramah lingkungan, dan memperkuat perlindungan 
sosial. Strategi tersebut mendukung pemulihan 
dari pandemi COVID-19 dan akan membantu 
Bangladesh menjadi negara berpenghasilan 
menengah-atas pada 2031.

Pemerintah–Swasta dan Departemen Jalan dan Jalan Raya di 
Bangladesh melalui kesepakatan 25 tahun untuk merancang, 
membangun, membiayai, mengoperasikan, dan memelihara 
proyek jalan sepanjang 48 kilometer tersebut. Dengan 
memungkinkan lalu lintas barang berat agar tak perlu melintasi 
Dhaka, proyek tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas 
udara perkotaan dan lingkungan metropolitan, tetapi juga 
membantu memfasilitasi peluang perdagangan dan usaha.
ADB memberi bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas 
sektor publik agar dapat mengembangkan infrastruktur 
berkelanjutan di Asia Selatan, termasuk melalui badan usaha 
milik negara. Bangladesh, Maladewa, dan Nepal berpartisipasi 
dalam program tersebut, yang ditujukan untuk memperkuat tata 
kelola infrastruktur, termasuk keselarasan dengan prinsip-prinsip 
investasi infrastruktur berkualitas.
Untuk mengembangkan pasar keuangan di Bhutan, ADB 
memberi komitmen $30 juta sebagai bagian dari program dalam 
jangka yang lebih panjang. Pembiayaan dari 2021 tersebut akan 
membantu memperkuat sistem keuangan nonbank di Bhutan 
dengan menjadikan obligasi pemerintah tersedia di Bursa Saham 
Kerajaan Bhutan. Pembiayaan tersebut juga akan menyiapkan 
aturan tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta 
memperkuat pasar dan lembaga melalui penerapan standar 
pelaporan keuangan internasional, revisi aturan anti-pencucian 
uang, dan keselarasan dengan peraturan perbankan sesuai 
ketentuan Basel III.
Di Maladewa, sebuah proyek bantuan teknis ADB akan 
memperkuat keberlanjutan utang melalui peningkatan 
kapasitas dan persiapan untuk strategi manajemen utang secara 
menyeluruh.

Mendorong Kerja Sama  
dan Integrasi Kawasan 

Komitmen ADB pada 2021 untuk mendorong kerja sama dan 
integrasi di Asia Selatan mencakup investasi penting guna 
memfasilitasi perdagangan dengan mengedepankan konektivitas 
transportasi di kawasan tersebut.
ADB memberi komitmen $400 juta bagi Jalan Koridor Dhaka–
Sylhet untuk Kerja Sama Ekonomi Subkawasan Asia Selatan 
sebagai bagian dari paket pembiayaan senilai $1,8 miliar selama 
10 tahun. Jalan yang dibangun proyek tersebut menghubungkan 
Bangladesh dengan perbatasan India timur laut dan lebih jauh 
lagi ke Bhutan, sehingga memfasilitasi perdagangan kawasan dari 
Dhaka–Sylhet dan lebih jauh lagi ke Tamabil–Dawki–Shillong–
Guwahati. Investasi tersebut akan meningkatkan konektivitas 
kawasan dengan menyediakan transportasi yang lebih cepat dan 
lebih aman untuk perdagangan dan produk industri, sehingga 
memberi peluang pekerjaan bagi ribuan orang setiap tahunnya.
Di Tamil Nadu, India, ADB memberi komitmen $484 juta untuk 
meningkatkan jalan dan memfasilitasi pembangunan industri 
di sepanjang Koridor Industri Chennai–Kanyakumari. Investasi 
tersebut akan membantu meningkatkan dan memelihara sekitar 
590 kilometer jalan raya negara bagian yang terhubung ke koridor 
itu, dan sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Pantai Timur India, 
menghubungkan koridor industri tersebut ke jaringan produksi 
di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Poros industri 
yang terhubung dengan lebih baik ke daerah pedalaman dan 

pelabuhan akan membantu industri manufaktur di India untuk 
berpartisipasi dalam jaringan produksi dan rantai nilai global.

SOROTAN PENGETAHUAN

Hubungan maritim merupakan kontributor yang sangat penting 
terhadap pembangunan di Asia Selatan, tempat kebanyakan 
DMC melakukan sebagian besar perdagangan internasionalnya 
melalui pelabuhan. Untuk membantu mendorong perdagangan 
kawasan yang lebih besar, ADB menerbitkan Reformasi Proses 
Pelabuhan di India untuk Efisiensi Logistik (Reforming Port 
Processes in India for Logistics Efficiency), sebuah catatan yang 
berfokus pada pelabuhan Jawaharlal Nehru dan Vishakhapatnam 
di India. Dengan menggunakan temuan dari catatan tersebut, 
Divisi Administrasi dan Logistik Pelabuhan pada Kementerian 
Perdagangan India mengidentifikasi sejumlah reformasi strategis 
dan solusi potensial untuk meningkatkan sistem pelabuhan di 
negara tersebut. 
Sebuah rencana induk baru untuk meningkatkan konektivitas 
transportasi di wilayah Teluk Benggala didukung pada 2021 oleh 
tujuh negara anggota Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama 
Teknis dan Ekonomi Multisektor (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation). ADB memberi 
bantuan teknis untuk mengembangkan rencana tersebut, yang 
mengidentifikasi kebutuhan infastruktur keras dan lunak, serta 
menyertakan rekomendasi untuk kesepakatan akses transportasi 
dan harmonisasi aturan, regulasi, dan kebijakan.
Dalam kerja sama dengan Pemerintah Negara Bagian Assam, 
India, ADB mengembangkan strategi pertumbuhan untuk 
mengubah Assam menjadi perekonomian bernilai $75 miliar pada 
2025, sambil mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals) yang penting. Strategi tersebut 
akan membantu pemerintah mengembangkan konektivitas 
transportasi dan peluang perdagangan dengan ASEAN, serta 
dengan Bangladesh, Bhutan, dan Nepal.



44 |  LAPORAN TAHUNAN ADB 2021

Asia Tenggara
Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Myanmar, 
Filipina, Thailand, Timor-Leste, Viet Nam

Pedagang dan pelanggan di pasar buah dan sayur yang buka pagi di Phnom Penh, Kamboja.

KOMITMEN

DISALURKAN

$5,6 M 

$5,7 M 

$3,9 M 
RESPON COVID-19

SEKILAS ANGKA

DIBIAYAI BERSAMA

$3,4 M 

BAB 2: OPERASI

Asia Tenggara mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 
2021, meskipun gelombang infeksi COVID-19 yang datang berulang-
ulang dan tingkat vaksinasi yang bervariasi menghambat pemulihan 
lebih kuat. Sampai dengan akhir 2021, jumlah keseluruhan penduduk 
kawasan ini yang telah memperoleh vaksinasi lengkap masih berada di 
bawah 40%.
Pandemi terus berdampak berat terhadap lapangan kerja dan kemiskinan 
di Asia Tenggara, sehingga berbagai pemerintah merespons dampak 
berat itu dengan memprioritaskan pengeluaran di bidang kesehatan, 
bantuan sosial bagi kelompok miskin, serta langkah-langkah keuangan 
untuk mendukung dunia usaha dan mempertahankan pekerjaan. 
Pada 2021, ADB mulai mengubah fokusnya untuk membantu negara 
berkembang anggotanya (developing member countries atau DMC) di 
kawasan ini agar dapat mengawali pergerakan menuju pemulihan yang 
inklusif dan berkelanjutan—berbeda dengan kebutuhan pada 2020 
untuk dukungan anggaran yang dapat disalurkan dengan cepat guna 
memperkuat respons segera pemerintah terhadap COVID-19. 
Secara keseluruhan ADB memberi komitmen $5,6 miliar untuk 
operasinya di Asia Tenggara pada 2021, dengan $3,9 miliar di antaranya 
bagi respons pandemi. Nilai tersebut mencakup pinjaman $650 juta 
melalui Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access 
Facility atau APVAX) untuk melakukan pengadaan dan distribusi lebih 
dari 85 juta dosis vaksin COVID-19 di Filipina. 
Komitmen lain ADB selama 2021 termasuk investasi untuk memperkuat 
sistem kesehatan, mendorong produktivitas pekerja dan mengatasi 
pengangguran kaum muda, meningkatkan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim, serta memperkuat infrastruktur di kawasan ini. 
Berbagai komitmen tersebut mencakup $1 miliar dalam operasi yang 
tidak dijamin pemerintah, yang berfokus pada pelibatan sektor swasta 
dalam pengembangan infrastruktur energi bersih dan memberi akses 
pembiayaan lebih baik bagi usaha kecil.
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PERSENTASE KOMITMEN OPERASI ADB DI 
ASIA TENGGARA UNTUK MENDUKUNG 
SETIAP PRIORITAS STRATEGI 2030

Catatan: Sebagian besar operasi baru ADB menjawab lebih dari satu prioritas operasional. 
Jumlah persentase Respons COVID-19 dan Operasi Non-COVID-19 mungkin berbeda 
dengan angka persentase total beberapa prioritas operasional karena pembulatan.

PRIORITAS 1
Mengatasi Kemiskinan 
yang Masih Ada dan 
Mengurangi 
Ketimpangan

33%

56%

PRIORITAS  2 56%

44%

PRIORITAS  3

PRIORITAS  4

PRIORITAS  5 6%

17%

PRIORITAS  6 33%

33%

PRIORITAS  7 22%

17%

Mempercepat 
Kemajuan dalam 
Kesetaraan Gender

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

Menjadikan Kota 
Lebih Layak Huni

Mendorong Pembangunan 
Perdesaan dan Ketahanan 
Pangan

Memperkuat Tata 
Kelola dan Kapasitas 
Kelembagaan

Mendorong Kerja Sama 
dan Integrasi Kawasan

44%

44%

0%

28%

67%

39%

89%

100%

89%

28%

22%

Respons COVID-19 2021

Operasi Non-COVID-19 2021

Dua prakarsa penting diluncurkan pada 2021 untuk memobilisasi 
pembiayaan bagi investasi energi bersih dan kesehatan laut 
di Asia Tenggara. ADB mengumumkan Mekanisme Transisi 
Energi (Energy Transition Mechanism atau ETM) pada Konferensi 
Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow. ETM bertujuan 
membiayai penutupan dini aset-aset pembangkit listrik batu bara 
dan akan dirintis di Asia Tenggara. ADB juga meluncurkan Poros 
Pembiayaan Biru Asia Tenggara (Blue Southeast Asia Finance Hub) 
untuk mengedepankan kesehatan laut melalui pengembangan 
proyek yang mendukung manajemen ekosistem dan sumber daya 
alam, mengurangi polusi plastik, serta mendorong pembangunan 
wilayah pesisir yang berkelanjutan.
Selain itu, ADB bermitra dengan Temasek, HSBC, dan Clifford 
Capital Holdings dalam mendirikan Asset Regeneration (REGEN) 
Platform untuk memperkuat infrastruktur hijau di Asia Tenggara. 
Pada tahap awal, REGEN akan berfokus di Indonesia dan Viet 
Nam, serta memobilisasi modal sektor swasta untuk proyek-
proyek energi terbarukan, air dan limbah, dan transportasi yang 
berkelanjutan—sektor-sektor yang kesulitan menarik minat 
pembiayaan komersial.
Mulai tanggal 1 Februari 2021, ADB melakukan penangguhan 
sementara pencairan dana dan kontrak baru untuk proyek yang 
dijamin pemerintah di Myanmar. ADB terus memantau keadaan 
di negara tersebut.

FOKUS STRATEGIS

Mengatasi Kemiskinan yang Masih Ada dan 
Mengurangi Ketimpangan

Karena pandemi COVID-19 terus berdampak terhadap Asia 
Tenggara pada 2021, ADB melakukan investasi strategis untuk 
memperkuat sistem, layanan, dan program kesehatan nasional 
agar dapat memberi perlindungan yang lebih besar bagi populasi 
yang rentan pada saat krisis.
Guna memastikan layanan medis COVID-19 menjangkau lebih 
banyak masyarakat miskin dan terpencil di Kamboja, ADB memberi 
komitmen $25 juta untuk proyek yang memperkuat sistem 
kesehatan di negara itu. Pendanaan tersebut akan meningkatkan 
layanan laboratorium dan kontrol pencegahan infeksi di 81 rumah 
sakit rujukan tingkat provinsi dan distrik. 
Di bawah proyek yang sama, ADB mengelola hibah $5 juta dari 
Dana Jepang untuk Asia dan Pasifik yang Makmur dan Tangguh 
(Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific atau 
JPFR) guna meningkatkan layanan darurat di 14 rumah sakit 
tingkat provinsi. Hibah tersebut akan mendanai peralatan baru dan 
memberi pelatihan untuk staf kesehatan dalam mengidentifikasi 
dan mendukung orang-orang yang terdampak kekerasan berbasis 
gender dan masalah kesehatan mental.
Di Filipina, ADB memberi pinjaman $600 juta untuk mendukung 
reformasi program perawatan kesehatan universal dari 
pemerintah. Program tersebut akan membantu tersedianya akses 
layanan kesehatan penting secara terus-menerus bagi sekitar 109 
juta penduduk Filipina, termasuk setidaknya 36,9 juta penduduk 
yang tidak punya tempat tinggal, lansia, dan kelompok rentan 
lainnya. Program tersebut akan memperkuat dan memperluas 
layanan pemerintah, termasuk asuransi kesehatan, telemedicine, 
perawatan rumah sakit, dan diagnostik kesehatan.
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30%
KESEHATAN

PADA 2021, KOMITMEN ADB DI ASIA TENGGARA DIBERIKAN 
TERUTAMA UNTUK SEKTOR-SEKTOR BERIKUT

28%
MANAJEMEN 

SEKTOR PUBLIK

14%
ENERGI

10%
TRANSPORTASI

6%
PENDIDIKAN

Pemulihan jangka panjang Asia Tenggara dari dampak pandemi 
COVID-19 juga bergantung pada pengentasan kemiskinan dan 
kondisi sulit melalui hasil yang lebih baik dalam pendidikan dan 
pengembangan keterampilan. 
Untuk mendukung akses dan kesempatan yang lebih besar dalam 
sistem pendidikan Indonesia, ADB memberi $79,5 juta untuk 
membangun fasilitas akademik dan pusat inovasi berkualitas 
tinggi di dua universitas negeri di Provinsi Jawa Timur dan 
Lampung—keduanya provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan 
tinggi. Proyek tersebut akan memberi akses ke pendidikan 
berkualitas bagi mahasiswa dari latar belakang miskin melalui 
uang kuliah yang lebih murah, perluasan program beasiswa bagi 
kelompok tertinggal, target penerimaan mahasiswa dari rumah 
tangga berpenghasilan rendah, serta bebas uang kuliah untuk 
mahasiswa yatim piatu.
Juga di Indonesia, ADB memberi komitmen $500 juta untuk 
program pinjaman berbasis kebijakan yang akan membantu 
penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals), dengan fokus pada pengembangan 
modal manusia dan meningkatkan produktivitas. Berbagai 
langkah reformasi melalui program tersebut akan memperkuat 
pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk mengurangi 
pengangguran kaum muda, memperluas asuransi kesehatan 
nasional agar dapat mencakup tambahan 17 juta penduduk, 
mendukung cakupan dan penargetan program perlindungan 
sosial yang lebih baik, serta memberi bantuan penghasilan yang 
menjangkau 12,4 juta pekerja yang sedang menganggur. Program 
tersebut juga diperkirakan akan menciptakan sekitar 340.000 
pekerjaan.

Mempercepat Kemajuan                                         
dalam Kesetaraan Gender

ADB terus mendorong kesetaraan gender dalam berbagai 
operasinya di Asia Tenggara, termasuk melalui dukungan yang 
ditargetkan agar dapat meningkatkan akses keuangan untuk 
usaha yang dipimpin perempuan.
Di Viet Nam, usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 98% 
dari seluruh usaha, tetapi UKM yang dimiliki atau dipimpin oleh 
perempuan mengalami kesulitan lebih besar dalam memperoleh 
pembiayaan dari bank dibandingkan UKM yang dikelola laki-laki. 
Pada 2021, ADB memberi dua pinjaman signifikan yang tidak 
dijamin pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi 
perempuan pengusaha dan operator usaha di Viet Nam. ADB 

memberi pinjaman $100 juta untuk Vietnam International 
Commercial Joint Stock Bank (VIB) dan pembiayaan $25 juta 
untuk Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank). 
Kedua lembaga tersebut selanjutnya akan menyediakan 
pembiayaan yang sangat diperlukan bagi UKM yang dipimpin 
dan dimiliki oleh perempuan. Investasi di VIB termasuk bantuan 
teknis bagi pengembangan sistem informasi yang sesuai untuk 
perempuan dan pelatihan petugas yang menangani pinjaman 
agar dapat melayani pelanggan perempuan dengan lebih baik, 
sedangkan pembiayaan untuk TPBank diperkirakan akan 
meningkatkan jumlah peminjam perempuan di bank itu hingga 
lebih dari 23% pada 2025.

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

Selama 2021, ADB memberi dukungan besar bagi sektor swasta 
untuk meningkatkan skala infrastruktur energi bersih di kawasan 
ini. 
Di Kamboja, ADB memberi pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah senilai $4,7 juta kepada Prime Road Alternative 
Company Ltd. untuk mengembangkan dan mengoperasikan 
pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 60 megawatt di 
Provinsi Kampong Chhnang. Proyek tersebut diperkirakan akan 
mengurangi emisi gas rumah kaca hingga hampir 111.000 ton per 
tahun.
Di Thailand, ADB memberi pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah dengan nilai setara $11,2 juta kepada GreenYellow 
Solar 1 Co. Ltd, yang membantu memobilisasi pembiayaan 
komersial dari responsAbility Investments AG. Proyek tersebut 
akan membangun 92 sistem tenaga surya, yang kebanyakan 
dipasang di atap, di lokasi berbagai pengguna besar listrik 
komersial dan industri di Thailand, sehingga mencegah emisi 
sekitar 30.800 ton ekuivalen karbon dioksida per tahun. Proyek 
tersebut juga membuat model struktur pembiayaan yang baru 
untuk proyek tenaga surya pada atap, yang dapat ditingkatkan 
skalanya dan direplikasi di dalam Thailand dan di DMC yang lain.
Di antara berbagai investasi energi terbarukan lebih lanjut pada 
2021, ADB memberi komitmen pinjaman yang tidak dijamin 
pemerintah senilai $35 juta—sebagai bagian dari proyek $173 
juta yang lebih luas—untuk mendukung tiga perusahaan 
dalam membangun dan mengoperasikan ladang angin di 
Provinsi Quang Tri di Viet Nam. Ladang angin tersebut akan 
meningkatkan kapasitas tenaga angin di Viet Nam hingga hampir 
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ADB membentuk kemitraan untuk mempersiapkan dan membiayai 
berbagai proyek infrastruktur hijau di Asia dan Pasifik.

30% dan akan mengurangi emisi hingga lebih dari 162.000 ton 
karbon dioksida per tahun. 
ADB juga memberi pinjaman yang tidak dijamin pemerintah 
senilai $24,5 juta kepada anak perusahaan B.Grimm Power Public 
Company Limited untuk membangun dan mengoperasikan 
pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 240 megawatt di 
Provinsi Tay Ninh di Viet Nam. Sebagai salah satu proyek tenaga 
surya terbesar di Asia Tenggara, pembangkit listrik tersebut akan 
menghasilkan 337 gigawatt perjam listrik dan memangkas emisi 
hampir 130.000 ton ekuivalen karbon dioksida per tahun.
Untuk mendukung upaya bantuan segera setelah Siklon Tropis 
Seroja di Timor-Leste, ADB memberi hibah $1 juta dari Dana 
Respons Bencana Asia Pasifik (Asia Pacific Disaster Response 
Fund). Hibah tersebut memperkuat upaya pemerintah untuk 
memulihkan kembali layanan penting, melakukan penilaian 
kerusakan, mengoordinasikan respons krisis dan pemulihan dari 
bencana, memberi bantuan langsung tunai bersyarat kepada 
penduduk Dili, serta merehabilitasi infrastruktur dasar masyarakat.

Menjadikan Kota  
Lebih Layak Huni

Pada 2021, ADB terus melanjutkan upayanya mengatasi sejumlah 
tantangan perkotaan di Asia Tenggara, termasuk investasi untuk 
meningkatkan manajemen limbah padat, memperluas pasokan 
air yang aman dan sanitasi, serta mengurangi kemacetan di titik 
sumbatan jaringan jalan.
Di Kamboja, ADB memberi komitmen $180 juta agar sekitar 
140.000 penduduk yang tinggal di Bavet, Kampot, dan Poipet 
dapat memperoleh manfaat dari layanan manajemen air 
limbah dan limbah padat yang lebih baik. Proyek tersebut juga 
akan membantu mengurangi banjir di berbagai kota dengan 
meningkatkan sistem air hujan dan drainase perkotaan. Proyek 
tersebut termasuk hibah $2 juta dari JPFR untuk meningkatkan 
kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan perkotaan dan 
infrastruktur.
ADB juga memberi komitmen $47 juta untuk penyediaan pasokan 
air dan sanitasi yang aman, andal, dan terjangkau kepada sekitar 
62.000 penduduk di tiga kota di Timor-Leste. Proyek tersebut 
akan membiayai pembangunan 14 reservoir air dan 7 fasilitas 
pengolahan. Proyek ini juga akan membantu merehabilitasi dan 
memperluas 130 kilometer jaringan distribusi air, memasang 
meter air untuk 10.000 rumah tangga, serta membangun 12 blok 
WC umum dan 3 fasilitas pengolahan air limbah.
Di Filipina, tuntutan lalu lintas dari 12,8 juta perjalanan per hari 
sering melampaui kapasitas jaringan jalan Metro Manila, sehingga 
menimbulkan keterlambatan berlarut-larut bagi para penglaju 
dan kesulitan logistik bagi beragam usaha. Sebagai respons, 
dan sebagai bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas agar 
dapat mengatasi kemacetan lalu lintas di kota itu, ADB memberi 
pinjaman $175,1 juta untuk mendukung konstruksi tiga jembatan 
yang melintasi Sungai Marikina. 

Mendorong Pembangunan Perdesaan   
dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat perdesaan dan terpencil di Asia Tenggara sering 

Pemulihan yang Berkelanjutan Melalui 
Pembiayaan Hijau  

Selama 2021, ADB mengambil langkah penting dalam 
mengupayakan pemulihan yang hijau dan inklusif dari 
pandemi di Asia Tenggara.

ADB memperoleh empat mitra yang secara keseluruhan 
telah menyanggupi $665 juta untuk Platform Pemulihan 
Hijau (Green Recovery Platform) dari Fasilitas Katalis 
Pembiayaan Hijau ASEAN (ASEAN Catalytic Green 
Finance Facility atau ACGF), yang dimiliki bersama oleh 
negara-negara anggota ASEAN dan ADB. Dukungan 
tersebut mencakup $300 juta dari Dana Iklim Hijau 
(Green Climate Fund) dan dana yang nilainya setara $155 
juta dari Cassa Depositi e Prestiti, Bank pemerintah 
Italia, $151 juta dari Pemerintah Inggris, dan $59 juta dari 
Uni Eropa.

Kontribusi tersebut akan membantu negara anggota 
berkembang ASEAN memperoleh katalis sumber daya 
publik dan swasta untuk mempersiapkan dan membiayai 
proyek infrastruktur hijau. 

Kemitraan baru tersebut akan membantu memberi 
bantuan teknis untuk pembuatan struktur keuangan, 
pengembangan proyek, dan pengembangan obligasi 
berkelanjutan, serta perpanjangan pinjaman guna 
mengurangi risiko investasi dari pemberi pembiayaan 
publik dan swasta. Pembiayaan bersama dari ADB 
bersifat wajib untuk semua proyek yang didukung melalui 
platform tersebut. 

Kemitraan baru ini melengkapi sekitar $1,4 miliar 
pembiayaan bersama yang sudah diikrarkan untuk ACGF 
oleh ADB, Agence Française de Développement, Bank 
Investasi Eropa, KfW (bank pembangunan milik Jerman), 
dan Pemerintah Republik Korea, sehingga menjadikan 
dukungan indikatif mencapai lebih dari $2 miliar.

Dalam 3 tahun pertamanya, ACGF telah menyetujui lima 
proyek yang diperkirakan akan mengurangi emisi hingga 
291.000 ton karbon dioksida per tahun.



48 |  LAPORAN TAHUNAN ADB 2021

Program JobStart di 
Filipina yang didukung 

ADB telah 
meningkatkan prospek 

pekerjaan bagi kaum 
muda negara itu.

Mendukung Kaum Muda di Filipina  
Tingkat pengangguran di kalangan kaum muda Filipina masih saja 
tinggi hingga bertahun-tahun. Jumlah kaum muda yang tidak sedang 
dalam pendidikan atau pelatihan sudah lama menjadi perhatian pihak 
berwenang. 

Pada 2017, ADB memulai program investasi yang membantu 
Pemerintah Filipina meningkatkan kelayakan kaum muda untuk 
dipekerjakan dan mengurangi lamanya waktu yang dihabiskan kaum 
muda Filipina dalam mencari pekerjaan sesudah tamat sekolah. 

Melalui program tersebut, setidaknya 20.000 kaum muda yang berisiko 
telah dilatih oleh JobStart Philippines, yang berhasil menjadikan 67% 
lulusannya memperoleh pekerjaan. Pembiayaan ADB telah membantu 

memperluas layanan lapangan kerja publik, menciptakan program pelatihan kaum muda 
dalam format digital, meluncurkan beasiswa pelatihan untuk yang baru menganggur, 
dan mengurangi beban keuangan yang dihadapi mereka yang baru pertama kali mencari 
pekerjaan.

“Saya sekarang bisa mencari pekerjaan berkat bantuan dari pelatihan ini,” kata Mea Pagayon, 
seorang peserta JobStart pada 2021. “Saya berharap JobStart bisa membantu lebih banyak 
orang muda seperti saya yang tak punya banyak kesempatan.”

Pinjaman ADB, yang diberikan pada 2017 dan 2019, juga mendukung program pemerintah 
untuk mempekerjakan para pelajar, yang telah memberi pekerjaan pertama bagi lebih dari 
393.500 kaum muda Filipina (lebih dari setengahnya perempuan). 

Mengingat penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19 mengancam kemajuan yang telah 
dicapai dalam beberapa tahun terakhir, ADB memberi komitmen tambahan $400 juta untuk 
program investasi tersebut pada 2021. Pinjaman ketiga ini menetapkan langkah-langkah 
untuk melawan efek pandemi terhadap pasar tenaga kerja yang lebih luas, baik sekarang 
maupun untuk pemulihan dalam jangka yang lebih panjang.

mendapati bahwa mereka tak bisa memperoleh layanan medis 
dan layanan penting lainnya selama pandemi COVID-19. ADB 
sedang menangani persoalan ini dan mendukung pemulihan 
dalam jangka yang lebih panjang di kawasan ini, dengan 
berinvestasi dalam peningkatan konektivitas jalan dan akses 
pasar bagi jutaan penduduk perdesaan.

Di Kamboja, ADB memberi komitmen $82,1 juta untuk 
menjadikan 48 kilometer jalan nasional dan provinsi lebih 
tahan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim, bahaya alam, 
dan kendaraan yang kelebihan beban. Investasi tersebut akan 
menghubungkan dengan lebih baik sekitar 2,5 juta penduduk di 
Provinsi Prey Veng dan Kandal ke pasar dan peluang memperoleh 
penghasilan. Proyek tersebut, yang terletak di sepanjang Koridor 
Ekonomi Selatan pada Subkawasan Sungai Mekong (Greater 
Mekong Subregion atau GMS), juga akan memperluas akses 
ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya bagi 
masyarakat terpencil.

ADB juga sedang memajukan pembangunan perdesaan 
di Viet Nam, terutama di daerah dengan masyarakat etnis 
minoritas yang besar. ADB memberi pinjaman $58 juta untuk 
meningkatkan ketangguhan iklim infrastruktur transportasi 
dan pasokan air di Provinsi Binh Dinh dan Quang Nam yang 
terletak di wilayah selatan–tengah, dengan fokus pada distrik 
perbukitan/pegunungan yang terpencil. Masyarakat etnis 
minoritas di berbagai distrik tersebut sering terisolasi akibat 

jalan yang terkena banjir di musim hujan, sedangkan rumah 
tangga yang dapat mengakses pasokan air yang andal dan aman 
jumlahnya kurang dari 60% di daerah proyek. Dukungan ADB 
akan meningkatkan jalan perdesaan dan reservoir air, serta 
membangun penyimpanan air rumah tangga, sehingga memberi 
manfaat bagi 243.000 penduduk. 

Sebagai bagian dari proyek tersebut, ADB akan mengelola 
hibah $2 juta dari Dana Teknologi Tingkat Tinggi (High-Level 
Technology Fund) untuk memasok dan memasang sistem data 
cuaca bagi manajemen risiko iklim yang lebih akurat. ADB juga 
memberi bantuan teknis guna mengidentifikasi peluang mata 
pencaharian yang dapat bermanfaat untuk etnis minoritas di 
daerah pegunungan Viet Nam.

Memperkuat Tata Kelola  
dan Kapasitas Kelembagaan

Dukungan ADB untuk penguatan tata kelola dan kapasitas 
kelembagaan di Asia Tenggara digarisbawahi oleh tiga investasi 
penting pada 2021.

Di Kamboja, ADB memberi komitmen pinjaman berbasis 
kebijakan senilai $40 juta untuk memperluas akses kredit bagi 
usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung reformasi 
untuk memperkuat stabilitas keuangan dan meningkatkan 
infrastruktur sektor keuangan. Melalui program tersebut ADB 
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KEAMANAN, KEMAKMURAN, DAN 
KEBERLANJUTAN UNTUK THAILAND  

Pada 2021, ADB mendukung strategi kemitraan 
negara yang baru untuk Thailand, dalam jangka waktu 
2021–2025. Strategi tersebut mengakui sumber 
daya dan kapasitas Thailand yang terus meningkat 
untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan 
pembangunannya sendiri, serta akan memastikan 
bahwa bantuan ADB bersifat pelengkap. 
Berdasarkan strategi tersebut, ADB akan 
menyampaikan program gabungan yang dijamin 
maupun tidak dijamin pemerintah berupa solusi 
pengetahuan dan pembiayaan untuk mendukung 
tujuan pembangunan Thailand, yaitu keamanan, 
kemakmuran, dan keberlanjutan. 
Bidang fokusnya termasuk mengatasi kantong-kantong 
ketimpangan yang masih tersisa, memperbesar 
keterlibatan Thailand dalam kerja sama dan 
pertumbuhan kawasan, serta mengatasi kendala 
terhadap pertumbuhan sektor swasta.

infrastruktur sektor keuangan. Melalui program tersebut ADB 
juga mendukung pembaharuan terhadap sistem pembayaran 
yang sudah ketinggalan zaman. 

ADB memberi pinjaman berbasis hasil sebesar $600 juta 
kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia untuk 
merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik di 
lima provinsi di Pulau Jawa. Investasi tersebut akan memperkuat 
kapasitas kelembagaan PLN melalui peningkatan pada sistem 
dan proses operasional.

ADB juga memberi pinjaman berbasis kebijakan $400 juta 
kepada Filipina untuk meningkatkan kapasitas pemerintah 
daerah dalam menyediakan layanan publik berkualitas tinggi. 
Program tersebut akan membantu memperkuat kerangka 
penyampaian layanan oleh pemerintah daerah, memodernisasi 
manajemen keuangan publiknya, serta meningkatkan kerangka 
pembiayaan dan investasinya. Langkah-langkah tersebut akan 
memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan 
sumber daya memadai untuk merespons dengan cepat berbagai 
kebutuhan dasar masyarakat setempat pada saat-saat penting.

Mendorong Kerja Sama  
dan Integrasi Kawasan

ADB berupaya meningkatkan integrasi di antara berbagai negara 
Asia Tenggara untuk membantu percepatan pemulihan yang 
hijau dan inklusif dari pandemi COVID-19 di kawasan ini.
Pada 2021, ADB memberi komitmen $500 juta dalam bentuk 
pinjaman berbasis kebijakan untuk mendorong lingkungan usaha 
yang lebih bersaing dan meningkatkan investasi asing langsung di 
Indonesia. Di bawah program tersebut, ADB berkontribusi pada 
reformasi yang akan memperluas perdagangan regional dengan 
mengurangi pembatasan investasi, sehingga menurunkan biaya 
logistik internasional; meningkatkan ekspor; serta meningkatkan 
hasil dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Program tersebut 
diperkirakan akan menghasilkan 1,7 juta pekerjaan baru dan 
memberi manfaat bagi 27,6 juta usaha yang dimiliki perempuan.
Di Timor-Leste, ADB memberi pinjaman $135 juta untuk 
perluasan bandar udara yang menjadi gerbang internasional 
negara itu dengan memperpanjang landas pacu, membangun 
menara kontrol lalu lintas udara yang baru, serta melakukan 
konfigurasi ulang fasilitas lainnya di bandar udara tersebut. 
Melalui perjalanan dan transportasi yang lebih aman dan lebih 
efisien, proyek ini akan meningkatkan konektivitas dan hubungan 
ekonomi dengan negara tetangga, meningkatkan peluang 
perdagangan dan investasi, serta merampingkan pergerakan 
tenaga kerja di kawasan tersebut.
Dari sisi kawasan, ADB memberi bantuan teknis untuk 
mendorong pergerakan barang yang bersaing, efisien, dan lancar 
di Asia Tenggara. Proyek tersebut akan meningkatkan kapasitas 
petugas bea cukai di Kamboja dan Republik Rakyat Demokratik 
Laos untuk melaksanakan ketentuan tertentu dari Kesepakatan 
Pemfasilitasian Perdagangan (Trade Facilitation Agreement) dari 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Proyek ini juga akan 
membantu kedua DMC tersebut memperkuat pelibatan sektor 
swasta.  

SOROTAN PENGETAHUAN

Pekerjaan pengetahuan ADB untuk Asia Tenggara pada 2021 
digarisbawahi oleh beberapa prakarsa untuk GMS. Didirikan 
pada 1992 dengan dukungan ADB, GMS terdiri atas Kamboja, 
Republik Rakyat Tiongkok (khususnya Provinsi Yunnan 
dan Wilayah Otonom Guangxi Zhuang), Republik Rakyat 
Demokratik Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam.
ADB mengadakan analisis terperinci mengenai tantangan 
dan peluang utama GMS dalam merealisasikan sasaran 
pembangunannya sampai dengan 2030. Hal ini termasuk usulan 
untuk mencapai pertumbuhan melalui peningkatan integrasi ke 
dalam perekonomian global, memperkuat kota sebagai mesin 
pertumbuhan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan 
dan konektivitas guna memperkuat perdagangan. 
Pada September, Konferensi Tingkat Tinggi Ke-7 Para Pemimpin 
Subkawasan Sungai Mekong telah mendukung dan menerima 
Kerangka Strategis Program Kerja Sama Ekonomi GMS 2030 
(GMS Economic Cooperation Program Strategic Framework 
2030), yang turut dirumuskan oleh ADB. Kerangka tersebut 
mengidentifikasi pendekatan inovatif untuk meningkatkan 
digitalisasi, meningkatkan konektivitas transportasi di antara 
berbagai anggotanya, memperluas dialog kebijakan, serta 
mendorong lebih banyak kerja sama dengan sektor swasta. 
Sejumlah delegasi yang ikut serta dalam Konferensi Tingkat 
Tinggi tersebut juga menerima Rencana Respons dan 
Pemulihan GMS dari COVID-19 2021–2023 (GMS COVID-19 
Response and Recovery Plan 2021–2023) untuk memandu kerja 
sama dalam upaya menanggulangi pandemi dan mendorong 
pemulihan ekonomi.
Guna memastikan efektivitas pembangunan Program GMS, 
departemen ADB yang bertanggung jawab atas evaluasi 
independen melakukan penilaian tematik program tersebut dan 
menyimpulkan bahwa programnya masih relevan dan responsif 
terhadap kebutuhan para anggotanya dan masih menyediakan 
program yang efektif untuk mendorong kerja sama dan integrasi 
kawasan.
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Dukungan ADB untuk sektor swasta berperan penting dalam 
membantu negara anggota berkembang merespons pandemi COVID-19 
dan bergerak menuju pemulihan yang hijau dan inklusif. 

Bermitra dengan 
Sektor Swasta

KOMITMEN

DISALURKAN

$4,3 M 

$1,7 M 

$3,3 M 
RESPON COVID-19

SEKILAS ANGKA

DIBIAYAI BERSAMA

$1,8 M 

ADB mendorong pengembangan sektor swasta dan investasi 
di negara anggota berkembangnya (DMC) untuk menciptakan 
pekerjaan, memicu inovasi teknologi, mendorong kesetaraan 
gender, serta memajukan pertumbuhan ekonomi yang hijau dan 
inklusif. Pada 2021, berbagai program dan proyek sektor swasta 
ADB berperan penting dalam membantu DMC mengatasi 
dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan (Trade 
and Supply Chain Finance Program atau TSCFP) dan Program 
Pembiayaan Mikro dari ADB secara kolektif memberi komitmen 
$3 miliar berupa bantuan pandemi. Hal ini mencakup dukungan 
TSCFP untuk usaha kecil dan menengah; perdagangan 
dalam kawasan; dan distribusi obat-obatan, peralatan medis, 
vaksin, dan perangkat tes COVID-19. Program Pembiayaan 
Mikro membantu pemberi pinjaman komersial memperluas 
pendanaan ke berbagai lembaga pembiayaan mikro, sehingga 
memungkinkan lembaga tersebut memberi pinjaman bagi 
dunia usaha dan orang-orang yang paling terdampak pandemi, 
terutama kelompok miskin dan perempuan.

Di luar program-program tersebut, hampir seperempat dari 
35 proyek yang tidak dijamin pemerintah, yang memperoleh 
komitmen ADB pada 2021, membantu berbagai perusahaan 
mengatasi dampak pandemi. Misalnya saja, ADB menandatangani 
pembiayaan utang senilai $13,7 juta untuk Global Health Private 
Ltd, yang mengoperasikan rumah sakit dan klinik di seluruh 
penjuru India dengan jenama Medanta. Pembiayaan ADB 
membantu Medanta menyediakan 414 tempat tidur isolasi dan 
281 ventilator di berbagai rumah sakit dan kliniknya, melatih 
staf medis mengenai pengendalian infeksi COVID-19, serta 
mempertahankan layanan perawatan kesehatan yang ada.

MEMPERDALAM FOKUS STRATEGIS  

Rencana Operasional ADB untuk Operasi Sektor Swasta 2019–
2024 memperinci sektor, tema, produk, dan aspek lainnya dari 
pekerjaan sektor swasta ADB untuk memenuhi tujuan Strategi 
2030. Rencana tersebut mencakup berbagai prioritas, seperti 
memperluas ruang lingkup geografis, serta masuk ke sejumlah 
pasar dan sektor yang menantang. 
Pada 2021, ADB memberi komitmen 57% dari investasi 
sektor swastanya di perekonomian yang relatif baru (frontier 
economy)—termasuk perekonomian yang rapuh dan terdampak 
konflik serta perekonomian pulau kecil yang berkembang—dan/
atau sektor-sektor yang relatif baru bagi operasi ADB yang tidak 
dijamin pemerintah. Salah satu contohnya adalah agrobisnis, 
yang diprioritaskan mendapat bantuan ADB karena sektor 
tersebut berkontribusi hingga sepertiga dari produk domestik 
bruto di sebagian besar DMC; menjadi pusat ketahanan pangan; 
serta mampu menghasilkan pendapatan ekspor, pekerjaan, dan 
penghasilan bagi masyarakat petani yang mulai bangkit kembali 
dari pandemi COVID-19. 

BAB 2: OPERASI
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Untuk mengatasi kekurangan pembiayaan operasi selama 
2021 akibat pandemi, ADB memberi pinjaman ke berbagai 
agrobisnis untuk menutup biaya operasi, membayar pemasok, 
memperbesar produksi, dan menyediakan kredit bagi pelanggan. 
ADB menandatangani pinjaman $60 juta dengan ECOM 
Agroindustrial Corp Ltd dan ECOM Agroindustrial Asia Pte 
untuk membiayai pembelian cokelat dan kopi dari lebih dari 
27.800 petani kecil di India, Indonesia, Papua Nugini, dan Viet 
Nam. ADB memberi komitmen pinjaman $20 juta ke New Hope 
Singapore, sebuah produsen besar pakan dan ternak, untuk 
mempertahankan 120 kontrak pasokan peternakan dan 5.300 
pekerjaan di delapan negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. 
ADB juga memberi pinjaman $15,1 juta ke anak perusahaan 
Tianzow, salah satu peternak babi terbesar di Republik 
Rakyat Tiongkok, untuk meningkatkan produksi dan memberi 
penghasilan bagian 120 peternak kecil. Sementara itu, investasi 
utang di Uzbekistan dan fasilitas pinjaman di Azerbaijan akan 
membantu berbagai perusahaan mempertahankan lebih dari 
7.000 karyawan, 2.700 pekerja pertanian, dan 12.000 peritel 
yang dikelola keluarga.
ADB juga melakukan investasi ekuitas untuk jangka yang lebih 
panjang dalam agrobisnis, dengan memberi komitmen $9,7 juta 
sebagai investor jangkar di Cimory, perusahaan pengolahan susu 
di Indonesia. Di India, ADB menginvestasikan $10,4 juta di Zenex 
untuk meningkatkan produktivitas ternak dan memitigasi risiko 
penyakit hewan, sementara di Sri Lanka ADB menyuntikkan 
ekuitas $25 juta ke John Keells Holdings PLC untuk memperluas 
operasi ritel dan distribusi, sehingga memberi manfaat bagi lebih 
dari 8.000 pemasok pertanian serta meningkatkan kualitas dan 
keamanan pangan.
Pada 2021, ADB juga berfokus pada investasi sektor swasta 
untuk mengatasi kurangnya perumahan yang terjangkau dan 
pembiayaan pinjaman perumahan, persoalan yang berdampak 
bagi kehidupan jutaan keluarga berpenghasilan rendah di 
berbagai penjuru Asia dan Pasifik. ADB memberi pembiayaan 
untuk meningkatkan pasokan perumahan yang terjangkau dan 
ramah lingkungan bagi penduduk yang membutuhkan, terutama 
perempuan, serta untuk menyediakan lebih banyak pinjaman 
perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah. 
Di Georgia, ADB menandatangani pinjaman $10 juta dengan 
anak perusahaan m2 Group untuk perampungan dua kompleks 
perumahan tempat tinggal. Proyek tersebut akan menyediakan 
perumahan bagi 3.700 keluarga, dengan fitur rancangan bagi 
keselamatan perempuan dan akses untuk difabel.
Di India, ADB memberi investasi utang $58 juta ke IIFL Home 
Finance Ltd agar dapat memberi 136.000 pinjaman kepada para 
perempuan yang tertinggal secara ekonomi dan berpenghasilan 
rendah untuk membeli rumah berharga terjangkau yang 
tesertifikasi hijau. 
ADB juga melakukan investasi ekuitas senilai $24,4 juta di 
Shubham Housing Development Finance Company Ltd, 
sehingga memungkinkan perusahaan tersebut melipatgandakan 
volume pinjaman perumahan dan ekuitas rumah untuk rumah 
tangga berpenghasilan rendah di India serta meningkatkan 
volume pinjaman kepada perempuan hingga hampir tiga kali 
lipat.

Memperbesar Pembiayaan Mikro                  
di Tengah Keadaan Sulit 

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan berat 
bagi industri pembiayaan mikro di negara berkembang 
anggota ADB. Bersamaan dengan gangguan ekonomi 
berat yang dihadapi banyak wirausahawan dan 
usaha mikro, berbagai lembaga pembiayaan mikro 
(microfinance institution atau MFI) terpaksa mengurangi 
operasinya secara drastis untuk memenuhi kewajiban 
kesehatan dan keselamatan publik. 

Akibatnya, selera risiko pemberi pinjaman komersial 
untuk mendanai MFI mengalami penurunan tajam. 

Pada 2021, Program Pembiayaan Mikro ADB 
berupaya meningkatkan lagi pendanaan MFI dengan 
memperbolehkan pemberi pinjaman komersial untuk 
mentransfer sebagian risiko kredit ke ADB. Hal ini 
membantu para pemberi pinjaman meningkatkan 
dukungan keuangan bagi MFI, sehingga menghasilkan 
bantuan yang sangat dibutuhkan oleh peminjam mikro.

Sepanjang 2021, program ADB membantu perpanjangan 
pinjaman yang seluruhnya berjumlah $482,5 juta ke 
MFI, hingga 64% dari 2020, dan termasuk pembiayaan 
bersama senilai $244,4 juta. Pembiayaan ini menjangkau 
1,5 juta peminjam dan terutama hanya digunakan untuk 
dukungan darurat dan memulihkan mata pencaharian 
perdesaan. 

Meskipun masih ada ketidakpastian pandemi, Program 
Pembiayaan Mikro ADB memperluas jangkauannya pada 
2021, dengan menambah delapan mitra baru MFI dan 
lembaga keuangan nonbank di lima negara. 

Dengan memperluas akses pinjaman bagi usaha 
mikro, yang merupakan bagian sangat penting dari 
mesin ekonomi kawasan ini, ADB sedang mendorong 
penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan dunia 
usaha, sekaligus menstimulasi pemulihan dari krisis 
COVID-19.

51

Seorang perempuan bekerja di toko penjahitnya di sebuah pasar 
yang dipimpin perempuan di Bangladesh. Banyak usaha kecil di 
Asia dan Pasifik yang terus menghadapi tantangan berat akibat 
pandemi COVID-19. 
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Air yang diambil kembali 
dari fasilitas pengolahan air 

limbah—yang dibangun oleh 
Beijing Enterprises Water 

Group Ltd dengan dukungan 
ADB—mengalir ke lahan 
basah buatan di Provinsi 

Shandong, Republik Rakyat 
Tiongkok. 

Target Terlampaui untuk Pasokan Air Berkualitas

Pada 2014 dan 2015, ADB menyalurkan pinjaman yang seluruhnya 
bernilai $408 juta ke Beijing Enterprises Water Group Ltd dan anak 
perusahaannya di bidang lingkungan guna mengatasi masalah kualitas 
dan kelangkaan air yang sangat penting di Republik Rakyat Tiongkok. 
Pinjaman tersebut digunakan untuk mengakuisisi dan meningkatkan 
67 fasilitas pengolahan air limbah dan membangun satu fasilitas baru.

Proyek tersebut memperkenalkan teknologi pengolahan baru yang 
dirancang untuk meningkatkan standar air limbah dan meningkatkan 
jumlah air yang tersedia untuk digunakan kembali di lingkungan 
perkotaan dan oleh industri. 

Pada 2021, sebuah laporan evaluasi ADB menunjukkan bahwa ketika pinjaman tersebut 
selesai dilunasi pada 2017, proyek itu telah mengolah 760 juta ton air limbah hingga 
berstandar Grade 1A setiap tahunnya, jauh melampaui target 600 juta ton per tahun pada 
2019. Sementara itu, 40 juta ton air limbah digunakan kembali setiap tahunnya, angka yang 
juga jauh lebih tinggi daripada target 11 juta ton. 

Beijing Enterprises Water Group Ltd menggunakan peningkatan keahlian yang diperoleh 
dari proyek tersebut untuk memperkenalkan serangkaian langkah efisiensi energi dalam 
pengolahan dan penggunaan kembali air limbah, yang menghemat listrik hingga lebih dari 
12 juta kilowatt perjam dan mengurangi penggunaan bahan kimia untuk pengolahan hingga 
sekitar 6% pada 2015.

MENJADI PIONIR INOVASI DAN KATALIS 
PEMBIAYAAN
ADB Ventures—fasilitas kemitraan pembiayaan yang 
mendukung perusahaan yang baru berdiri—memperkuat 
upaya ADB untuk mendorong solusi teknologi di DMC yang 
bermanfaat bagi tindakan iklim dan kesetaraan gender.
ADB Ventures melakukan tujuh investasi ekuitas yang seluruhnya 
bernilai $11 juta pada 2021. Investasi tersebut mencakup Euler 
Motors, perancang dan produsen kendaraan listrik ringan di 
India; Skycatch, yang menggunakan survei udara dengan drone 
untuk mengurangi jejak karbon industri konstruksi; dan Smart 
Joules, penyedia layanan yang efisien energi untuk rumah 
sakit dan bangunan komersial di India. ADB Ventures juga 
berinvestasi pada dua perusahaan teknologi keuangan, Fairbanc 
dan Wagely, untuk menyalurkan kredit mikro kepada sekitar 
120.000 usaha kecil dan memberi pendidikan literasi keuangan 
kepada setidaknya 400.000 pekerja berpenghasilan rendah dan 
menengah di Indonesia.
ADB ingin memaksimalkan pembiayaan bersama yang berhasil 
dihimpun secara komersial untuk investasi sektor swasta, tanpa 
mendistorsi pasar swasta. Sebagai contoh, sebagai dukungan 
bagi proyek pembangkit listrik tenaga angin di Viet Nam pada 
2021, ADB memobilisasi $138 juta dalam pembiayaan bersama 
dari enam bank komersial dan lembaga keuangan pembangunan. 
Hal ini dapat dicapai melalui keahlian ADB di bidang penataan 
transaksi, uji tuntas, dan sindikasi pinjaman. Proyek tersebut 
mencapai pembiayaan bersama $4 untuk setiap $1 dari sumber 
daya ADB.

MEMPERLUAS JANGKAUAN DENGAN DANA 
EKUITAS SWASTA 
ADB berinvestasi pada dana ekuitas swasta untuk mendukung 
perusahaan di sejumlah sektor dan negara ketika ekuitas 
langsung dan program pinjaman mungkin hanya memiliki 
jangkauan terbatas. Investasi seperti itu selama 2021 terutama 
sangat tepat waktu karena pandemi COVID-19 mengurangi 
ketersediaan modal pertumbuhan di Asia dan Pasifik. Investasi 
tersebut terkonsentrasi pada dana swasta yang memberi ekuitas 
pertumbuhan bagi perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor 
yang sangat terdampak seperti pertanian, pendidikan, layanan 
keuangan, dan perawatan kesehatan. Komitmen ADB meliputi 
investasi ekuitas $20 juta di Lombard Asia V L.P., $60 juta 
di Creador V, $50 juta di PAG Growth II L.P., dan $40 juta di 
Northstar Equity Partners V Limited.

MEMAKSIMALKAN DAMPAK 
PEMBANGUNAN  
ADB terus mengkaji pendekatan dan perangkat baru untuk 
makin meningkatkan dampak pembangunan dalam operasi 
yang tidak dijamin pemerintah. Pada 2021, ADB memulai 
rintisan Kerangka Dampak Pembangunan Pra-Pelaksanaan (Ex-
Ante Development Impact Framework) untuk meningkatkan cara 
menilai dampak pembangunan sebuah proyek, berdasarkan 
hasil pembelajaran atau hasil sesungguhnya. 
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MELACAK KEMAJUAN KERJA SAMA 
PEMERINTAH–SWASTA

Untuk mempermudah pemberian masukan bagi 
investasi sektor swasta dan keputusan kebijakan 
publik terkait Kerja Sama Pemerintah–Swasta, 
ADB meluncurkan versi online dari Public–Private 
Partnership Monitor, yang memungkinkan 
pengguna untuk membandingkan dan 
membedakan berbagai parameter dan fitur penting 
kerja sama tersebut pada beragam DMC. Sampai 
dengan akhir 2021, pemantau online tersebut 
telah menampilkan lebih dari 500 indikator Kerja 
Sama Pemerintah–Swasta yang meliputi Indonesia, 
Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina, dengan 
setidaknya 11 DMC lagi yang akan ditambahkan. 

Penilaian pra-pelaksanaan akan digunakan sebagai masukan 
dalam seleksi dan perancangan proyek baru untuk memastikan 
bahwa proyek tersebut mencapai dampak terbesar. Kerangka 
tersebut memberi cara yang lebih baik untuk menilai risiko proyek 
versus hasil pembangunan dan relevansi terhadap prioritas 
negara. Temuan awal dari upaya rintisan tersebut menunjukkan 
bahwa kerangka ini merupakan perangkat yang bernilai, dan ADB 
berencana meluncurkannya agar mencakup semua tahap dalam 
proses persetujuan proyek pada 2022.

MENINGKATKAN DUKUNGAN UNTUK KERJA 
SAMA PEMERINTAH–SWASTA

Kerja sama pemerintah–swasta (public-private partnership atau 
PPP) makin banyak dipilih sebagai solusi untuk menjembatani 
kesenjangan investasi infrastruktur di Asia dan Pasifik. ADB 
mendukung DMC dalam pengembangan proyek-proyek 
infrastruktur berkelanjutan, dengan memastikan bahwa peraturan 
dan kerangka yang sesuai sudah ada, sekaligus menyeimbangkan 
risiko dan manfaat agar dapat menarik minat sektor swasta dalam 
PPP. 
ADB juga memberi layanan konsultasi untuk menghasilkan 
proyek PPP yang layak dan mengelola Fasilitas Persiapan Proyek 
Asia Pasifik (Asia Pacific Project Preparation Facility atau AP3F), 
dana perwalian multidonor dengan kontribusi dari pemerintah 
Australia, Kanada, dan Jepang. 
Selama 2021, ADB memberi layanan konsultasi transaksi 
untuk 24 PPP dan proyek-proyek AP3F di 13 DMC.  Hal ini 
meliputi pengembangan proyek PPP di bidang transportasi; 
teknologi informasi dan komunikasi; perawatan kesehatan; 
energi; pendidikan; serta pasokan air, sanitasi, dan infrastruktur 
perkotaan lainnya.
ADB mencapai kesepakatan komersial untuk tiga transaksi 
PPP pada 2021 yang menghasilkan komitmen modal $298 juta 
dari sektor swasta. Ketiga transaksi tersebut meliputi proyek 
pembangkit listrik tenaga surya independen yang pertama di 
Palau dan dua proyek di Uzbekistan (proyek pemanas tingkat 
distrik di Tashkent dan proyek pembangkit listrik tenaga surya di 
Provinsi Surkhandarya).
Proyek tenaga surya di Uzbekistan merupakan proyek pembangkit 
listrik tenaga surya berskala utilitas terbesar di Asia Tengah serta 
akan menyediakan listrik yang ramah lingkungan, terjangkau, dan 
berkelanjutan untuk sekitar 3 juta penduduk. Listrik tersebut juga 
akan mendukung kegiatan industri dan berpotensi diekspor ke 
negara-negara tetangga. Proyek tersebut dikembangkan melalui 
dialog kebijakan ADB mengenai pengembangan sektor kelistrikan, 
dan lokasinya diidentifikasi berdasarkan temuan studi teknis yang 
dilaksanakan ADB. ADB juga memberi saran mengenai persiapan 
proyek dan proses tender, serta memberi jaminan ke peserta 
tender untuk meminimalkan risiko pembayaran. 
Pesatnya perkembangan ekonomi Uzbekistan telah menciptakan 
lingkungan yang dapat menarik investasi swasta lebih besar 
dalam bentuk PPP. Karena itu, ADB sedang bekerja sama dengan 
pemerintah untuk menggabung serangkaian produk keuangan 
ADB dan layanan pengetahuan untuk menciptakan program 
PPP yang berkelanjutan. ADB telah membantu mengembangkan 
kapasitas Lembaga Pengembangan PPP, dibantu dengan 
pelatihan bagi lebih dari 16 lembaga pemerintah, dan merancang 

format kontrak untuk digunakan di masa mendatang. Guna 
meningkatkan pembiayaan proyek PPP, ADB bekerja sama 
dengan pemerintah untuk menggunakan produk seperti likuiditas 
mata uang setempat dan jaminan pemerintah secara kreatif. ADB 
juga membantu Uzbekistan dalam mengamendemen undang-
undang tentang PPP berdasarkan standar pasar internasional, 
sehingga menjadi investasi infrastruktur lebih menarik bagi 
modal swasta.

SOROTAN PENGETAHUAN  

Memasukkan kesetaraan gender ke dalam investasi sektor 
swastanya merupakan prioritas penting untuk ADB.
Pada  2021, ADB merancang Kartu Skor Kesetaraan Gender 
(Gender Equality Scorecard), yang banyak digunakan oleh klien 
ekuitas swasta untuk lebih memahami dan menilai potensi 
dampak gender dari peluang investasi. Selain itu, ADB membuat 
rangkuman berbagai kiat mengenai tindakan yang dapat diambil 
sektor swasta agar dapat memberikan manfaat langsung bagi staf 
dan manajer perempuan serta usaha yang dipimpin perempuan, 
dengan panduan spesifik untuk perusahaan di bidang keuangan, 
energi terbarukan, dan agrobisnis.
ADB juga meluncurkan Bursa Pembiayaan Perempuan 
(Women’s Finance Exchange), platform online bagi berbagai 
lembaga keuangan, kliennya, dan jaringan usaha lainnya untuk 
menciptakan komunitas yang mendorong peningkatan akses 
pembiayaan bagi perempuan pengusaha dan pemilik usaha. 
ADB juga mendorong digitalisasi untuk efisiensi, transparansi, 
dan produktivitas yang lebih besar dalam proses perdagangan. 
Pada 2021, Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai 
Pasokan ADB dan berbagai resident mission bekerja sama 
dengan Prakarsa Standar Digital (Digital Standards Initiative) 
yang didukung ADB untuk mendorong adopsi Model Undang-
Undang Catatan yang Dapat Ditransfer secara Elektronik (Law 
on Electronic Transferable Records), yang dikembangkan oleh 
PBB. Undang-Undang tersebut akan memungkinkan transaksi 
perdagangan digital agar dianggap sama sahnya seperti transaksi 
di atas kertas. Saat ini, masih banyak negara yang hanya menerima 
catatan di atas kertas sebagai dokumentasi yang sah. 
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Menyampaikan Hasil Melalui ADB yang Lebih Kuat, Lebih Baik, dan Lebih Cepat

Efektivitas Organisasi

Seiring berlanjutnya keberhasilan ADB melewati tantangan 
organisasi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, berbagai 
langkah yang diambil selama dua tahun terakhir untuk mengatasi 
tantangan tersebut telah menjadikan ADB organisasi yang lebih 
kuat dan lebih efektif. ADB masih merupakan organisasi yang 
tangguh dan kuat, yang bertekad memenuhi kebutuhan negara 
anggota berkembangnya (developing member country atau DMC).
Investasi sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan digital 
ADB dan membuat protokol kontinuitas bisnis terperinci telah 
memungkinkan ADB untuk memberi dukungan segera dan 
fleksibel kepada DMC sepanjang 2021. Di tengah tantangan 
akibat pandemi yang belum selesai, ADB terus mengelola secara 
efektif berbagai risiko operasional dalam uji tuntas, integritas, 
dan perlindungan, sembari tetap membuat kemajuan dalam 
reformasi kelembagaan, transformasi digital, dan peningkatan 
organisasi lainnya.
Yang juga penting, dalam keadaan krisis ini, ADB terus memberi 
dukungan untuk menjaga stafnya aman, termotivasi, dan tetap 
produktif mengingat mayoritas masih bekerja jarak jauh, baik di 
Filipina, di kantor lapangan, atau pun di negara asalnya masing-
masing di seluruh dunia.

MENINGKATKAN LAYANAN KAMI KEPADA 
ANGGOTA ADB

Membentuk Kembali ADB sebagai Mitra Responsif Jangka 
Panjang bagi Asia dan Pasifik
ADB baru-baru ini memulai serangkaian reformasi kelembagaan 
yang saling berkaitan, yang secara keseluruhan bertujuan 

membentuk kembali ADB agar menjadi organisasi yang lebih 
sigap dengan keterampilan, sumber daya, dan budaya yang tepat 
agar mampu memenuhi berbagai kebutuhan DMC-nya yang 
terus berubah. Reformasi tersebut akan lebih memungkinkan 
ADB dalam menggabungkan pembiayaan, pengetahuan, dan 
kemitraan untuk memaksimalkan dampak pembangunan bagi 
DMC, sesuai panduan Strategi 2030.

Pada 2021, ADB mulai melaksanakan rekomendasi dari kajian 
operasi 2020 di berbagai resident mission di DMC. ADB 
membentuk kembali kerangka acuan bagi timnya di berbagai 
negara dengan memasukkan lebih banyak pengetahuan 
dan keahlian sektor swasta, serta memperkuat proses untuk 
mengembangkan strategi kemitraan negara. ADB juga 
mempersiapkan rencana untuk meningkatkan pemanfaatan 
teknologi informasi di berbagai kantor lapangannya. Para 
direktur ADB di berbagai negara mendiskusikan kajian resident 
mission tersebut sebagai topik penting dalam forum tahunan 
pada bulan September dan berbagi gagasan mengenai cara-
cara untuk meningkatkan pelaksanaannya.

ADB juga meluncurkan kajian arsitektur pekerjaan 
untuk menyederhanakan pemeringkatan pekerjaan dan 
merampungkan kajian mengenai program bantuan teknisnya, 
yang mendukung DMC selama persiapan proyek, serta layanan 
konsultasi dan layanan pengetahuan. Kajian bantuan teknis 
tersebut berfokus pada hal-hal seperti alokasi sumber daya, 
pemulihan biaya (cost recovery), serta kualitas dan relevansi 
solusi pengetahuan. 

Sebagai hasil kajian tersebut, ADB mengembangkan kerangka 
berbasis prinsip untuk alokasi bantuan teknis dan pemulihan 
biaya. Salah satu hasil upaya ini adalah peningkatan sumber daya 
bantuan teknis untuk DMC yang paling memerlukan dukungan, 

BAB 3

Staf ADB sedang memantau fasilitas gedung di kantor pusat Manila, Filipina. 
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Kerja sama para staf ADB sebagian besar dilakukan secara online 
selama 2021.

termasuk negara yang rapuh dan terdampak konflik serta 
negara pulau kecil yang berkembang. ADB memperkenalkan 
cara-cara memberi bantuan teknis secara lebih fleksibel untuk 
memungkinkan respons lebih cepat dan lebih efektif atas 
kebutuhan klien. ADB juga memperkenalkan langkah-langkah 
agar bantuan teknis yang berfokus pada pengetahuan dapat 
dikaitkan lebih erat dengan persiapan dan perancangan proyek 
pinjaman dan hibah.

Berawal dari kajian bantuan teknis, ADB telah mengembangkan 
kerangka penyeimbangan kembali angkatan kerja pada 2021. Di 
bawah kerangka ini, ADB akan melakukan realokasi sebagian 
porsi pendanaan bantuan teknis untuk meningkatkan jumlah 
staf ADB hingga sekitar 200 posisi, yang sebagian besarnya akan 
ditugaskan di resident mission. Langkah ini akan memperkuat 
keahlian internal ADB dan memungkinkan ADB bekerja 
sama lebih erat dengan klien DMC, sehingga meningkatkan 
kualitas dukungan dialog kebijakan, operasi, dan layanan solusi 
pengetahuan dari ADB.

Selain berbagai prakarsa tersebut, ADB memulai kajian 
organisasi pada 2021 untuk menentukan bagaimana langkah 
ADB agar dapat meningkatkan efektivitasnya dan lebih 
memberdayakan staf dalam mencapai tujuan Strategi 2030. 
Kajian tersebut mempertimbangkan bagaimana ADB dapat 
melanjutkan dan makin meningkatkan hubungan kuat dengan 
klien serta pengetahuan kawasan dan negara, sekaligus 
melakukan perubahan yang diperlukan agar dapat memberikan 
hasil di bidang-bidang penting. Hal ini termasuk meningkatkan 
fokus pada pengembangan sektor swasta; memberi solusi 
pembangunan yang inovatif dan didorong pengetahuan; 
membuka jalan bagi ADB untuk mencapai aspirasinya menjadi 
bank iklim bagi Asia dan Pasifik; serta menemukan cara kerja 
baru untuk menyampaikan nilai dan dampak kepada klien.

Opsi yang Fleksibel untuk Dukungan Saat Krisis 

Sebagai penekanan atas fokus ADB untuk memberi dukungan 
yang sesuai bagi DMC, ADB mengkaji Kebijakan Respons 
Komprehensif Terhadap Pandemi COVID-19 (Comprehensive 
Response to the COVID-19 Pandemic) dan instrumen Opsi 
Respons Pandemi COVID-19 (COVID-19 Pandemic Response 
Option atau CPRO), yang menyediakan dukungan anggaran 
yang cepat kepada DMC untuk membiayai respons terhadap 
pandemi. 
Kajian ini menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat respons 
krisis ADB, termasuk menjadikan permanen beberapa fitur CPRO 
dalam Fasilitas Dukungan Kontrasiklus (Countercyclical Support 
Facility atau CSF) yang sudah ada di ADB. Jika digabungkan, 
berbagai fitur tersebut akan memperluas akses CSF agar dapat 
mencakup semua DMC, dalam segala jenis keadaan darurat 
kesehatan, dan memperkuat cara-cara agar dukungan fiskal 
darurat ADB kepada berbagai pemerintah dapat menjangkau 
kelompok tertinggal dan yang rentan. Langkah tersebut juga 
akan meningkatkan kerangka pemantauan dan evaluasi untuk 
mendukung dialog kebijakan yang sedang berjalan, serta 
memungkinkan dampaknya diukur dengan lebih baik.

Layanan yang Ditingkatkan Melalui Inovasi Digital  
Prakarsa transformasi digital ADB masih terus berlanjut pada 

Membangun Budaya ADB yang Lebih 
Responsif Lagi  
Berpusat pada klien. Dapat dipercaya. Transformasional. 
Nilai-nilai inilah yang akan memandu ADB dalam 
mendorong tempat kerja yang sehat dan mendukung, agar 
para staf bisa bertumbuh, belajar, dan unggul sekaligus 
memberi hasil nyata bagi negara berkembang anggota 
ADB.

Presiden ADB Asakawa memimpin proses untuk 
mengidentifikasi nilai-nilai inti ADB tersebut pada 2021. 
Hal ini mencakup masukan staf melalui survei mengenai 
nilai-nilai ADB, diskusi kelompok fokus, dan konsultasi 
dengan berbagai kelompok sumber daya karyawan.

Nilai-nilai tersebut diumumkan pada 2021 sebagai 
tonggak penting dalam Prakarsa Transformasi Budaya yang 
diluncurkan pada November 2020. Prakarsa tersebut telah 
mencetuskan diskusi di antara para staf mengenai budaya 
ADB dan bagaimana nilai-nilai tersebut ditunjukkan dalam 
cara komunitas ADB bekerja sama dan menciptakan hasil. 

Melalui serangkaian lokakarya mengenai budaya di 
tempat kerja, mempertimbangkan atribut dari dalam 
dan luar organisasi, para staf memberi komitmen 
untuk melaksanakan satu sampai tiga tindakan untuk 
memungkinkan perubahan budaya di dalam timnya. Setiap 
tim juga menyarankan satu tindakan yang berada di luar 
kendali mereka, yang akan menimbulkan dampak terbesar 
apabila diterapkan. Saran-saran tersebut disampaikan 
kepada Manajemen ADB, dan berbagai departemen kini 
sedang berupaya menerapkannya. 

Peluncuran perubahan ini akan makin dipercepat pada 
2022 seiring upaya ADB dalam menyelaraskan proses dan 
prosedur penting dengan nilai-nilai ADB.



56   |  LAPORAN TAHUNAN ADB 2021

2021, dengan 95 produk digital baru yang diperkenalkan pada 
tahun itu. Banyak di antara produk tersebut memberi cara yang 
lebih efisien dan efektif dalam interaksi ADB dengan kliennya.
Selama tahun tersebut, ADB menggunakan dua sistem digital 
penting yang akan memperkuat akses DMC ke pendanaan 
pembangunan dan merampingkan operasi untuk memperbesar 
investasi sektor swasta sejalan dengan Strategi 2030. ADB 
mengganti sistem penyaluran dananya dengan sistem yang 
memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan transaksi lebih 
aman. Sistem baru tersebut juga memberi klien eksternal (dan 
pengguna internal) akses yang lebih baik ke informasi tepat 
waktu dan akurat mengenai penyaluran dana.
Sementara itu, sistem yang satu lagi merupakan platform 
baru terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas 
pengelolaan operasi yang tidak dijamin pemerintah, mulai dari 
konsep sampai selesainya operasi. Di antara berbagai manfaatnya, 
platform tersebut menyediakan data yang lebih tepat waktu dan 
andal untuk pengambilan keputusan, meningkatkan manajemen 
risiko, dan memperkuat interaksi dengan klien.
Melalui upaya tersebut dan berbagai upaya digitalisasi lainnya, 
ADB telah mengurangi jumlah dokumen manual dan duplikasi 
pencatatan data, sehingga memungkinkan staf lebih berfokus 
pada kebutuhan DMC daripada mengurus administrasi internal.
ADB juga memperkenalkan sistem berbasis awan untuk 
memastikan kontinuitas bisnis apabila terjadi keadaan darurat 
atau krisis lainnya. Sistem tersebut menyediakan sejumlah 
prosedur pemulihan sistem bisnis yang sangat penting setelah 
terjadinya bencana, sehingga memungkinkan ADB untuk 
merencanakan langkah-langkah mengatasi gangguan dan 
memastikan informasi klien sudah terlindungi dan terus tersedia 
sepanjang waktu.

Nilai Manfaat Uang dan Efisiensi dalam Pengadaan
ADB memastikan DMC memperoleh nilai manfaat uang (value 
for money) dalam pengadaan proyek dengan mendorong 
persaingan di antara pemasok barang, pekerjaan, dan layanan 
konsultasi. ADB melakukan hal ini dengan cara mengadakan 
seminar peluang usaha untuk proyek-proyek yang dibiayai 
ADB. Pada 2021, ADB mengadakan 52 seminar semacam ini 
(meningkat dari sebelumnya 34 seminar pada 2020). ADB juga 
memberi program pelatihan kepada para peminjam sebagai 
panduan untuk mengikuti kebijakan dan prosedur pengadaan 
ADB. Selama 2021, ADB menyelenggarakan 101 program 
pelatihan sejenis kepada lembaga penanggung jawab dan 
lembaga pelaksana dari 23 DMC.
Pandemi juga telah mempercepat kebutuhan untuk mengganti 
proses pengadaan yang berbasis kertas dan pertemuan tatap 
muka dengan sistem digital yang memungkinkan pemrosesan 
transaksi jarak jauh dan integrasi dengan sistem elektronik 
pemerintah lainnya. Berbagai sistem pengadaan secara elektronik 
(e-procurement) tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan 

tata kelola, transparansi, dan efisiensi pengadaan dalam proyek 
pembangunan. ADB mengakreditasi tujuh sistem DMC baru 
untuk platform pengadaan elektronik (e-procurement) pada 
2021, sehingga seluruhnya terdapat 54 platform serupa yang 
digunakan dalam administrasi proyek yang didukung ADB. 
ADB juga mendukung peningkatan pada sistem pengadaan 
elektronik DMC yang sudah ada. Sebagai contoh, di Republik 
Kirgiz, ADB memberi bantuan teknis untuk meningkatkan 
platform pengadaan elektronik nasional—yang digunakan oleh 
lebih dari 4.100 organisasi pengadaan sektor publik—dengan 
meningkatkan perangkat lunaknya dan memindahkan lebih 
banyak fungsinya ke bentuk online.
Pertimbangan pengadaan penting lainnya bagi ADB termasuk 
transparansi dan antikorupsi. Pada 2021, ADB meluncurkan 
ProcDash untuk menyediakan akses online terbuka mengenai 
informasi pengadaan ADB, dengan berbagai cara untuk 
mempelajari bagan dan data mentah hingga 5 tahun ke belakang.  

MEMASTIKAN BASIS SUMBER DAYA YANG 
KUAT  

ADB mengurangi biaya dan memaksimalkan jenis pendanaan 
yang dapat diberikan kepada DMC dengan memasuki pasar 
modal secara strategis. Pada 2021, ADB menjalankan program 
peminjaman kedua terbesarnya, yang berhasil menghimpun 
dana sebesar $35,8 miliar melalui 160 transaksi dalam 21 mata 
uang.
ADB melaksanakan tranche tunggal terbesarnya di pasar obligasi 
global dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yang berhasil 
menghimpun $5 miliar dengan penerbitan berjangka waktu 
5 tahun; dan juga transaksi sindikasi terbesar ADB dengan 
penerbitan dual-tranche bernilai $5,5 miliar dalam bentuk 
obligasi berjangka waktu 3 tahun dan 7 tahun.
Obligasi tematik ADB terus menarik minat kuat dari investor, 
sehingga ADB mampu menghimpun volume tahunannya yang 
tertinggi. Obligasi tematik tersebut termasuk dua jenis obligasi 
baru: obligasi biru untuk pembiayaan kesehatan laut dalam 
denominasi dolar Australia dan dolar Selandia Baru, serta 
obligasi pendidikan dalam denominasi dolar Australia. Selain itu, 
ADB merampungkan penerbitan 10 obligasi unswapped dalam 
mata uang setempat, termasuk obligasi gender pertama di pasar 
domestik Kazakhstan dalam mata uang tenge, dan obligasi dalam 
mata uang rupee Pakistan yang dikaitkan dengan mata uang asing 
(offshore currency-linked bond), serta kembalinya ADB ke pasar 
obligasi Panda setelah absen selama 12 tahun. Obligasi Panda 
berjangka waktu 5 tahun tersebut bernilai 2 miliar CNY ($307 
juta), sehingga menjadikannya penerbitan obligasi ADB dalam 
mata uang setempat yang paling besar. ADB juga menerbitkan 
obligasi pertamanya yang dikaitkan ke indeks Secured Overnight 
Financing Rate (SOFR).

Pada 2021, ADB menjalankan program peminjaman kedua terbesarnya, yang berhasil 
menghimpun dana sebesar $35,8 miliar melalui 160 transaksi dalam 21 mata uang. 
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Asian Development Bank Institute

Sepanjang 2021, Institut ADB 
(ADBI)—lembaga kajian ADB 
yang berbasis di Tokyo—
menjawab berbagai tantangan 
kebijakan yang ditimbulkan 
oleh pandemi COVID-19 
dan meningkatnya dampak 

sosioekonomi. Guna mendukung pemulihan berkelanjutan 
dan inklusif, Institut ADB mengkaji berbagai persoalan 
seperti bagaimana kondisi “new normal” bagi perusahaan 
kecil, efek program sosial terhadap rumah tangga miskin, 
manajemen utang publik yang efektif, serta instrumen fiskal 
dan transisi energi setelah pandemi.

Untuk membantu memajukan inovasi kebijakan di kawasan 
ini, ADBI mengadakan survei mengenai kebutuhan negara 
berkembang anggota ADB, meningkatkan proyek yang 
mengumpulkan dan menggunakan data primer, serta 
memperluas kemitraan proyek, termasuk dengan lembaga 
kajian yang lain melalui Think20.

ADBI menerbitkan 11 buku akses terbuka, 87 kertas kerja, 
8 catatan kebijakan, 6 studi kasus, 31 artikel jurnal, dan 3 
jurnal edisi khusus selama 2021. ADBI menyelenggarakan 
95 acara penelitian, peningkatan kapasitas dan pelatihan, 
serta penjangkauan secara online untuk lebih dari 16.000 
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, dengan 
tingkat partisipasi perempuan 43,5%. Institut ADB juga 
memperluas platform e-learning dan program online ADBI.

Topik penelitian ADBI yang lain adalah meningkatkan 
kualitas pendidikan dasar, partisipasi perempuan dalam 
e-commerce, mitigasi perubahan iklim dan pembiayaan 
hijau, transformasi perdesaan, dan ketangguhan perkotaan. 
Topik untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan 
meliputi jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi 
perempuan, ekonomi sirkular dan ekonomi kreatif, serta 
sanitasi. 

Untuk mempersiapkan peralihan dari London Interbank Offered 
Rate (LIBOR) ke suku bunga alternatif pada akhir 2021, Dewan 
Direktur ADB menyetujui perubahan ke SOFR untuk pinjaman 
berdenominasi dolar AS dan ke Tokyo Overnight Average Rate 
untuk pinjaman berdenominasi yen. Perubahan ini berlaku untuk 
produk pinjaman keuangan ADB bagi semua pinjaman yang 
dijamin pemerintah maupun tidak dijamin pemerintah mulai 1 
Januari 2022. 
ADB merevisi peraturan pinjamannya sehingga memungkinkan 
perubahan ke suku bunga baru dan memperkuat kerangka ADB 
untuk pemantauan dan pelaporan mengenai utang peminjam. 
ADB melakukan konsultasi mendalam dengan para peminjam 
serta mengoordinasikan rancangan dan modifikasi produk 
pinjamannya dengan bank pembangunan multilateral lainnya. 
ADB juga meningkatkan sistem teknologi informasinya untuk 
akuntansi pinjaman, perbendaharaan, dan operasi manajemen 
risiko agar dapat mendukung produk pinjaman baru dan yang 
direvisi. 
Selama pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, di tengah 
kondisi penyerapan anggaran yang makin tinggi, pengeluaran 
administratif internal ADB dikelola secara fleksibel, sehingga 
memastikan sumber daya sudah dialokasikan seiring munculnya 
kebutuhan bisnis. Pengeluaran administratif internal aktual 
pada 2021 seluruhnya sebesar $731 juta, yang berarti tingkat 
pemanfaatan anggarannya mencapai 95%.

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN 
PEMASTIAN

Manajemen Risiko
ADB aktif mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional 
melalui kebijakan yang hati-hati dan proses bisnis yang memberi 
mandat staf untuk memantau dan mengelola semua risiko yang 
berkaitan dengan operasi ADB. 
Untuk memastikan bahwa ADB sudah mendukung pertumbuhan 
pada investasi sektor swasta sekaligus mengikuti prinsip-
prinsip dan praktik terbaik manajemen risiko yang berhati-hati, 
ADB melaksanakan kajian kerangka batas paparannya dalam 
operasi yang tidak dijamin pemerintah. Hasil kajian tersebut 
berdampak pada penguatan kerangka yang akan berkontribusi 
dalam pencapaian tujuan strategis ADB untuk memperbesar 
operasinya yang tidak dijamin pemerintah. 
Selama 2021, ADB mulai mengembangkan kerangka 
manajemen risiko terintegrasi untuk risiko yang berkaitan dengan 
perubahan iklim. Hal ini meliputi kajian terhadap kebijakan, 
proses, dan perangkat pemberian skor untuk menilai dampak 
risiko perubahan iklim terhadap portofolio ADB yang dijamin 
pemerintah, tidak dijamin pemerintah, dan perbendaharaan 
ADB. Selain itu, ADB juga mengumumkan dukungannya bagi 
Gugus Tugas Mengenai Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim 
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), sebuah 
prakarsa internasional yang dipimpin oleh Dewan Stabilitas 
Keuangan (Financial Stability Board).

Buku ADBI 
mengenai dampak 
COVID-19 di Asia 
dan opsi kebijakan 
untuk pemulihannya.
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ADB mengembangkan kebijakan guna mencegah eksploitasi seksual, perundungan, dan 
pelecehan dalam proyek-proyek yang dibiayai ADB.

Audit Internal
ADB memberi keyakinan yang independen dan objektif, serta 
layanan konsultasi bagi berbagai departemennya melalui audit 
internal. Pada 2021, hal ini termasuk meningkatkan fokus pada 
penyempurnaan kendali prosedural di seluruh bagian ADB, 
meningkatkan proses dan metodologi bisnis, serta memajukan 
koordinasi antara fungsi-fungsi risiko dan pengawasan. 
ADB menerbitkan 16 laporan keyakinan dan 4 laporan konsultasi 
kepada pemangku kepentingan internal, dengan fokus pada 
penguatan tata kelola, kendali internal, dan manajemen risiko, 
baik dalam operasi yang dijamin pemerintah maupun tidak 
dijamin pemerintah, transformasi digital, serta administrasi 
kelembagaan. ADB juga mengembangkan program kerja bergulir 
audit internal 3 tahun—berubah dari sebelumnya program satu 
tahun—untuk memungkinkan perencanaan dan cakupan yang 
lebih baik terhadap berbagai risiko dalam operasi ADB dan 
fleksibilitas lebih baik dalam merespons kebutuhan bisnis ADB.
Sebagai validasi atas kesesuaiannya dengan standar global audit 
internal, ADB menerima peringkat kesesuaian tertinggi dalam 
penilaian kualitas eksternal independen yang diadakan pada 
2021. 

Akuntansi dan Kendali Internal
Pada 2021, ADB mengelola penyaluran total tahunan sebesar 
$18,2 miliar untuk sumber daya modal biasa dan dana khusus, 
termasuk dukungan terkait COVID-19 dan Fasilitas Akses 
Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility atau 
APVAX). Auditor eksternal mencatat bahwa laporan keuangan 
ADB untuk 2021 sudah disajikan dengan wajar dalam segala hal 
yang material, dan ADB mempertahankan kendali internal yang 
efektif atas pelaporan keuangan. 

Antikorupsi dan Integritas
Pada 2021, ADB menetapkan sejumlah langkah untuk 
mengurangi risiko integritas dalam program vaksin di bawah 
APVAX. ADB juga memperkuat kendali internal untuk 
mencegah pelanggaran sanksi ADB dan untuk mengidentifikasi 
serta memitigasi risiko operasional dari sanksi nasional.
Selama 2021, ADB telah menangani 319 keluhan terkait persoalan 
korupsi dan integritas (turun dari sebelumnya 375 pada 2020), 
dengan 220 keluhan telah diselesaikan dan 99 keluhan masih 
memerlukan investigasi lanjutan. ADB juga merampungkan 
71 investigasi eksternal dengan hasil 150 perusahaan dan 30 
individu dimasukkan ke dalam daftar hitam (debarment), serta 
teguran untuk 12 perusahaan dan 5 individu, serta peringatan 
untuk 17 perusahaan dan 11 individu. 
ADB menerbitkan empat kajian integritas proaktif (proactive 
integrity review atau PIR) dan satu laporan tindak lanjut untuk 
PIR yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena 

berbagai pembatasan perjalanan akibat pandemi, ADB 
memperkenalkan dan melaksanakan delapan PIR khusus, 
dengan para ahli yang bekerja jarak jauh melalui platform digital 
untuk mengidentifikasi kenaikan risiko integritas proyek.
Untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan korupsi 
dan integritas, ADB mengadakan 91 pelatihan online yang 
menjangkau lebih dari 10.500 peserta, termasuk pejabat 
pemerintah di DMC dan para staf ADB. Pelatihan tersebut 
mencakup tiga modul e-learning mengenai sejumlah topik 
seperti memerangi pencucian uang.
ADB juga meningkatkan pelaksanaan Rencana Aksi Tata Kelola 
dan Antikorupsi (Governance and Anticorruption Action Plan) 
dengan memperkuat cara mengadakan penilaian risiko tata 
kelola.

Meningkatkan Perlindungan  

ADB terus membantu DMC meningkatkan sistem dan 
prosesnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko sosial 
dan lingkungan sejak dini dalam perancangan berbagai program 
dan proyek pembangunan. Pada 2021, hal ini mencakup 
penilaian cepat mengenai sistem perlindungan negara untuk 
Bangladesh, Bhutan, Thailand, dan Viet Nam. Penilaian tersebut 
membandingkan berbagai kebijakan dan peraturan perlindungan 
lingkungan dan sosial dengan tolok ukurnya, yang akan 
membantu dalam kegiatan persiapan proyek dan peningkatan 
kapasitas. 

Pada 2021, ADB melanjutkan pekerjaan untuk memperbarui 
Pernyataan Kebijakan Perlindungan (Safeguard Policy Statement) 
2009. Pembaruan tersebut ditujukan untuk memperkuat 
kebijakan, mendorong praktik yang baik, dan meningkatkan 
keselarasan dengan lembaga keuangan multilateral yang lain. 
Untuk memandu perumusan kebijakan, ADB mempersiapkan 
sembilan studi analitik dan merampungkan lebih dari 40 
konsultasi dengan pemangku kepentingan pada 2021. 

Selama 2021, ADB bekerja sama dengan DMC dan klien untuk 
mengkaji dan/atau mendukung 70 penilaian lingkungan dan 84 
penilaian sosial untuk 34 proyek di 13 negara. Hal ini termasuk 14 
proyek yang diidentifikasi sebagai berpotensi memiliki dampak 
dan risiko buruk yang signifikan.

Untuk meningkatkan manajemen perlindungan, ADB mulai 
mengembangkan sistem manajemen perlindungan terintegrasi, 
dengan perangkat online agar dapat melacak data dan indikator 
perlindungan. ADB juga melaksanakan proses baru untuk 
skrining risiko agar dapat menilai potensi tantangan dalam 
persiapan dan pelaksanaan proyek akibat COVID-19. 

ADB juga membuat panduan kebijakan internal guna mencegah 
eksploitasi seksual, perundungan, dan pelecehan dalam proyek-
proyek yang dibiayai ADB.
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Meskipun sebagian besar staf ADB bekerja jarak jauh pada 2021, pembukaan perlahan-lahan kantor pusat ADB di Manila terus berjalan selama 
tahun tersebut.

Penyelesaian bagi Orang-Orang yang Terdampak Proyek  

Mekanisme Akuntabilitas ADB mencapai tonggak bersejarah 25 
tahun pada 2021 dan terus aktif merespons kekhawatiran orang-
orang yang terdampak buruk oleh proyek yang didukung ADB. 
Selama 2021, ADB menerima 33 keluhan yang berkaitan dengan 
pengadaan tanah, pemulihan mata pencaharian, lingkungan, 
konsultasi, kerusakan harta benda, dan masalah keselamatan.
Dua keluhan dari Mongolia dianggap layak untuk pemecahan 
masalah. ADB menutup proses keluhan yang pertama dan 
sedang merampungkan tahap pemantauan untuk keluhan yang 
kedua. ADB juga sedang melaksanakan kajian kepatuhan untuk 
keluhan yang memenuhi syarat mengenai sebuah proyek jalan 
di Georgia dan menutup pemantauan tindakan perbaikan untuk 
proyek jalan yang lain di negara itu. ADB terus mengelola dan 
memantau lima keluhan lainnya yang memenuhi syarat dan 
sedang diproses.
ADB juga terus berbagi pembelajaran dan mendorong praktik 
terbaik mengenai mekanisme penanganan pengaduan dan 
perangkat pemecahan masalah. Pada 2021, ADB menyediakan 
dua modul e-learning umum dan tiga program pelatihan virtual 
untuk proyek-proyek di Bhutan, Sri Lanka, dan Nepal. Targetnya 
adalah perwakilan dari lembaga pemerintah DMC dan organisasi 
kemasyarakatan. ADB juga merilis dua studi kasus mengenai 
proyek di Sri Lanka dan memberikan tiga program pelatihan 
mediasi untuk staf ADB. Lima laporan di bawah rangkaian 
Pembelajaran dari Tinjauan Kepatuhan (Lessons Learned from 
Compliance Review) dipublikasikan selama 2021.

Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Berdasarkan Kebijakan Akses ke Informasi, yang memandu 
upaya ADB agar transparan dan akuntabel, ADB secara proaktif 

membuka 6.243 dokumen proyek kepada publik pada 2021, naik 
7% dari 2020. 
Kebijakan tersebut memastikan bahwa anggota masyarakat 
dapat meminta informasi mengenai operasi dan administrasi 
ADB, serta mengharapkan respons yang tepat waktu. Pada 
2021, ADB menerima 3.149 permintaan informasi formal. Dari 
permintaan tersebut, 2.806 (89%) dinyatakan valid. ADB 
mengirimkan pemberitahuan penerimaan permintaan dalam 
jangka waktu wajib 7 hari untuk 81% dari permintaan valid yang 
masuk, dan merespons 90% dalam batas waktu 30 hari. Sampai 
dengan akhir tahun, ADB telah merespons 97% dari permintaan 
yang valid. 

MENJAGA KEAMANAN DAN KESEHATAN 
KARYAWAN KAMI SELAMA PANDEMI

Mengingat varian baru COVID-19 masih menyebabkan 
berlanjutnya wabah virus dan belum memungkinkan untuk 
kembali ke pengaturan kerja konvensional, sebagian besar staf 
ADB di kantor pusat Manila dan di berbagai resident mission ADB 
tetap bekerja jarak jauh pada 2021. 
Karena itu, ADB juga terus menjalankan serangkaian langkah 
yang dikembangkan pada 2020 untuk mendukung staf dan 
menawarkan fleksibilitas. Hal tersebut meliputi platform 
teknologi dan komunikasi yang sesuai, fleksibilitas tambahan 
bagi staf dalam mengelola waktu mereka, dan kegiatan untuk 
membantu meningkatkan kesejahteraan staf seperti meditasi 
dan program untuk bergerak, serta pelatihan manajemen stres.
Untuk memastikan bahwa staf sudah memperoleh informasi 
memadai mengenai skenario pandemi yang terus berevolusi, 
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ADB membantu komunitas anggotanya untuk mengakses vaksin COVID-19 pada 2021.

ADB mengadakan empat penjelasan COVID-19 bagi seluruh 
komunitasnya pada 2021, beserta beberapa kali diskusi online 
untuk memungkinkan peserta belajar dari pengalaman yang lain, 
mengajukan pertanyaan, dan mengklarifikasi kebijakan. ADB 
juga membantu para staf, anggota keluarganya yang menjadi 
tanggungan, serta komunitas ADB lebih luas untuk memperoleh 
akses ke vaksin COVID-19.
Untuk karyawannya di lapangan, ADB memantau dan 
menyesuaikan jumlah karyawan yang bekerja kembali di kantor 
resident mission, serta memberi program perawatan COVID-19, 
termasuk hotline saran medis, alat tes bagi karyawan yang positif 
terinfeksi, serta fasilitas isolasi bagi staf dan keluarganya. 
Selama 2021, ADB juga memberi dukungan keselamatan 
dan keamanan langsung bagi personel di lingkungan dengan 
tingkat ancaman lebih tinggi akibat konflik atau bencana. Hal 
ini mencakup bantuan relokasi, tempat tinggal yang aman, 
perawatan dan peralatan medis, serta layanan evakuasi medis.
Guna meningkatkan keselamatan dan keamanan di kantor 
pusat, ADB telah merampungkan perbaikan di berbagai titik 
masuk, termasuk menggunakan teknologi canggih agar dapat 
lebih baik mengendalikan akses kendaraan dan personel, serta 
memberi hitungan jumlah personel di lokasi secara waktu nyata 
(real-time) apabila terjadi keadaan darurat.

MENDORONG PERKEMBANGAN KARIER 
DAN TEMPAT KERJA YANG HARMONIS

ADB terus membandingkan diri dengan tolok ukur kelompok 
pasar pembanding pada 2021 demi memastikan bahwa 
remunerasi dan kondisi kerjanya masih menarik dan bahwa 
ADB telah memelihara lingkungan yang aman, inklusif, serta 

mendorong perkembangan para karyawan dan kontraktornya.
ADB mulai melaksanakan temuan dari kajian menyeluruh pada 
2020 mengenai kebijakan penghargaannya demi memastikan 
bahwa paket remunerasi ADB telah menyeimbangkan 
antara pengendalian biaya dengan kebutuhan untuk menarik 
talenta terbaik dari berbagai negara anggota ADB. Memiliki 
keseimbangan yang tepat sangat penting agar dapat menarik 
dan mempertahankan staf, serta memenuhi tujuan ADB untuk 
meningkatkan skala operasinya yang tidak dijamin pemerintah 
karena ADB makin sering bersaing mendapatkan talenta dengan 
organisasi dari sektor pasar yang lain. 
Selama 2021, ADB terus membantu para stafnya 
mengembangkan keterampilan melalui kurikulum luas berbagai 
program pembelajaran berkualitas tinggi. Dari staf yang 
menghadiri setidaknya satu dari 57 program pembelajaran 
virtual yang diadakan ADB, lebih dari 96% di antaranya memberi 
peringkat pengalaman sebagai sangat bagus atau luar biasa. 
Sementara itu, komitmen ADB untuk membangun kepemimpinan 
di semua tingkatan organisasi diakui pada 2021 ketika program 
Thrive, Engage, and Transform ADB menerima dua penghargaan 
dunia untuk keunggulan.
ADB sudah sejak dulu berkomitmen pada keragaman dan inklusi, 
mendukung kesetaraan gender, serta memastikan budaya tempat 
kerja yang mengedepankan kepercayaan dan rasa memiliki. ADB 
terus mendorong perekrutan dan retensi perempuan, dengan 
38% dari posisi staf internasionalnya dipegang oleh perempuan 
pada 2021, naik tipis dari 2020. ADB juga mulai mengembangkan 
kerangka keragaman, inklusi, dan rasa memiliki. Kerangka tersebut 
akan berisi sasaran dan target strategis untuk memajukan 
kesetaraan gender serta mendorong inklusi karyawan LGBTQI 
dan difabel.



EFEKTIVITAS ORGANISASI 61

Departemen Evaluasi Independen
Departemen Evaluasi Independen (Independent Evaluation Department atau IED) ADB 
telah merampungkan beberapa evaluasi besar pada 2021, termasuk penilaian kinerja 
dan hasil ADB pada program negara Bangladesh dan program Subkawasan Sungai 
Mekong, dukungan bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan tindakan 
terhadap perubahan iklim. 

IED juga terus melaksanakan evaluasinya secara waktu nyata (real-time) atas dukungan 
ADB untuk negara berkembang anggotanya (DMC) dalam respons dan pemulihan 
COVID-19. IED memberi catatan khusus dan produk pengetahuan yang lain mengenai 
COVID-19, serta subjek lainnya seperti perlindungan, air dan infrastruktur perkotaan 
yang lain, dan bantuan teknis.

IED merampungkan sejumlah validasi program negara, evaluasi dan validasi proyek 
yang dijamin pemerintah dan tidak dijamin pemerintah, serta validasi bantuan teknis (di 
bawah sistem validasinya yang baru untuk laporan penyelesaian bantuan teknis).

Program peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan IED mengenai evaluasi 
telah berevolusi dan diperluas pada 2021 melalui platform online. Hal ini mencakup 
penyampaian pelatihan virtual mengenai evaluasi mandiri proyek dalam operasi yang 
dijamin pemerintah kepada staf ADB dan pejabat pemerintah dari DMC, dan juga 
berbagi pengetahuan melalui Minggu Evaluasi Asia (Asian Evaluation Week) yang 
menarik lebih dari 800 peserta dari lebih dari 100 negara.

Pada 2021, IED dan Manajemen ADB bersama-sama mengembangkan dan 
menerapkan Prinsip-Prinsip Evaluasi ADB untuk menegaskan kembali evaluasi sebagai 
fungsi di seluruh institusi ADB dan memperkokoh peran evaluasi mandiri dan evaluasi 
independen.

IED juga mempertahankan kemitraan kuat dan kerja sama dengan organisasi mitra 
di tingkat nasional, kawasan, dan global, termasuk Kelompok Kerja Sama Evaluasi 
(Evaluation Cooperation Group), yang beranggotakan departemen evaluasi independen 
dari berbagai bank pembangunan multilateral.

Laporan evaluasi 
mengenai dukungan ADB 
bagi tindakan perubahan 

iklim.

Selama 2021, ADB mencatat semua pembelajaran sumber daya 
manusia yang diperoleh dalam pandemi, termasuk menggunakan 
lembaga keuangan internasional lainnya sebagai tolok ukur 
perbandingan. Hasilnya, ADB sedang mengkaji berbagai opsi 
untuk beralih ke pengaturan kerja yang lebih fleksibel, termasuk 
untuk masa-masa setelah pandemi berakhir.
Perilaku Profesional dan Mengelola Konflik
ADB menerapkan sejumlah prakarsa baru pada 2021 untuk me-
mastikan standar tertinggi perilaku profesional di tempat kerja. 
Untuk mendorong budaya berani bersuara dalam keadaan sulit, 
ADB membuat saluran pelaporan secara anonim dan kelompok 
dukungan sejawat (peer support group) yang terdiri atas anggota 
staf dari kantor pusat dan di resident mission. Peran kelompok 
dukungan ini adalah mendengarkan dan mendorong staf serta 
personel lainnya supaya mengakses sumber daya profesional 
ADB untuk menyelesaikan persoalan mereka.

ADB mengembangkan pedoman di seputar kode etiknya dan 
mengadakan 16 sesi peningkatan kesadaran secara virtual, yang 
menjangkau lebih dari 2.290 peserta. ADB juga mengembang-
kan rencana aksi untuk memandu staf mengenai upaya men-
dorong tempat kerja yang profesional dan positif. Berdasarkan 
rencana tersebut, sebuah kelompok dukungan sejawat dilun-
curkan pada 2021, sekaligus memulai pekerjaan untuk mengem-
bangkan layanan mediasi yang baru. 

Pada 2021, Kantor Perilaku Profesional ADB menangani pe-
nilaian yang sebagian besar berkaitan dengan konflik kepent-
ingan pribadi, kegiatan di luar ADB, manajemen kinerja, sikap 
tidak sopan, diskriminasi, dan pelecehan (termasuk pelecehan 
seksual).

Sementara itu, Kantor Ombudsman ADB terus memberi 
layanan rahasia dan imparsial untuk mencegah dan mengelola 
konflik di antara staf dan personel lainnya. Terdapat 540 kasus 
pada 2021 serupa dengan pengamatan dari 2020, yaitu bahwa 
pandemi COVID-19 telah memperparah persoalan kesehatan 
dan kesejahteraan mental.

Sejalan dengan upayanya menuju digitalisasi, ADB meluncur-
kan pangkalan data manajemen konflik yang baru dan sistem 
manajemen kasus pada 2021. ADB juga menyelesaikan kajian 
eksternal secara menyeluruh atas layanan manajemen konflikn-
ya, dengan temuan bahwa layanan tersebut sebanding dengan 
program serupa di arena internasional.
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Lampiran 1: Komitmen Berdasarkan Negara, 2021  ($ juta)

Negara

Pinjaman, Hibah, dan Lain-Lain

Bantuan 
Teknisa

Pembiayaan Bersamab

Total

OCR Rutin

OCR Konsesi
Hibah 
ADF

SF 
Lainnya

TSCFP  
dan MFP Subtotal Proyek TA

TSCFP  
dan MFP TAS Subtotal

Dijamin 
Pemerintah

Tidak Dijamin 
Pemerintah

Afghanistanc  –  –  –  50.0  –  –  50,0  0,2  –  0 -  – 0 50,3
Armenia  –  20,0  –  –  –  16,6  36,6  2,5 85,0 1,6 1,9  – 88,6 127,6
Azerbaijan  250,0  5,9  –  –  –  –  255,9  1,9 114,7 1,1 -  – 115,8 373,6
Bangladesh  1.370,0  –  633,5  –  –  761,6  2.765,1  11,0 800,2 3,4 1.155,3  – 1.958,9 4.735,0
Bhutan  –  –  54,0  6,0  –  –  60,0  4,2 - 1,7 -  – 1,7 65,9
Brunei Darussalam  –  –  –  –  –  –  –  – - 0,1 -  – 0,1 0,1
Kambodia  –  4,7  327,1  –  –  17,5  349,3  9,5 30,7 8,6 17,5  – 56,8 415,5
Republik Rakyat 
Tiongkok

 1.617,0  145,3  –  –  –  42,9  1.805,2  11,3 349,9 1,4 42,9  – 394,2 2.210,6

Kepulauan Cook  75,5  –  –  –  –  –  75,5  1,1 23,2 2.1 -  – 25,3 101,9
Fiji  –  40,0  –  –  1.0  –  41,0  2,7 119,8 2,2 -  – 122,0 165,7
Georgia  229,4  160,0  –  –  –  10,0  399,4  2,3 180,5 0,8 2,0  – 183,3 585,0
India  4.602,0  273,4  –  –  3.0  147,4  5.025,8  17,1 1.549,0 23,2 153,6  – 1.725,8 6.768,7
Indonesia  1.679,5  9,7  –  –  –  0,4  1.689,6  6,8 560,5 4,8 0,4  – 565,8 2.262,2
Kazakhstan  –  –  –  –  –  –  –  3,3 - 0,5 -  – 0,5 3,9
Kiribati  –  –  –  –  –  –  –  2,3 - 1,6 -  – 1,6 3,9
Republik Kirgiz  –  –  118,3  71,7  –  –  190,0  4,7 0,7 1,0 -  – 1,7 196,3
Republik Rakyat 
Demokratik Laos

 –  –  –  –  –  –  –  5,5 21,0 3,8 -  – 24,8 30,3

Malaysia  –  –  –  –  –  24,8  24,8  0,4 - 0,2 24,8  – 25,1 50,3
Maladewa  –  –  –  –  –  –  –  2,6 20,0 3,0 -  – 23,0 25,5
Kepulauan 
Marshall

 –  –  –  9,0  –  –  9,0  2,6 - 1,6 -  – 1,6 13,1

Federasi 
Mikronesia

 –  –  –  9,0  –  –  9,0  2,5 - 1,6 -  – 1,6 13,1

Mongolia  155,9  –  36,1  –  –  11,1  203,1  14,0 27,0 3,8 0,7  – 31,5 248,5
Myanmard  –  –  –  –  –  –  –  1,0 -  – -  – - 1,0
Nauru  –  –  –  5,0  –  –  5,0  2,0 - 1,8 -  – 1,8 8,8
Nepal  –  –  225,0  –  –  11,4  236,4  8,5 5,0 0,9 5,9  – 11,8 256,7
Niue  –  –  –  –  –  –  –  0,6 - 1,4 -  – 1,4 2,0
Pakistan  1.527,8  –  800,0  8,0  –  893,4  3,229,2  13,2 474,5 5,4 1.539,2  – 2.019,0 5.261,4
Palau  5,0  –  20,0  0,8  –  –  25,8  1,2 3,0 1,4 -  – 4,4 31,3
Papua Nugini  435,0  25,0  40,0  –  –  –  500,0  4,8 338,8 2,2 -  – 341,0 845,7
Filipina  2.225,1  –  –  –  –  –  2,225,1  6,2 550,0 10,1 -  – 560,1 2.791,5
Samoa  –  –  –  13,0  –  0,1  13,1  1,6 - 1,5 -  – 1,5 16,1
Kepulauan 
Solomon

 –  –  24,4  25,0  –  –  49,4  4,0 38,5 1,5 -  – 39,9 93,3

Sri Lanka  460,0  25,0  –  –  –  198,0  683,0  5,1 28,0 4,6 1.064,5  – 1.097,1 1.785,2
Tajikistan  –  –  –  55,0  –  1,6  56,6  6,5 - 1,2 0,6  – 1,8 64,9
Thailand  –  11,2  –  –  –  110,7  121,8  1,8 22,5 3,9 110,7  – 137,1 260,7
Timor-Leste  120,0  –  97,0  –  1.0  –  218,0  6,4 47,0 0,5 -  – 47,5 271,8
Tonga  –  –  –  55,5  –  –  55,5  2,3 23,4 1,6 -  – 25,0 82,8
Turkmenistan  –  –  –  –  –  –  –  0,9 - 1,2 -  – 1,2 2.1
Tuvalu  –  –  –  21,5  –  –  21,5  1,4 - 1,6 -  – 1,6 24,5
Uzbekistan  463,7  30,8  273,0  –  –  161,8  929,3  10,4 108,0 4,2 166,0  – 278,2 1.218,0
Vanuatu  –  –  –  14,9  –  –  14,9  4,1 - 1,6 -  – 1,6 20,6
Viet Nam  58,0  184.,5  –  –  –  662,9  905,4  7,2 500,8 7,1 1.503,7  – 2.011,6 2.924,1
Regionale  –  250,0  –  –  –  –  250,0  32,1 563,9 13,1 -  422,9 999,8 1.282,0
Total ADB  15.273,9 1.185,5 2.648,4 344,3 5,0 3.072,0 22.529,2 229,7 6.585,4 134,7 5.789,8 422,9 12.932,7 35.691,6

– = tidak ada, 0 = kurang dari $50.000, ADB = Asian Development Bank, ADF = Asian Development Fund/Dana Pembangunan Asia, MFP = Microfinance Program/Program Pembiayaan Mikro, 
OCR = ordinary capital resources/sumber daya modal biasa, SF = special funds/dana khusus, TA = technical assistance/bantuan teknis, TAS = Transaction Advisory Service/Layanan Konsultasi 
Transaksi, TSCFP = Trade and Supply Chain Finance Program/Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan.

Catatan:
1. “Komitmen” adalah pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Direktur atau Manajemen ADB, dan yang kesepakatan investasinya 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.

2. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Mengacu pada Dana Khusus Bantuan Teknis dan Dana Khusus lainnya.
b Termasuk dana perwalian.
c ADB menangguhkan bantuan rutinnya untuk Afganistan mulai tanggal 15 Agustus 2021.
d Mulai tanggal 1 Februari 2021, ADB melakukan penangguhan sementara pencairan dana dan kontrak baru untuk proyek yang dijamin pemerintah di Myanmar.
e “Kawasan” mencakup operasi yang tidak dijamin pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Kecuali untuk penelitian dan pelatihan yang bermanfaat bagi semua anggota, 

pembiayaan bantuan teknis kawasan yang dapat diidenfikasikan ke negara individual akan dimasukkan ke dalam nilai bantuan teknis spesifik negara.
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Lampiran 2: Komitmen Pinjaman dan Hibah, 2021

Komitmen Sumber Daya Modal Biasa Rutin dan Sumber Daya Konsesi ($ juta)

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

Respons 
COVID-19

A, OPERASI YANG DIJAMIN PEMERINTAH  15.273,9  2.648,4  344,3  18.266,6  10.173,2 
Asia Tengah dan Barat  2.470,9  1.191,3  184,7  3.846,9  2.071,3 

Afghanistana  –   –   50,0  50,0  50,0 
Dukungan Vaksin COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 

Pasifik
 APVAX  –   –   50,0  50,0  50,0 

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

Georgia  229,4  –   –   229,4  115,6 
Program Reformasi Sektor Transmisi Listrik  PBL  100,9  –   –   100,9  100,9 
Investasi Kota yang Layak Huni untuk Pembangunan Seimbang  Proyek  113,8  –   –   113,8  –  
Dukungan Vaksin COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 

Pasifik
 APVAX  14,7  –   –   14,7  14,7 

Republik Kirgiz  –   118,3  71,7  190,0  105,0 
Program untuk Mendorong Diversifikasi Ekonomi (Subprogram 2)  PBL  –   69,3  10,7  80,0  80,0 
Sektor Manajemen Risiko Longsor  Proyek  –   11,5  23,5  35,0  –  
Eletrifikasi Transportasi Perkotaan  Proyek  –   25,0  25,0  50,0  –  
Dukungan Vaksin COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 

Pasifik
 APVAX  –   12,5  12,5  25,0  25,0 

Pakistan  1.527,8  800,0  8,0  2.335,8  1.326,0 
Program Pembangunan Perlindungan Sosial Terintegrasi  RBL  600,0  –   3,0  603,0  526,0 
Program Investasi Pembangunan Koridor Kerja Sama Ekonomi 

Kawasan Asia Tengah – Tranche 2
 MFF  235,0  –   –   235,0  –  

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Balakot  Proyek  300,0  –   –   300,0  –  
Peningkatan Kota-Kota di Khyber Pakhtunkhwa  Proyek  372,8  –   5,0  377,8  –  
Persiapan untuk Proyek Pembangunan Sumber Daya Air 

Terintegrasi Kurram Tangi
 PRF  5,0  –   –   5,0  –  

Program Reformasi Sektor Listrik dan Keberlanjutan Keuangan 
(Subprogram 2)

 PBL  –   300,0  –   300,0  300,0 

Dukungan Vaksin COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 
Pasifik

 APVAX  –   500,0  –   500,0  500,0 

Peningkatan Kota-Kota di Khyber Pakhtunkhwa – Pembiayaan 
untuk Kesiapan Proyek Kedua

 PRF  15,0  –   –   15,0  –  

Tajikistan  –   –   55,0  55,0  25,0 
Irigasi yang Tangguh Iklim dan Bencana serta Modernisasi 

Drainase di Daerah Aliran Sungai Vakhsh
 Proyek  –   –   30,0  30,0  –  

Dukungan Vaksin COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 
Pasifik

 APVAX  –   –   25,0  25,0  25,0 

Uzbekistan  463,7  273,0  –   736,7  199,7 
Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

(Subprogram 1)
 PBL  19,7  80,0  –   99,7  99,7 

Elektrifikasi Jalur Kereta untuk Koridor 2 Kerja Sama Ekonomi 
Kawasan Asia Tengah (Pap–Namangan–Andijan) – 
Pembiayaan Tambahan

 Proyek  121,0  –   –   121,0  –  

Pengembangan Keterampilan untuk Ekonomi Modern  Proyek  –   93,0  –   93,0  –  
Peningkatan Saluran Air Limbah Provinsi Tashkent  Proyek  161,0  –   –   161,0  –  
Program Pembangunan Pasar Keuangan (Subprogram 1)  PBL  –   100,0  –   100,0  100,0 
Elektrifikasi Jalur Kereta untuk Koridor 2 Kerja Sama Ekonomi 

Kawasan Asia Tengah (Bukhara–Miskin–Urgench–Khiva)
 Proyek  162,0  –   –   162,0  –  

Asia Timur  1.772,9  36,1  –   1.809,0  421,2 
RepublikRakyat Tiongkok  1.617,0  –   –   1.617,0  229,2 

Program Investasi untuk Mendorong Kerja Sama dan Integrasi 
Kawasan Guangxi – Tranche 3

 MFF  140,0  –   –   140,0  –  

Peningkatan Kualitas Udara di Wilayah Beijing–Tianjin–Hebei—
Meningkatkan Skala Pembiayaan Hijau

 Proyek  151,5  –   –   151,5  –  

Restorasi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di 
Guangxi Hezhou

 Proyek  95,0  –   –   95,0  78,7 

Demonstrasi Manajemen Transportasi dan Logistik yang Pintar 
dan Ramah Lingkungan di Shaanxi

 Proyek  200,0  –   –   200,0  –  

Mendorong Kerja Sama Pemerintah–Swasta di Sektor Pelayanan 
Publik dan Demonstrasi Perawatan Lansia

 Proyek  140,8  –   –   140,8  140,8 

Revitalisasi Perdesaan dan Peningkatan Lingkungan Menyeluruh 
di Jiangxi Ganzhou

 Proyek  191,2  –   –   191,2  –  

Peningkatan Lingkungan Perdesaan dan Pembangunan yang 
Ramah Lingkungan di Hunan Xiangxi

 Proyek  200,5  –   –   200,5  –  
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Lampiran 2 lanjutan

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

Respons 
COVID-19

Manajemen Risiko Bencana dan Peningkatan Lingkungan 
Menyeluruh di Hunan Miluo

 Proyek  154,0  –   –   154,0  –  

Perlindungan Ekologi dan Peningkatan Lingkungan Terintegrasi di 
Henan Xichuan

 Proyek  197,9  –   –   197,9  –  

Program Pengembangan Pendidikan Prasekolah di Shaanxi Xi'an  RBL  146,1  –   –   146,1  9,7 
Mongolia  155,9  36,1  –   192,0  192,0 

Perlindungan Sosial yang Responsif Terhadap Guncangan 
(Kedua)

 Proyek  46,4  26,6  –   73,0  73,0 

Program Penguatan Jaminan Kesehatan (Subprogram 1)  PBL  100,0  –   –   100,0  100,0 
Dukungan Pemberian Vaksin COVID-19 di Mongolia di bawah 

Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik
 APVAX  9,5  9,5  –   19,0  19,0 

Pasifik  515,5  84,4  153,6  753,5  275,1 
Kepulauan Cook  75,5  –   –   75,5  75,5 

Program untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan  PBL  75,5  –   –   75,5  75,5 
Kepulauan Marshall  –   –   9,0  9,0  –  

Ketahanan Energi – Pembiayaan Tambahan  Proyek  –   –   7,0  7,0  –  
Manajemen Keuangan Publik – Pembiayaan Tambahan Kedua  Proyek  –   –   2,0  2,0  –  

Federasi Mikronesia  –   –   9,0  9,0  –  
Pembangunan Energi Terbarukan – Pembiayaan Tambahan  Proyek  –   –   4,0  4,0  –  
Persiapan untuk Proyek Investasi Infrastruktur Jalan Berkelanjutan  PRF  –   –   5,0  5,0  –  

Nauru  –   –   5,0  5,0  –  
Persiapan untuk Proyek Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 

Nauru
 PRF  –   –   5,0  5,0  –  

Palau  5,0  20,0  0,8  25,8  25,8 
Respons COVID-19 untuk Kelompok Miskin dan Rentan yang 

Terdampak
 Proyek  –   –   0,8  0,8  0,8 

Program Pemulihan melalui Sistem yang Ditingkatkan dan 
Dukungan Pengeluaran (Subprogram 1)

 PBL  5,0  20,0  –   25,0  25,0 

Papua Nugini  435,0  40,0  –   475,0  150,0 
Program Investasi Jalan Raya Pegunungan Berkelanjutan – 

Tranche 2
 MFF  285,0  40,0  –   325,0  –  

Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (Subprogram 2)  PBL  150,0  –   –   150,0  150,0 
Samoa  –   –   13,0  13,0  8,0 

Penguatan Sistem untuk Cakupan Vaksin Baru yang Efektif 
di Pasifik di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik – 
Pembiayaan Tambahan

 APVAX  –   –   8,0  8,0  8,0 

Pembangunan Sektor Transportasi Darat  PRF  –   –   5,0  5,0  –  
Kepulauan Solomon  –   24,4  25,0  49,4  –  

Mobilisasi Sumber Daya Domestik  Proyek  –   –   5,5  5,5  –  
Konektivitas Darat dan Laut – Tranche 1  MFF  –   24,4  19,5  43,9  –  

Tonga  –   –   55,5  55,5  10,5 
Penguatan Sistem untuk Cakupan Vaksin Baru yang Efektif 

di Pasifik di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik – 
Pembiayaan Tambahan

 APVAX  –   –   5,5  5,5  5,5 

Peningkatan Pelabuhan Nuku'alofa  Proyek  –   –   45,0  45,0  –  
Program Dukungan Pemulihan Ekonomi  PBL  –   –   5,0  5,0  5,0 

Tuvalu  –   –   21,5  21,5  1,5 
Infrastruktur Maritim Pulau Terluar – Pembiayaan Tambahan 

Kedua
 Proyek  –   –   20,0  20,0  –  

Penguatan Sistem untuk Cakupan Vaksin Baru yang Efektif 
di Pasifik di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik – 
Pembiayaan Tambahan

 APVAX  –   –   1,5  1,5  1,5 

Vanuatu  –   –   14,9  14,9  3,9 
Akses Energi – Pembiayaan Tambahan  Proyek  –   –   6,0  6,0  –  
Penguatan Sistem untuk Cakupan Vaksin Baru yang Efektif 

di Pasifik di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik – 
Pembiayaan Tambahan

 APVAX  –   –   3,9  3,9  3,9 

Pembiayaan Persiapan untuk Proyek-Proyek Sektor Transportasi  PRF  –   –   5,0  5,0  –  

Asia Selatan  6.432,0  912,5  6,0  7.350,5  4,259,6 
Bangladesh  1.370,0  633,5  –   2.003,5  1,590,0 

Peningkatan Manajemen Irigasi – Pembiayaan Tambahan  Proyek  –   13,5  –   13,5  –  
Investasi Jalan Koridor Dhaka–Sylhet untuk Kerja Sama Ekonomi 

Subkawasan Asia Selatan – Tranche 1
 MFF  400,0  –   –   400,,0  –  

Program Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan (Subprogram 1)  PBL  250,0  –   –   250,0  250,0 
Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja Skala Kecil Setelah 

COVID-19
 Proyek  –   150,0  –   150,0  150,0 

Program Penguatan Ketahanan Sosial (Subprogram 1)  PBL  250,0  –   –   250,0  250,0 
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Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah
Cara/
Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF Total

Respons 
COVID-19

Vaksin COVID-19 yang Responsif untuk Pemulihan di bawah 
Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik

 APVAX  470,0  470,0  –   940,0  940,0 

Bhutan  –   54,0  6,0  60,0  30,0 
Program Pembangunan Pasar Keuangan (Subprogram 3)  PBL  –   30,0  –   30,0  30,0 
Sektor Perumahan Terjangkau yang Ramah Lingkungan dan 

Tangguh
 Proyek  –   24,0  6,0  30,0  –  

India  4.602,0  –   –   4.602,0  2.214,6 
Pembangunan Perkotaan Terintegrasi dan Tangguh di 

Uttarakhand
 Proyek  125,0  –   –   125,0  –  

Manajemen Banjir Perkotaan Terintegrasi untuk Daerah Aliran 
Sungai Chennai–Kosasthalaiyar

 Proyek  251,0  –   –   251,0  –  

Konektivitas Industri Tamil Nadu  Proyek  484,0  –   –   484,0  –  
Peningkatan Pasokan Air Perkotaan Jharkhand  Proyek  112,0  –   –   112,0  –  
Peningkatan Jalan Distrik Utama Sikkim  PRF  2,5  –   –   2,5  –  
Peningkatan Konektivitas Perdesaan Maharashtra – Pembiayaan 

Tambahan
 Proyek  300,0  –   –   300,0  34,3 

Perumahan yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan bagi 
Kelompok Miskin Perkotaan di Tamil Nadu

 Proyek  150,0  –   –   150,0  –  

Program Penguatan Menyeluruh Perawatan Kesehatan Primer 
di Daerah Perkotaan di bawah Pradhan Mantri Atmanirbhar 
Swasth Bharat Yojana

 RBL  300,0  –   –   300,0  40,0 

Pembangunan Perkotaan di Kota Agartala  Proyek  61,0  –   –   61,0  –  
Jaringan Agribisnis Maharashtra  Proyek  100,0  –   –   100,0  –  
Universitas Keterampilan Assam  Proyek  112,0  –   –   112,0  40,3 
Kereta Metro Bengaluru  Proyek  500,0  –   –   500,0  –  
Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Aizawl  PRF  4,5  –   –   4,5  –  
Program Pembangunan Koridor Industri (Subprogram 1)  PBL  250,0  –   –   250,0  250,0 
Program Pembangunan Perkotaan dan Penyampaian Layanan 

Berkelanjutan (Subprogram 1)
 PBL  350,0  –   –   350,0  350,0 

Vaksin COVID-19 yang Responsif untuk Pemulihan di bawah 
Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik

 APVAX  1,500,0  –   –   1,500,0  1,500,0 

Nepal  –   225,0  –   225,0  165,0 
Modernisasi Jaringan Kelistrikan – Pembiayaan Tambahan  Proyek  –   60,0  –   60,0  –  
Vaksin COVID-19 yang Responsif untuk Pemulihan di bawah 

Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik
 APVAX  –   165,0  –   165,0  165,0 

Sri Lanka  460,0  –   –   460,0  260,0 
Program Investasi Jalan Terintegrasi Kedua – Tranche 3  MFF  200,0  –   –   200,0  –  
Peningkatan Sistem Kesehatan – Pembiayaan Tambahan  Proyek  110,0  –   –   110,0  110,0 
Vaksin COVID-19 yang Responsif untuk Pemulihan di bawah 

Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik
 APVAX  150,0  –   –   150,0  150,0 

Asia Tenggara  4.082,6  424,1  –   4.506,6  3.146,0 
Kamboja  –   327,1  –   327,1  65,0 

Program Pembangunan Sektor Keuangan Inklusif (Subprogram 3)  PBL  –   40,0  –   40,0  40,0 
Jaminan Kesehatan Subkawasan Sungai Mekong – Pembiayaan 

Tambahan
 Proyek  –   25,0  –   25,0  25,0 

Investasi Kota yang Layak Huni  Proyek  –   180,0  –   180,0  –  
Peningkatan Jaringan Jalan (Tahap 2)  Proyek  –   82,1  –   82,1  –  

Indonesia  1.679,5  –   –   1.679,5  1.031,0 
Pendidikan Tinggi untuk Teknologi dan Inovasi  Proyek  79,5  –   –   79,5  31,0 
Program Percepatan Daya Saing, Modernisasi Industri, dan 

Perdagangan (Subprogram 1)
 PBL  500,0  –   –   500,0  500,0 

Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal—Jawa Barat dan 
Tengah

 RBL  600,0  –   –   600,0  –  

Program untuk Meningkatkan Produktivitas Melalui 
Pembangunan Modal Manusia (Subprogram 1)

 PBL  500,0  –   –   500,0  500,0 

Filipina  2.225,1  –   –   2.225,1  2.050,0 
Program untuk Memfasilitasi Peralihan Kaum Muda dari Sekolah-

ke-Bekerja (Subprogram 3)
 PBL  400,0  –   –   400,0  400,0 

Program Reformasi Tata Kelola Daerah (Subprogram 2)  PBL  400,0  –   –   400,0  400,0 
Jembatan Metro Manila  Proyek  175,1  –   –   175,1  –  
Peningkatan Sistem Kesehatan Kedua untuk Menangani dan 

Membatasi COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 
Pasifik

 APVAX  400,0  –   –   400,0  400,0 

Peningkatan Sistem Kesehatan Kedua untuk Menangani dan 
Membatasi COVID-19 di bawah Fasilitas Akses Vaksin Asia 
Pasifik – Pembiayaan Tambahan

 APVAX  250,0  –   –   250,0  250,0 

berlanjut ke halaman selanjutnya
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Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah
Cara/
Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF Total

Respons 
COVID-19

Program untuk Membangun Perawatan Kesehatan Universal 
(Subprogram 1)

 PBL  600,0  –   –   600,0  600,0 

Timor-Leste  120,0  97,0  –   217,0  –  
Modernisasi Distribusi Listrik  Proyek  35,0  –   –   35,0  –  
Perluasan Bandar Udara Internasional Presidente Nicolau Lobato  Proyek  85,0  50,0  –   135,0  –  
Investasi Pasokan Air dan Sanitasi  Proyek  –   47,0  –   47,0  –  

Viet Nam  58,0  –   –   58,0  –  
Infrastruktur Inklusif Tangguh Iklim untuk Etnis Minoritas I  Proyek  58,0  –   –   58,0  –  

B, OPERASI YANG TIDAK DIJAMIN PEMERINTAH  4.257,6  –   –   4.257,6  3.304,4 
Armenia  36,6  –   –   36,6  16,6 

Program Investasi ENA Tahap 2  Loan  20,0  –   –   20,0  –  
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  16,6  –   –   16,6  16,6 

Azerbaijan  5,9  –   –   5,9  5,9 
Dukungan Rantai Pasokan Pangan Dasar COVID-19 untuk Avrora  Loan  5,9  –   –   5,9  5,9 

Bangladesh  761,6  –   –   761,6  761,6 
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  688,1  –   –   688,1  688,1 
Program Pembiayaan Mikro  MFP  73,5  –   –   73,5  73,5 

Kamboja  22,2  –   –   22,2  17,5 
Taman Surya Nasional Prime Road  Loan  4,7  –   –   4,7  –  
Program Pembiayaan Mikro  MFP  17,5  –   –   17,5  17,5 

Republik Rakyat Tiongkok  188,1  –   –   188,1  42,9 
Stok Bibit Babi Canggih Tianzow  Loan  15,1  –   –   15,1  –  
Memperluas Akses Pembiayaan ke Petani dan Pengusaha Mikro 

untuk CD Finance Management
 Loan  40,0  –   –   40,0  –  

Pasokan Energi yang Tangguh untuk Henan Tian Lun  Loan  50,2  –   –   50,2  –  
Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah oleh Zhujiang Financial 

Leasing
 Loan  40,0  –   –   40,0  –  

Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  42,9  –   –   42,9  42,9 
Fiji  40,0  –   –   40,0  40,0 

Fasilitas Dukungan Likuiditas COVID-19 untuk Fiji Airways  Loan  40,0  –   –   40,0  40,0 
Georgia  170,0  –   –   170,0  110,0 

Obligasi Hijau untuk Georgia Railway (Pembiayaan Utang)  Debt 
Security 

 50,0  –   –   50,0  –  

Respons COVID-19 untuk Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah oleh Bank of Georgia

 Loan  100,0  –   –   100,0  100,0 

Perumahan yang Terjangkau oleh M Square  Loan  10,0  –   –   10,0  –  
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  10,0  –   –   10,0  10,0 

India  420,8  –   –   420,8  166,4 
Obligasi Hijau untuk Georgia Railway (Pembiayaan Utang)  Debt 

Security 
 19,9  –   –   19,9  –  

Respons COVID-19 untuk Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah oleh Bank of Georgia

 Loan  90,4  –   –   90,4  –  

Perumahan yang Terjangkau oleh M Square  Loan  51,1  –   –   51,1  –  
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  Debt 

Security 
 58,0  –   –   58,0  –  

Obligasi Hijau untuk Georgia Railway (Pembiayaan Utang)  Debt 
Security 

 13,7  –   –   13,7  13,7 

Respons COVID-19 untuk Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah oleh Bank of Georgia

 Debt 
Security 

 5,5  –   –   5,5  5,5 

Perumahan yang Terjangkau oleh M Square  Equity  24,4  –   –   24,4  –  
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  Equity  10,4  –   –   10,4  –  
Obligasi Hijau untuk Georgia Railway (Pembiayaan Utang)  TSCFP  0,2  –   –   0,2  0,2 
Respons COVID-19 untuk Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah oleh Bank of Georgia
 MFP  147,2  –   –   147,2  147,0 

Indonesia  10,2  –   –   10,2  0,4 
Rantai Nilai Susu Inklusif di Cimory  Equity  9,7  –   –   9,7  –  
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  0,4  –   –   0,4  0,4 

Malaysia  24,8  –   –   24,8  0,2 
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  24,8  –   –   24,8  0,2 

Mongolia  11,1  –   –   11,1  11,1 
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  11,1  –   –   11,1  11,1 

Nepal  11,4  –   –   11,4  11,4 
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP  11,4  –   –   11,4  11,4 

Pakistan  893,4  –   –   893,4  893,4 
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 893,4  –   –  893,4 893,4

berlanjut ke halaman selanjutnya
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Kawasan/Negara/Nama Pinjaman atau Hibah
Cara/
Jenis OCR Rutin OCR Konsesi Hibah ADF Total

Respons 
COVID-19

Papua Nugini 25,0  –   –  25,0 80,0
Modernisasi Pacific Telecommunications  Equity 25,0  –   –  25,0 -

Kawasan 250,0  –   –  250,0 20,0
Investasi di Lombard Asia V, L,P,  Equity 20,0  –   –  20,0 -
Dukungan Modal Kerja COVID-19 Harapan Baru  Loan 20,0  –   –  20,0 60,0
Investasi di PAG Growth II L,P,  Equity 50,0  –   –  50,0 -
Dukungan Mata Pencaharian dan Ketangguhan Iklim bagi Petani 

Kecil terkait COVID-19 oleh ECOM
 Loan 60,0  –   –  60,0 -

Investasi di Northstar Equity Partners V Limited  Equity 40,0  –   –  40,0 0,1
Investasi di Creador V L,P,  Equity 60,0  –   –  60,0 0,1

Samoa 0,1  –   –  0,1 198,0
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 0,1  –   –  0,1 -

Sri Lanka 223,0  –   –  223,0 198,0
Perluasan Infrastruktur Ritel Modern John Keells  Equity 25,0  –   –  25,0 1,6
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 198,0  –   –  198,0 1,6

Tajikistan 1,6  –   –  1,6 110,7
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 1,6  –   –  1,6 -

Thailand 121,8  –   –  121,8 110,7
Panel Surya Atap Green Yellow  Loan 11,2  –   –  11,2 173,7
Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 110,7  –   –  110,7 -

Uzbekistan 192,6  –   –  192,6 11,9
Memperluas Akses Kredit bagi Peminjam dari Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah serta Peminjam Pertanian oleh Hamkorbank
 Loan 18,9  –   –  18,9 161,8

Dukungan Rantai Pasokan Ritel Pangan terkait COVID-19 oleh 
Korzinka

 Loan 11,9  –   –  11,9 662,9

Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 161,8  –   –  161,8 -
Viet Nam 847,4  –   –  847,4 -

Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah serta Peningkatan 
Kondisi Hidup oleh Vietnam International Bank

 Loan 100,0  –   –  100,0 -

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Viet Nam oleh B,Grimm (Dau 
Tieng)

 Loan 24,5  –   –  24,5 -

Pembangkit Listrik Tenaga Angin Lotus  Loan 35,0  –   –  35,0 662,9
Perluasan Akses Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah 

yang Dimiliki dan Dipimpin Perempuan oleh Tien Phong Bank
 Loan 25,0  –   –  25,0  –  

Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan  TSCFP 662,9  –   –  662,9  662,9 
TOTAL 19.531,5 2.648,4 344,3 22.524,2 13.477,6

– = tidak ada, ADF = Asian Development Fund/Dana Pembangunan Asia, APVAX = Asia Pacific Vaccine Access Facility/Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik, COVID-19 = penyakit 
virus korona, CPRO = COVID-19 Pandemic Response Option/Opsi Respons Pandemi COVID-19, 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, TSCFP = Trade and Supply Chain Finance Program/Program Pembiayaan 
Perdagangan dan Rantai Pasokan.

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.
a ADB menangguhkan bantuan rutinnya untuk Afganistan mulai tanggal 15 Agustus 2021.

Lampiran 2 lanjutan
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Lampiran 3: Persetujuan, 2017–2021  ($ juta)

Butir

2017a 2018a 2019a 2020a 2021

Total Total Total Total
Respons 

COVID-19 Total
Respons 

COVID-19
Pinjaman, Hibah, dan Lain-Lain

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

 16.584  14.105  15.661  23.485  12.867  16.407  8.695 

Pinjaman  15.764b  13.342c  15.371d, e  22.219f  11.807g  16.152h  8.695 
Investasi Ekuitas  390  235  290  200  –  246  – 
Jaminan  330  78  –e  5  –  10  – 
Program Pembiayaan Perdagangan dan 
Rantai Pasokani

 –  450  –  800  800  –  – 

Program Pembiayaan Mikro  100  –  –  260  260  –  – 
Sumber Daya Konsesi  2.267  5.205  3.522  5.492  1.861  3.054  2.124 

Pinjaman  1,715  4,165  2,679  4,440  1.466  2.769  1.998 
Hibah  551  1.040  843  1.052  395  284  126 

Dana Khususj  2  6  –  64  58  1  – 
Hibah  2  6  –  64  58  1  – 

Subtotal (A)  18.853  19.316  19.183  29.041  14.787  19.462  10.819 
Berdasarkan Operasi

Dijamin Pemerintah  15.799  15.642  17.642  26.331  13.109  18.253  10.601 
Pinjaman  15.246  14.596  16.800  25.215  12.656  17.958  10.475 
Jaminan  –  –  –  –  –  10  – 
Hibah  553  1.046  843  1.116  453  285  126 

Tidak Dijamin Pemerintah  3.054  3.674  1.541  2.710  1.677  1.209  218 
Pinjaman  2.234b  2.911c  1.251d,e  1.444f  617g  963h  218 
Investasi Ekuitas  390  235  290  200  –  246  – 
Jaminan  330  78  –e  5  –  –  – 
Program Pembiayaan Perdagangan dan 
Rantai Pasokani

 –  450  –  800  800  –  – 

Program Pembiayaan Mikro  100  –  –  260  260  –  – 
Subtotal (A)  18.853  19.316  19.183  29.041  14.787  19.462  10.819 

Bantuan Teknis
Dijamin Pemerintah  196  200  220  282  128  211  25 
Tidak Dijamin Pemerintah  9  14k  17  12  6  21  7 
Subtotal (B)  205  214  237  294  134  232  32 

TOTAL OPERASI ADB (A + B)  19.058  19.531  19.420  29.335  14.920  19.694  10.851 
Pembiayaan Bersama Termasuk Dana Perwalian

Dijamin Pemerintah  3.585  6.168l  5.783m  10.962n  8.189  4.824  3.361 
Dana Perwalian yang Dikelola ADB  143  151  168  281  20  117  46 
Bilateral  1.899  1.941  3.688  4.711  3.319 2.044  1.815 
Multilateral  994  3.357  1.777 5.970  4.850 2.639  1.501
Lain-Laino  548  720  149  0  0  25  – 

Tidak Dijamin Pemerintahp  2.882  3.351  3.579  1.809  158  1.903  209 
Program Pembiayaan Perdagangan dan 
Rantai Pasokan, Serta Program Pembiayaan 
Mikroi

 3.039  3.992  3.693  3.272  2.496  5.790  5.765 

Layanan Konsultasi Transaksi  –  405  113  76  –  423  – 
TOTAL PEMBIAYAAN BERSAMA  9.506  13.916 13.167 16.119  10.843  12.940  9.335 

– = tidak ada, 0 = kurang dari $500.000, ADB = Asian Development Bank, COVID-19 = penyakit virus korona. 
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Tidak termasuk pinjaman, hibah, ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis yang dihentikan.
b Termasuk $300 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
c Termasuk $20 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
d Termasuk $357 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
e Nilai yang disesuaikan untuk 2019, yaitu masing-masing sebesar $50 juta bagi persetujuan pinjaman yang tidak dijamin pemerintah dan bagi persetujuan jaminan, disebabkan oleh reklasifikasi satu proyek sebagai 

fasilitas investasi.
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 Termasuk $142 juta yang diklasifikasikan sebagai sekuritas utang dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
i Pada Agustus 2020, Program Pembiayaan Perdagangan dan Program Pembiayaan Rantai Pasokan ADB telah menggabungkan operasinya.
j 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).
k Nilai yang disesuaikan untuk 2018 disebabkan oleh pembatalan satu proyek bantuan teknis yang tidak dijamin pemerintah senilai $600.000.
l Nilai yang disesuaikan untuk 2018 disebabkan oleh tambahan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $24 juta bagi satu proyek.
m Nilai yang disesuaikan untuk 2019 disebabkan oleh pembatalan persetujuan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $73 juta bagi dua proyek, serta tambahan pembiayaan bersama yang dijamin 

pemerintah senilai $168 juta bagi dua proyek.
n Nilai yang disesuaikan untuk 2020 disebabkan oleh pembatalan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah senilai $500 juta bagi satu proyek, serta tambahan pembiayaan bersama yang dijamin pemerintah 

senilai $32 juta bagi dua proyek.
o “Lain-Lain” termasuk pembiayaan bersama konsesi untuk operasi yang dijamin pemerintah dari berbagai entitas publik dan swasta (termasuk bank komersial milik negara, yayasan, program tanggung jawab sosial 

perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan) di luar sumber-sumber bantuan pembangunan resmi.
p Pembiayaan bersama yang tidak dijamin pemerintah termasuk pembiayaan bersama secara komersial, di antaranya pinjaman B loan, transfer risiko, dan pinjaman paralel.

Persetujuan Berdasarkan Kawasan. 2017–2021  ($ million)         

Kawasan

2017 2018 2019 2020 2021

Total Total Total Total
COVID-19 
Response Total

COVID-19 
Response

Asia Tengah dan Barat  7.491  5.582  7.630  8.416  5.782  6.809  4.048 
Asia Timur  4.071  3.849  3.121  3.515  610  1.736  508 
Pasifik  530  466  881  1.401  770  1.342  805 
Asia Selatan  7.957  10.838  9.265  12.796  5.677  12.249  7.905 
Asia Tenggara  7.281  11.417  10.811  17.644  11.673  9.150  6.719 
Kawasan  1.234  1.295 878  1.682  1.251  1.347  201 
TOTAL  28.564  33.446  32.587  45.454  25.763  32.634  20.186 

Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
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Lampiran 4: Negara Anggota Kawasan dan Nonkawasan ADB

ARMENIA* 

GEORGIA*

AZERBAIJAN* 

TURKMENISTAN* 

UZBEKISTAN* 
KAZAKHSTAN*

SRI LANKA*
MALADEWA

Anggota Non-Kawasan (19 negara)

Kantor Perwakilan
Ekonomi maju dan/atau anggota berkembang yang telah lulus

Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, 
Perancis, Jerman,* Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, 
Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, 
Inggris, Amerika Serikat

BANGLADESH*

MYANMAR* 
THAILAND*

REPUBLIK 
DEMOKRATIK 
RAKYAT LAOS* 

MONGOLIA*

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK* 

VIET NAM* 

HONG KONG, CINA  

TAIPEI,CHINA 

BRUNEI 
DARUSSALAM 

NEPAL*

INDIA*

BHUTAN*

PAKISTAN* 

AFGHANISTAN* 

TAJIKISTAN* 

REPUBLIK KYRGYZ* 

CAMBODIA* 

MALAYSIA

REPUBLIK KOREA  

FILIPINA*

SELANDIA BARU

SINGAPURA* 
TIMOR-LESTE* 

INDONESIA*

PAPUA NUGINI*

KEPULAUAN MARSHALL*

FEDERASI MICRONESIA*

KEPULAUAN
SOLOMON* 

VANUATU*

KIRIBATI*

TONGA*

NAURU*

TUVALU*

PALAU*

SAMOA*

KEPULAUAN
COOK *

FIJI*

JEPANG* 

AUSTRALIA*    

Sampai dengan Desember 2021.

NIUE
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Lampiran 5: Anggota, Modal Saham, dan Hak Suara

(Sampai dengan 31 Desember 2021)

Tahun Menjadi 
Anggota

Modal 
Disetora 

(% of total)
Hak Suarab  
(% of total)

REGIONAL
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)

NONREGIONAL
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: 
1. Angka total mungkin berbeda karena pembulatan,
2. 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 2021/Financial Statements of Annual 
Report 2021,

aModal disetor mengacu pada nilai yang disetor negara anggota untuk modal saham   
Asian Development Bank (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 ($ juta)

Contributor

Nilai 
Komitmen Efektif 

Kumulatifa

yang menjadi 
bagian ADF 
(2021–2024)

Australia  2.894  225 
Austria  310  16 
Azerbaijan  2  2 
Belgia  244  – 
Brunei Darussalam  21  0 
Kanada  2.108  73 
Republik Rakyat Tiongkok  277  93 
Denmark  265  – 
Finlandia  208  7 
Prancis  1.451  41 
Jerman  2.002  69 
Hong Kong, RRT  136  12 
India  105  40 
Indonesia  36  9 
Irlandia  118  12 
Italia  1.228  35 
Jepang  13.661  773 
Kazakhstan  8  – 
Republik Korea  707  64 
Luxembourg  65  4 
Malaysia  33  – 
Nauru  0  – 
Belanda  788  13 
Selandia Baru  200  13 
Norwegia  327  17 
Filipina  2  2 
Portugal  92  – 
Singapura  28  3 
Spanyol  493  11 
Swedia  508  17 
Swiss  425  20 
Taipei,Tiongkok  123  9 
Thailand  21  2 
Turki  125  2 
Inggris  1.811  119 
Amerika Serikat  4.677  – 
TOTAL  35.498  1.705 

– = tidak ada, 0 = kurang dari $0,5 juta, ADF = Asian Development Fund/Dana Pembangunan Asia.
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Nilai diperhitungkan berdasarkan nilai tukar dalam Resolusi Dewan Gubernur ADB. Berdasarkan instrumen kontribusi ADF I hingga ADF 13 sampai dengan 31 Desember 2021 

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 $2.089 juta.
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Lampiran 7A: Komitmen Pembiayaan Bersama untuk Proyek Spesifik yang Dijamin Pemerintah pada 2021a 
($ juta)
Mitra Pembiayaan Pinjaman Hibah Bantuan Teknis
Bilateral
Australia –  14  4 
Austria – –  1 
Kanada – –  0 
Prancis – –  0 
Jerman  733 –  2 
Jepang  1.088  68 –
Republik Korea  100 –  – 
Selandia Baru –  36  3 
Inggris – –  1 
Amerika Serikat – –  0 
Subtotal - Bilateral  1.921  118 11 
Multilateral
Asian Infrastructure Investment Bank (Bank Investasi Infra-
struktur Asia)

 2.479 – –

Climate Investment Fund (Dana Investasi Iklim) – –  3 
Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global) – 8  4 
Global Partnership for Education Fund (Dana Kemitraan 
Global untuk Pendidikan)

– –  15 

Global Road Safety Facility – Phase 3 Multi-Donor Trust Fund 
(Fasilitas Keselamatan Jalan Global – Tahap 3 Dana Perwalian 
Multidonor)

– –  0 

International Fund for Agricultural Development (Dana 
Internasional untuk Pembangunan Pertanian)

 21 – –

Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam)  20 – –
OPEC Fund for International Development (Dana OPEC 
untuk Pembangunan Internasional)

 125 – –

United Nations Children’s Fund (Dana Anak-Anak PBB) –  0 –
Bank Dunia –  5 –
Subtotal - Multilateral  2.645  13  22 
Lain-Lain b

Konsesi  95 – –
Education Above All Foundation –  24 –
JP Morgan Chase Foundation (Yayasan JP Morgan Chase) – –  0 
Korea Energy Agency (Lembaga Energi Korea) – –  0 
Subtotal - Lain-Lain  95  24  0 
TOTAL  4.661  156  34 

– = tidak ada. 0 = kurang dari $1 juta. OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries/Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi.
Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a  Tidak termasuk komitmen pembiayaan dari dana perwalian yang dikelola oleh ADB.
b “Lain-Lain” termasuk pembiayaan bersama konsesi untuk operasi yang dijamin pemerintah dari berbagai entitas publik dan swasta (termasuk bank komersial milik negara, 
yayasan, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan) di luar sumber-sumber bantuan pembangunan resmi.
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Lampiran 7B: Dana Perwalian dan Dana Khusus yang Aktif  ($ juta)

Nama Dana Mitra
Tahun 

Pendirian
Kontribusi 

untuk 2021a

Kontribusi 
Kumulatif 

Sampai dengan 31 
Desember 2021b

Komitmen 
(Proyek 

Ditandatangani) 
untuk 2021

Dana Perwalian Mitra Tunggalc

Program Beasiswa Jepang Jepang 1988  5,0  196,6  NA 
Dana Jepang untuk Pengurangan Kemiskinand Jepang 2000  35,7  966,3  61,7 
Dana Kerja Sama Spanyol untuk Bantuan Teknis Spanyol 2000  –  14,4  2,0 
Dana Kerja Sama untuk Persiapan Proyek di 

Subkawasan Sungai Mekong dan di Negara Asia 
Tertentu Lainnya

Prancis 2004  1,2  9,7  1,3 

Dana Jepang untuk Pelatihan Kebijakan Publike Jepang 2004  –  22,0 –
Dana Pengurangan Kemiskinan dan Kerja Sama 

Kawasan Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat 

Tiongkok
2005  –  90,0  7,1 

Dana Kemitraan e-Asia dan Pengetahuan Republik 
Korea

Republik Korea 2006  26,6  148,8  14,7 

Dana Perwalian Belanda di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Air

Belanda 2006  –  44,2  1,5 

Dana Energi Bersih Asia di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Energi Bersih

Jepang 2008  –  55,7  3,8 

Dana Pemfasilitasian Iklim Investasi di bawah 
Fasilitas Kemitraan Kerja Sama Kawasan dan 
Pembiayaan Terintegrasi

Jepang 2008  –  31,5 –

Dana Iklim Kanada untuk Sektor Swasta di Asia di 
bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Energi 
Bersih

Kanada 2013  –  77,3  11,4 

Dana Perwalian Kemitraan Pembiayaan Sanitasi di 
bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Aire

Bill & Melinda Gates 
Foundation

2013  –  19,0 –

Dana Jepang untuk Mekanisme Pengkreditan 
Bersama

Jepang 2014  9,1  89,6 –

Dana Infrastruktur Swasta dari Leading Asia Jepang 2016  216,1  736,1  73,0 
Dana Iklim Kanada untuk Sektor Swasta dalam 

Asia II
Kanada 2017  –  149,5  4,2 

Dana Inggris untuk Perdagangan dan Konektivitas 
Kawasan Asia di bawah Fasilitas Kemitraan 
Pembiayaan Kerja Sama dan Integrasi Kawasane

Inggris 2018  –  28,9 –

Dana Perwalian Kota Cerdas ASEAN Australia Australia 2019  –  14,3 –
Dana Perwalian Irlandia untuk Membangun 

Ketangguhan Perubahan Iklim dan Bencana di 
Negara Pulau Kecil yang Berkembang

Irlandia 2019  –  13,5  1,9 

Kemitraan Pembiayaan Iklim Australia Australia 2020  –  99,1  –
Dana Inovasi Kecerdasan Buatan dan Digitalisasi 

di bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Energi 
Bersih

Inggris 2021  13,5  13,5 –

Dana Perwalian Multimitrac, f

Dana Perwalian Multidonor di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Air

Australia, Austria, 
Norwegia, Spanyol, Swiss

2006  –  52,4  1,0 

Dana Energi Bersih di bawah Fasilitas Kemitraan 
Pembiayaan Energi Bersih

Australia, Norwegia, 
Spanyol, Swedia, Inggris

2007  –  131,8  3,2 

Dana Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di 
bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Energi 
Bersih

Australia, Inggris 2009  –  58,6 –

Dana Perwalian Infrastruktur Afganistang Dana Perwalian ANA, 
Kanada, Jerman, Jepang, 
Inggris, Amerika Serikat

2010  –  767,8 –

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  –  1.158,0 Tidak ada 
data

berlanjut ke halaman selanjutnya
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Lampiran 7B berlanjut

Nama Dana Mitra
Tahun 

Pendirian
Kontribusi 

untuk 2021a

Kontribusi 
Kumulatif 

Sampai dengan 31 
Desember 2021b

Komitmen 
(Proyek 

Ditandatangani) 
untuk 2021

Dana Perwalian Ketangguhan Perubahan Iklim 
Perkotaan di bawah Fasilitas Kemitraan 
Pembiayaan Perkotaan

Rockefeller Foundation, 
Swiss, Inggris

2013  –  144,2  2,7 

Dana Perwalian Ancaman Malaria dan Penyakit 
Menular Lainnya di Kawasan, di bawah Fasilitas 
Kemitraan Pembiayaan Kesehatan

Australia, Kanada, Inggris 2013  –  35,8  6,4 

Fasilitas Persiapan Proyek Asia Pasifik Australia, Kanada, 
Jepang

2014  –  63,3 –

Dana Perwalian Peningkatan Kesiapan Proyek Dana Pembangunan 
Negara-Negara Nordik

2016  –  7,8  0,2 

Dana Perwalian Mobilisasi Sumber Daya Domestik Jepang 2017  2,0  9,2 –
Dana Teknologi Tingkat Tinggi Jepang 2017  12,4  82,7  9,9 
Dana Pembiayaan Iklim Asia Pasifik Jerman 2017  –  33,1 1,7
Prakarsa Pembangunan Kota untuk Dana Perwalian 

Asia
Austria, Jerman, Swiss 2017  0,1  9,2 –

Dana Investasi ADB Ventures 1 Dana Investasi Iklim, 
Finlandia, Korea Venture 
Investment Corporation, 

Dana Pembangunan 
Negara-Negara Nordik, 

Republik Korea

2020  –  59,7  10,9

Dana Perwalian Program Kemitraan Ketangguhan 
Masyarakat

Dana Pembangunan 
Negara-Negara Nordik

2021  6,8  6,8 –

Dana Khusush

Dana Khusus Jepang Jepang 1988  –  1.124,7 –
ADB Institute ADB, Australia, 

Indonesia, Jepang, 
Republik Korea, Republik 

Rakyat Tiongkok

1996 13,3 325,8 NA

Dana Kerja Sama dan Infrastruktur Kawasan ADB, Jepang 2007  –  99,6 13,1
Dana Respons Bencana Asia Pasifik ADB, Jepang 2009  15,0  180,0 5,0
Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor 

Keuangan
ADB, Luxembourg 2013  1,7  24,7 1,6

– = tidak ada, ADB = Asian Development Bank, NA = tidak berlaku.

Catatan: Angka total mungkin berbeda karena pembulatan.
a Kontribusi untuk 2021 hanya mencakup komitmen tambahan dan komitmen baru yang dilakukan selama tahun tersebut, yang valuasinya dihitung kembali pada tanggal pelaporan, 

jika berlaku.
b Kontribusi Kumulatif Sampai Dengan 31 Desember 2021 adalah nilai bersih yang sudah mencakup pembatalan komitmen, jika ada, dan valuasinya dihitung kembali pada tanggal 

pelaporan, jika berlaku.
c Tidak termasuk dana perwalian aktif berikut ini yang tidak memberi komitmen pada 2021 dan sedang menunggu penyelesaian keuangan proyek aktif untuk mempersiapkan 

penutupan dana: Dana Kerja Sama Kanada untuk Perubahan Iklim, Dana Kerja Sama Denmark untuk Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi di Daerah Perdesaan, Dana Karbon 
Masa Depan, Dana Jepang untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi, 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, dan Dana 
Infrastruktur Lingkungan Perkotaan di bawah Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Perkotaan.

d Pada 1 September 2021, Dewan Direktur ADB memberi persetujuan agar Dana Jepang untuk Asia dan Pasifik yang Makmur dan Tangguh, yang telah ditingkatkan dan diubah 
namanya, dapat dioperasikan mulai 1 Januari 2022.

e Dana perwalian menunggu instruksi dari mitra terkait penyelesaian saldo yang belum terpakai.
f Dana perwalian multimitra dibentuk agar memiliki lebih dari satu mitra pembiayaan.
g ADB menangguhkan bantuannya di Afganistan, termasuk bantuan melalui Dana Perwalian Infastruktur Afganistan, mulai 15 Agustus 2021. 
h Dana khusus (kecuali Dana Khusus Jepang) mendapat kontribusi dari ADB melalui transfer dari sumber daya modal biasa. Daftar dana khusus tidak 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.
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DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAd

W. Um
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M. C. Locsin

DEPARTEMEN KOMUNIKASI
B. Woods, Direktur Utama

ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE
T. Sonobe, Dekan

KANTOR AUDITOR JENDERAL
Y. Keicho, Auditor Jenderal

KANTOR OMBUDSMAN
W. Blair, Ombudsman

KANTOR PERILAKU PROFESIONAL
C. Adamou, Direktur

KANTOR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS
J. Versantvoort, Kepala

DEPARTEMEN STRATEGI, KEBIJAKAN, 
DAN KEMITRAAN

T. Kimura, Direktur Jenderal

KANTOR FASILITATOR PROYEK KHUSUS
W. Evans, Fasilitator Proyek Khusus

DEWAN GUBERNUR

DEWAN DIREKTUR

PRESIDEN
M. Asakawa

DEPARTEMEN EVALUASI INDEPENDENb

R. Jimenez, Direktur Jenderal
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B. Susantono

WAKIL PRESIDEN
(Operasi Sektor Swasta dan Kerja Sama 

Pemerintah–Swasta)
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WAKIL PRESIDEN
(Keuangan dan Manajemen Risiko)

R. Casali*

WAKIL PRESIDEN
(Administrasi dan Manajemen Korporat)

B. Gosper

DEPARTEMEN OPERASI SEKTOR SWASTA
S. Gaboury, Direktur Jenderal
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Y. Morishita, Kepala
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C. Kim, Controller

KANTOR MANAJEMEN RISIKO
S. O’Leary, Kepala

DEPARTEMEN PERBENDAHARAAN
P. Van Peteghem, Bendahara

DEPARTEMEN ASIA TENGAH DAN BARAT
E. Zhukov, Direktur Jenderal
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K. Yokoyama, Direktur Jenderal

DEPARTEMEN ASIA TIMUR
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L. Gutierrez, Direktur Jenderal

DEPARTEMEN ASIA TENGGARA
R. Subramaniam, Direktur Jenderal
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DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
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DEPARTEMEN ANGGARAN, SUMBER 
DAYA MANUSIA, DAN SISTEM MANAJEMEN

Y. Watanabe, Direktur Jenderal

Lampiran 8A: Struktur Organisasia

(sampai dengan 31 Desember 2021)

* Mulai bertugas pada 3 Januari 2022.
a Untuk menghubungi manajemen dan staf senior, kunjungi http://www.adb.org/contacts/management-senior-staff.
b Departemen Evaluasi Independen melaporkan ke Dewan Direktur melalui Komite Efektivitas Pembangunan.
c Panel Kajian Kepatuhan berada di bawah Dewan Direktur.
d Direktur Jenderal Pengelola memberi dukungan kepada Presiden dalam bentuk pengawasan terhadap Kantor Perilaku Profesional dan Kantor Ombudsman.
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AIR
N. Pokhrel
Kepala Kelompok 
Sektor Air

PENDIDIKAN
B. Panth
Kepala Kelompok 
Sektor Pendidikan

ENERGI
P. Wijayatunga
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
N. O’Brien

Kepala Kelompok 
Tematik Manajemen 
Perubahan Iklim dan 
Risiko Bencana

KESETARAAN 
GENDER
S. Hung 
Kepala Kelompok 
Tematik Kesetaraan 
Gender

TATA KELOLA DAN 
MANAJEMEN PUBLIK
H. Mukhopadhyay 
Kepala Kelompok Tematik 
Tata Kelola

PUBLIC–PRIVATE 
PARTNERSHIP
A. Torres
Kepala Kelompok 
Tematik Kemitraan 
Publik-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

Q. Zhang
Penanggung Jawab Sementara, 
Kelompok Tematik Lingkungan

LINGKUNGAN

S. Ra
Kepala Sektor

SEKTOR

X. Yang
Kepala Tematik

TEMATIK

Lampiran 8B: Kelompok Sektor dan Tematik ADB
(Sampai dengan 31 Desember 2021)
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Lampiran 9: Laporan Korporat ADB

A. Laporan Gambaran Umum Korporat yang Penting
• Laporan Keberlanjutan ADB
• Kajian Evaluasi Tahunan
• Laporan Efektivitas Pembangunan: Operasi Sektor 

Swasta
• Kajian Efektivitas Pembangunan

B. Perbendaharaan, Keuangan, dan Manajemen Risiko
• Laporan Informasi ADB

C. Operasi
1. Gambaran Umum Operasi ADB
• Proyek dan Tender ADB: Lembar Data Proyek untuk 

Pinjaman, Hibah, dan Bantuan Teknis
• Laporan Operasi Asian Development Bank 
2. Laporan Portofolio

• Laporan Kinerja Portofolio Tahunan
• Informasi Terbaru Portofolio Triwulanan

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 Dana Perwalian 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
• Anggaran Asian Development Bank
• Program Kerja dan Kerangka Anggaran

E. Akuntabilitas
• Laporan Tahunan Mekanisme Akuntabilitas ADB

F. Audit 
• Laporan Tahunan Komite Audit dan Risiko Dewan 

2020–2021

G. Independent Evaluation
• Dukungan ADB untuk Tindakan Terhadap 

Perubahan Iklim, 2011–2020
• Dukungan ADB untuk Program Subkawasan Sungai 

Mekong, 2012–2020
• Evaluasi Program Bantuan Negara untuk Bangladesh
• Program Kerja Departemen Evaluasi Independen, 

2022–2024

H. Penelitian Ekonomi dan Keuangan yang Penting
• Kertas Kerja Ekonomi ADB
• Monitor Obligasi Asia
• Kajian Pembangunan Asia
• Proyeksi Pembangunan Asia
• Laporan Integrasi Ekonomi Asia
• Statistik Dasar
• Indikator Penting Asia dan Pasifik

I. ADB Institute
• Catatan Kebijakan ADBI
• Program Kerja dan Anggaran Bergulir Tiga Tahun 

ADBI
• Kertas Kerja ADBI

J. Laporan Lainnya
• Laporan Pengadaan Tahunan
• Program Laporan Penyelesaian
• Sorotan dari Pertemuan Tahunan ADB
• Sorotan dari Kerja Sama ADB dengan Organisasi 

Kemasyarakatan
• Laporan Tahunan Kantor Antikorupsi dan Integritas
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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-2021

Proyek yang Melibatkan Pembiayaan Bersama yang Dijamin 
Pemerintah, 2021

Proyek yang Melibatkan Hibah Pembiayaan Bersama yang Dijamin 
Pemerintah, 2021

Gambaran Umum Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan Layanan 
Konsultasi, Gabungan Operasi Pinjaman, Hibah, dan Bantuan 
Teknis Proyek/Program 2021, Berdasarkan Asal Barang dan Jasa

Gambaran Umum Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan Layanan 
Konsultasi, Gabungan Operasi Pinjaman, Hibah, dan Bantuan 
Teknis Proyek/Program 2021, Berdasarkan Anggota ADB 

Kontrak Kumulatif yang Diberikan Berdasarkan Asal Barang dan 
Jasa Sampai Dengan 31 Desember 2021, Operasi Pinjaman, Hibah, 
dan Bantuan Teknis

Kontrak Kumulatif yang Diberikan Berdasarkan Anggota ADB 
Sampai Dengan 31 Desember 2021, Operasi Pinjaman, Hibah, dan 
Bantuan Teknis

Sumber Daya yang Dikontribusikan ADF

Dana Khusus Jepang—Kontribusi Rutin dan Tambahan

Dana Khusus Jepang—Fasilitas Dukungan Krisis Mata Uang Asia

Informasi Organisasi

Anggota, Modal Saham, dan Hak Suara

Resolusi Dewan Gubernur yang Diadopsi pada 2021

Makalah Kebijakan, Strategi, dan Keuangan Terpilih yang 
Didiskusikan Dewan pada 2021

Dewan Gubernur

Dewan Direktur dan Kelompok Suara

Komite pada Dewan Direktur

Dewan Penasihat ADB Institute

Struktur Organisasi

Rangkuman Pengeluaran Administratif Internal—2020 dan 
Anggaran untuk 2021

Gaji Dasar Tahunan 2021 Dewan Direktur dan Manajemen

Representasi Anggota ADB dalam Staf

Jumlah Posisi yang Disetujui di Resident Mission

Pertumbuhan Resident Mission dan Posisi Staf yang Ditunjuk di 
Resident Mission

Data Operasional

Total Operasi ADB Berdasarkan Sektor and Kawasan, 2021

Komitmen yang Dijamin Pemerintah, 2021

Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah, 2021

Komitment Berdasarkan Jenisnya, 2020–2021

Komitmen yang Dijamin Pemerintah dan Tidak Dijamin 
Pemerintah, 2020–2021

Distribusi Sektoral (Komitmen yang Dijamin Pemerintah dan Tidak 
Dijamin Pemerintah Termasuk Pembiayaan Bersama), 2020–2021

Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah Berdasarkan Tahun, 
2009–2021

Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah Berdasarkan Negara 
Anggota Berkembang, 2009–2021

Penerima Komitmen Terbanyak Termasuk Pembiayaan Bersama, 
2021

Penerima Komitmen Terbanyak Tidak Termasuk Pembiayaan 
Bersama, 2021

Komitmen yang Tidak Dijamin Pemerintah Berdasarkan Negara 
Penerima Terbanyak, Sumber Daya Modal Biasa, 2020–2021

Proyek yang Melibatkan Pembiayaan Bersama Komersial

Komitmen Bantuan Teknis, 2021

Komitmen Hibah Bantuan Teknis, 2021

Jumlah Pinjaman dan Hibah yang Sudah Efektif, Kontrak yang 
Diberikan, dan Penyaluran

Jumlah Proyek dalam Administrasi, Masalah Aktual, Sudah 
Rampung, dan PCR/XARR/PPER Sudah Diedarkan

Transfer Bersih Sumber Daya (Sumber Daya Modal Biasa, Dana 
Pembangunan Asia, dan Hibah Dana Khusus Lainnya), 2020–
2021

Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Dijamin Pemerintah oleh 
Negara Anggota Berkembang Berdasarkan Tahun PCR, 2012–2021

Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Dijamin Pemerintah 
Berdasarkan Sektor Berdasarkan Tahun PCR, 2012–2021

Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Tidak Dijamin Pemerintah 
oleh Negara Anggota Berkembang Berdasarkan Tahun Evaluasi, 
2012–2021

Hasil Evaluasi untuk Operasi yang Tidak Dijamin Pemerintah 
Berdasarkan Sektor Berdasarkan Tahun Evaluasi, 2012–2021

Pengaturan Pembiayaan Bersama, 2020–2021 (Volume)

Pengaturan Pembiayaan Bersama, 2020–2021 (Jumlah Proyek)
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Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan, informasi organisasi, dan data operasional tersedia di https://www.adb.
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Kami akan terus 
memberikan sinergi 
unik ADB: 
pembiayaan, 
pengetahuan, dan 
kemitraan. Kami pun 
akan mengutamakan 
kualitas daripada 
kuantitas, untuk 
memenuhi 
kebutuhan jangka 
pendek dengan visi 
yang jelas ke masa 
depan.

Masatsugu Asakawa 
Presiden ADB
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