
ASIAN DEVELOPMENT BANK

OPERASI SEKTOR 
SWASTA



Jaringan kemitraan yang luas dan strategis bersama pelaku pasar, lembaga keuangan, 
dan penelitian terkemuka serta masyarakat sipil, yang dibangun dari keberhasilan ADB 
memberikan bantuan pembangunan selama 50 tahun pada konteks operasional beragam

Pendekatan multifaset terhadap penyampaian layanan yang mencakup tidak 
hanya keuangan, tetapi juga modal intelektual dan sumber daya khusus lainnya

Pembiayaan dengan mitigasi risiko melalui analisis kredit yang ketat serta 
manajemen dan pengurangan risiko yang tepat sasaran, sehingga menawarkan 
imbal hasil menarik yang telah disesuaikan dengan risiko

Kehadiran organisasi dan staf di 31 kantor tingkat regional, subregional, dan nasional 
di seluruh dunia, sehingga memungkinkan hubungan erat dan berkelanjutan dengan 
klien serta keterlibatan langsung dalam perencanaan strategi, administrasi proyek, dan 
manajemen risiko di negara bersangkutan

Kredibilitas di hadapan pemerintah selaku tuan rumah, investor swasta, dan 
pengembang proyek, berdasarkan peringkat AAA yang diperoleh ADB, reputasi 
sebagai penjamin yang hati-hati, dan kebijakan perlindungan yang sudah terbukti

Tim berkualifikasi tinggi yang terdiri atas spesialis perbankan dan industri 
dengan pengalaman di sektor swasta

KEUNGGULAN PSOD: NILAI TAMBAH YANG KAMI 
BERIKAN

Private Sector Operations Department (PSOD) di Asian Development Bank (ADB) berperan 
mendorong, menstrukturkan, dan menyediakan pembiayaan bagi perusahaan swasta dan 
badan usaha milik negara di berbagai sektor industri di kawasan Asia yang sedang berkembang. 
Kami berfokus pada transaksi yang layak secara komersial dan memberikan imbal hasil 
keuangan menarik, sekaligus menjalankan misi ADB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan. 

SIAPA KAMI

• Membiayai perusahaan sektor swasta, bank, dan proyek bidang infrastruktur, layanan 
keuangan, energi bersih, agribisnis, dan sektor inti lainnya melalui utang dan investasi ekuitas

• Memobilisasi modal pihak ketiga melalui produk peningkatan kredit, kesepakatan transfer 
risiko, dan dana donor

• Berinvestasi pada ekuitas swasta dan dana terstruktur lainnya, serta bertindak sebagai 
wakil klien untuk mengelola modal lembaga dalam dana tersebut

• Mengelola portofolio kami secara aktif guna memastikan kuatnya kinerja keuangan, 
tingginya dampak pembangunan, serta kepatuhan menyeluruh terhadap perlindungan 
lingkungan, sosial, dan tata kelola

YANG KAMI LAKUKAN



UTANG
Pinjaman langsung dengan suku 
bunga berbasis pasar, B-loan, dan 
partisipasi risiko tanpa pendanaan 
(unfunded risk participation)

JAMINAN
Perlindungan terhadap risiko 
politik dan kredit

INVESTASI EKUITAS
Investasi langsung dalam saham biasa, saham preferen, 
atau saham konvertibel; investasi dalam dana ekuitas 
swasta

BANTUAN TEKNIS DAN MODAL KONSESIONAL
Dukungan kerja sama untuk pelaksanaan proyek, 
peningkatan kapasitas kelembagaan, stabilitas 
ekonomi, dan pertumbuhan inklusif; pembiayaan yang 
terstruktur dan dihargai secara atraktif dari sumber 
pihak ketiga untuk industri atau daerah geografis 
tertentu

Pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 
berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial, yang dipimpin oleh sektor 
swasta

SASARAN UTAMA KAMI

PRODUK & LAYANAN KAMI

FOKUS SEKTOR KAMI

Pasar uang dan modal 
Memberi akses lebih baik ke 
layanan keuangan bermutu di 
berbagai pasar Asia yang sedang 
berkembang

Perlindungan lingkungan
Mengembangkan sumber 
energi terbarukan dan 
mendorong efisiensi energi 

Agribisnis berkelanjutan 
Mengedepankan proses 
produksi, pengolahan dan 
distribusi pangan yang ramah 
lingkungan

Infrastruktur
Menjadi katalis pertumbuhan 
ekonomi dan keadilan sosial melalui 
fasilitas energi, penanganan limbah, 
air, transportasi dan telekomunikasi 

Pendidikan  
Membangun modal manusia 
melalui perluasan layanan 
pendidikan dasar dan tinggi

Kesehatan 
Mendukung layanan kesehatan 
swasta yang bermutu tinggi 
dan terjangkau



Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Sampai dengan 31 Desember 2020
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Sampai dengan 31 Desember 2020

Portofolio PSOD Saat Ini, Menurut Geografi, 2020 
($ juta)

Pembiayaan Bersama Langsung oleh PSOD yang 
Bernilai Tambah, 2020($ juta)

Portofolio PSOD Saat Ini, Menurut Sektor Industri, 2020   
($ juta) 
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miliar

miliar

Pertanian Infrastruktur

Pendidikan

Kesehatan

Terkait Lingkungan

Keuangan

Pasifik Lintas Kawasan 

Asia Tenggara 

Asia Selatan 

Pembiayaan 
Bersama Jaminan 

Pengaturan 
Transfer Risiko 

Pinjaman Paralel 

Ekuitas Paralel 

B-Loan 

Asia Timur

Asia Tengah dan Barat 

Pembiayaan Bersama 
Resmi (PSOD)

Program Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan Rantai Pasokan 

Pembiayaan Perdagangan miliar



Peta ini disusun oleh unit kartografi Asian Development Bank. Perbatasan, warna, denominasi, dan informasi lainnya 
yang ditampilkan pada peta ini, tidak dimaksudkan sebagai penilaian apa pun mengenai status hukum wilayah mana pun, 
atau dukungan atau penerimaan apa pun terhadap perbatasan, warna, denominasi, atau informasi tersebut.

Kegiatan PSOD pada 2020

Armenia

Proyek Dukungan Modal 
Usaha COVID-19
Proyek Peningkatan Pinjaman 
Inklusif Gender untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah

Georgia
Proyek Obligasi Hijau Georgia
Dukungan COVID-19 untuk 
Peminjam Pertanian Credo

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga 
Gas Mazar

Afghanistan

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga
Surya Navoi

Uzbekistan

India
Proyek Keberlanjutan Ketahanan Pangan 
dan Pendapatan Peternak Ayam
Proyek Tenaga Surya Avaada Fase 2
Proyek Dukungan Likuiditas COVID-19 Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya Azure
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Gujarat
Proyek Dukungan Likuiditas COVID-19 ReNew Power
Pendanaan Dana NIIF I
Proyek Dukungan Penghidupan COVID-19 Northern Arc
Proyek Dukungan Akses Pembiayaan Rumah untuk Perempuan 
dari Kelompok Miskin dan Negara Bagian Tertinggal

Bangladesh
Proyek Dukungan Modal Usaha Darurat 
untuk Rantai Pasokan Produk Susu
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam 
Cair Reliance Bangladesh
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Spectra

Thailand
Pinjaman Hijau untuk Energi Terbarukan 
dan Jejaring Pengisian Baterai Kendaraan Listrik
Proyek Penyimpanan Energi Baterai dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Thailand 
Selatan

Indonesia
Proyek Ketahanan Pangan dan Dukungan bagi 
Peternak Sapi

Viet Nam
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya B. Grimm Viet Nam (Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya Phu Yen)
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Teluk
Dana Usaha Mekong IV L. P
Proyek Farmasi Generik COVID-19 Imexpharm
Proyek Pengembangan Pengolahan Air Binh Duong

Republik Rakyat Tiongkok
Proyek Pasokan Energi Darurat COVID-19
Proyek Pembiayaan Bus Energi Baru
Pembiayaan Energi Surya
Proyek Pembiayaan Layanan Kesehatan Far East 
Horizon di Area Perdesaan sebagai Respons COVID-19
Proyek Respons Darurat COVID-19
Proyek Pengembangan Distribusi Farmasi 
COVID-19 Jointown
Proyek Infrastruktur Pengairan Urban Cerdas 
dan Tahan Iklim

Proyek Dukungan Likuiditas Rantai Pasokan 
Gandum COVID-19 Tavan Bogd

Mongolia

Lintas Negara
Proyek Dukungan Penghidupan Petani Kecil COVID-19 Olam
Proyek Mobilisasi Infrastruktur Berkelanjutan Asia
Navegar II L.P.
Investasi Lanjutan pada OrbiMed Asia Partners IV
Proyek Pinjaman Biru Regional Ventura Indorama

Layanan Air dan Perkotaan
Lembaga Keuangan

Kesehatan
Energi (lainnya)Pertanian

Energi terbarukan

Sektor Utama



ADB VENTURES

ADB Ventures adalah kegiatan ventura Private Sector Operations Department, dengan fokus 
investasi pada perusahaan teknologi tahap awal yang berupaya mengatasi masalah besar 
pembangunan di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik.

Dana ekuitas perdana ADB Ventures yang besarnya $60 juta menanamkan investasi awal hingga $4 
juta pada solusi berbasis teknologi dan terukur yang menyumbangkan dampak positif pada mitigasi 
iklim, adaptasi iklim, serta kesetaraan gender.

ADB Ventures menargetkan dapat mengumpulkan lebih dari $1 miliar modal risiko guna 
berkontribusi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030.
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ADB VENTURES BERINVESTASI PADA PERUSAHAAN 
TEKNOLOGI TAHAP AWAL YANG MENGATASI MASALAH 
BESAR PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG 
DI ASIA PASIFIK

Produk turunan nanas dipanen ulang untuk produksi Piñatex, sebuah alternatif kulit yang berkelanjutan 
(fotografer: Ananas Anam untuk Piñatex).



PROGRAM PENJAMINAN 
DAN PARTISIPASI RISIKO 
PEMBIAYAAN MIKRO

Program Penjaminan dan Partisipasi Risiko Pembiayaan Mikro (Microfinance Risk Participation 
and Guarantee Program) adalah satu-satunya inisiatif sektor swasta regional yang didukung ADB. 
Program ini bertujuan memperluas akses pembiayaan dengan memfasilitasi pendanaan mata uang 
lokal untuk lembaga pembiayaan mikro dan/atau lembaga keuangan non-bank di negara-negara 
berkembang anggota ADB. Bekerja sama erat dengan bank-bank mitra, program ini menawarkan 
produk peningkatan kredit yang mendorong investasi sektor swasta dalam pembiayaan mikro.

Sejak dimulai pada 2010, program ini telah memfasilitasi pembiayaan $1,48 miliar untuk pinjaman, 
serta sudah menjangkau lebih dari 7 juta peminjam perseorangan. Perempuan yang tinggal di desa 
dan pinggiran kota menempati proporsi sekitar 95% penerima manfaat, dengan pinjaman rata-rata 
kurang dari $400, membuat program ini sangat inklusif gender dan terpusat pada pembangunan 
penghidupan perdesaan. Hasil-hasil ini amat sejalan dengan lima dari tujuh prioritas operasional 
dalam Strategi 2030 ADB, serta menggarisbawahi peran, jangkauan, dan kontribusi kegiatan inklusi 
keuangan ADB dalam membangun Asia melalui operasi sektor swastanya.

Pembiayaan sejumlah $295 juta dalam mata uang lokal yang disediakan program ini bagi mitra 
lembaga keuangan mikro pada 2020 merupakan yang tertinggi dalam sejarah program tersebut. 
Sebagian besar dukungan ini disalurkan sebagai bagian respons ADB untuk pandemi COVID-19. 
Program ini menjangkau nyaris 1,5 juta peminjam kredit mikro, 95% di antaranya perempuan, 
sepanjang tahun 2020 – menorehkan dampak signifikan dalam hasil efektivitas gender ADB dan 
Private Sector Operations Department.

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat
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TUJUAN ADB DALAM PROGRAM INI ADALAH MEMPERLUAS 
AKSES KEUANGAN UNTUK PEMINJAM KREDIT MIKRO 
PADA BAGIAN DASAR PIRAMIDA, DENGAN MENGGAGAS 
PERJANJIAN BERBAGI RISIKO BERSAMA MITRA BANK SERTA 
LEMBAGA PEMBIAYAAN MIKRO 

Keluarga di rumahnya di Desa Pilkhuwa, India (foto oleh ADB)



PROGRAM PEMBIAYAAN RANTAI PASOKAN DAN 
PERDAGANGAN ADB MENYEDIAKAN JAMINAN DAN 
PINJAMAN PADA BANK-BANK MITRA UNTUK MENDUKUNG 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pelabuhan Suva adalah fasilitas pelabuhan kontainer dan serba guna utama di Fiji. Pelabuhan ini merupakan gerbang utama bagi 
perdagangan internasional negara tersebut (foto oleh ADB).

YANG KAMI LAKUKAN
Mengisi celah pasar untuk pembiayaan rantai 
pasokan dan perdagangan

Menyediakan jaminan dan pinjaman pada 
bank untuk mendukung perdagangan

Mendukung transaksi yang beragam: 
komoditas, modal, dan barang-barang 
konsumsi

Menjalin kemitraan dengan lebih dari 240 bank, 
menyediakan pembiayaan bagi perusahaan 
untuk mendukung impor dan ekspor

PENCAPAIAN SEPANJANG 2020
$5.8
miliar

Nilai transaksi yang didukung
2009–2020: $47,5 miliar

$2.96
miliar

Pembiayaan bersama
2009–2020: $28,1 miliar

7,187 Jumlah transaksi yang didukung
2009–2020: 33,093

2,114 Jumlah transaksi UKM yang didukung
2009–2020: 21,713

PEMBIAYAAN PERDAGANGAN
Produk Finansial
Produk Jaminan 
1. Jaminan Kredit: 
    Mencakup 100% risiko bank, dan disediakan dalam 24-48 jam
2. Perjanjian Partisipasi Risiko:
    Secara otomatis mengikat TSCFP hingga 85%

Proyek yang Didanai
1. Fasilitas Kredit Bergulir:
    Pinjaman pada bank-bank di negara-negara operasional 
    TSCFP untuk mendukung transaksi sebelum dan setelah 
    pengiriman
2. Perjanjian Pembiayaan Partisipasi Risiko:
    Secara otomatis mengikat TSCFP untuk risiko bank hingga    
    85% guna mendukung transaksi perdagangan yang dibiayai

Produk Distribusi (Pembiayaan Bersama)
1. Perjanjian Distribusi Risiko:
   Dengan membagi risiko, TSCFP memberi daya 
    ungkit pada sumber daya modal dan batasan kredit

Produk Finansial
1. Pembiayaan Pra-Pengiriman
    adalah pilihan pembiayaan 
    komersial jangka pendek yang 
    menyediakan modal untuk bayaran 
    di muka pemasok pada pesanan 
    pembelian terverifikasi. 

2. Pembiayaan Pemasok Pasca-
     Pengiriman
     adalah penyediaan dana bagi 
     pemasok saat pengiriman dan 
     penerimaan barang-barang.

3. Pembiayaan Distributor
     adalah penyediaan pembiayaan 
     bagi distributor perusahaan besar 
     untuk menutupi penyimpanan 
     barang-barang yang akan dijual 
     ulang.

PEMBIAYAAN RANTAI PASOKAN
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PROGRAM PEMBIAYAAN RANTAI PASOKAN DAN 
PERDAGANGAN ADB MENYEDIAKAN JAMINAN DAN 
PINJAMAN PADA BANK-BANK MITRA UNTUK MENDUKUNG 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Piranti pemetaan rantai pasokan berbasis jaringan (web) memetakan produk medis vital sehingga 
memungkinkan pemerintah, bank, investor, tenaga kesehatan, dan perusahaan melacak tiap komponen 
dalam produk seperti masker dan ventilator portabel, hingga ke perincian seperti logam dan karet yang 
ada dalam tiap bagian. 
https://www.adb.org/multimedia/scf/#/

Survei Pekerjaan, Pertumbuhan, dan Celah Pembiayaan Perdagangan mengidentifikasi celah pasar 
untuk pembiayaan perdagangan, menunjukkan alasan celah tersebut ada, menjelaskan dampaknya pada 
pertumbuhan dan lapangan kerja, serta mengidentifikasi aksi untuk menutup celah sebesar $1,5 triliun 
tersebut (pada 2019), khususnya di antara usaha kecil dan menengah.
http://dx.doi.org/10.22617/BRF190389-2

Inisiatif Standar Digital membentuk entitas untuk menciptakan standar dan protokol digital untuk 
mendorong dan memantau ketersambungan operasional di antara platform teknologi pembiayaan 
(fintech) dan bagian komponen dalam ekosistem perdagangan.

Kajian Keadilan Gender menganalisis kebijakan sumber daya manusia yang diterapkan bank-bank mitra 
di Asia untuk melihat cara meningkatkan kebijakan tersebut agar bisa menarik, mempertahankan, dan 
mendorong adanya lebih banyak perempuan dalam perbankan. 
http://dx.doi.org/10.22617/TCS179171-2

Inisiatif Anti-Pencucian Uang mengumpulkan bank-bank, regulator, dan organisasi internasional untuk 
memperbaiki kepatuhan kriminal finansial dalam bank pembiayaan perdagangan; memperbaiki deteksi, 
investigasi, dan penuntutan dalam pencucian uang berbasis perdagangan; serta melalui persyaratan 
kepatuhan mengurangi konsekuensi negatif yang tak diinginkan dari akses pada pembiayaan perdagangan.
 
Inisiatif Peningkatan Kapasitas. TSCFP adalah inisiatif peningkatan kapasitas yang melibatkan 
kursus daring tentang pembiayaan perdagangan, pembiayaan rantai pasokan, anti-pencucian uang, 
mengakhiri perdagangan binatang liar ilegal, melawan perbudakan modern dan perdagangan orang, serta 
keberlanjutan; kemitraan bank; konferensi regional; seminar tentang pembiayaan rantai pasokan dan 
perdagangan bagi bank mitra; serta webinar.
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/overview  

PRODUK DAN INISIATIF PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN

www.adb.org/tscfp 
tradefinanceunit@adb.org LinkedIn

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Afghan Power Plant Company Limited (APPC)

Bantuan ADB: pinjaman $10 juta dari sumber modal biasa, pinjaman $10 juta dari Leading Asia’s Private 
Sector Infrastructure Fund (LEAP)

Fitur Kunci:
• Ini merupakan proyek pembangkit listrik tenaga gas swasta pertama di Afghanistan yang dibiayai lembaga 

pembiayaan pembangunan, termasuk ADB. International Finance Corporation dan Deutsche Investitions 
und Entwicklungsgesellschaft (DEG), anak usaha bank pembangunan KfW milik Pemerintah Jerman, juga 
menyediakan pinjaman sebesar masing-masing $23,8 juta.

• Proyek ini melibatkan pengembangan, konstruksi, operasi, serta perawatan pembangkit listrik baru 
(greenfield) bermesin resiprokal berbasis gas asli dengan kapasitas 58,56 megawatt di Kota Mazar-i-Sharif 
dan pembukaan ulang ladang gas di Sheberghan, Afghanistan Utara.

• Proyek ini akan meningkatkan produksi listrik domestik dan mengurangi impor listrik, sehingga mendukung upaya 
Afghanistan mendapatkan ketahanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi dalam jangka panjang.

• APPC 100% dimiliki oleh perusahaan induk lepas pantai di Dubai, yang kepemilikannya terdiri dari 90% 
Ghazanfar Group dan 10% Hassan Allam Holding BV.

• Ghazanfar Group, salah satu konglomerasi terbesar Afghanistan, memiliki operasi eksplorasi, produksi, 
pengilangan, penyimpanan, perdagangan, dan penyaluran minyak dan gas bumi di hulu, pertengahan, dan hilir. 
Kelompok tersebut juga memiliki usaha konstruksi, perbankan dan keuangan, pertanian, pertambangan, media, 
dan keamanan. Hassan Allam, berpusat di Mesir, adakah perusahaan teknik, konstruksi, dan infrastruktur ternama 
dengan lebih dari 80.000 pegawai dan 80 tahun pengalaman di Timur Tengah dan Afrika.

Nilai Tambah ADB:
• Mobilisasi pembiayaan jangka panjang, yang tak tersedia untuk proyek pembangkit listrik swasta di Afghanistan.
• Menunjukkan efek yang dicapai dengan memperlihatkan kelangsungan hidup proyek pembangkit listrik 

tenaga gas di Afghanistan.
• Mendukung infrastruktur kunci melalui sektor swasta di negara rapuh dan rawan konflik.
• Memberi dukungan katalitik untuk pendanaan swasta bagi proyek energi di Afghanistan.

Tanggal Persetujuan: 20 Februari 2020
Tanggal Komitmen: 15 Juni 2020
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AFGHANISTAN: PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK 
TENAGA GAS MAZAR

Proyek ini bertujuan merevitalisasi kilang gas buatan Federasi Rusia yang sempat telantar dan rusak di Afghanistan.



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Spectra Solar Park Limited (SSPL)

Komitmen ADB: pinjaman $13,3 juta dari sumber daya modal biasa, pinjaman $4,4 juta dari Canadian 
Climate Fund for the Private Sector in Asia II (CFPS II)

Fitur Kunci:
• Proyek ini terdiri dari pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 35 megawatt yang terhubung ke 

jaringan listrik (on grid) di Paturia, Kecamatan Shibaloy upazila, Distrik Manikganj. Pembangkit ini 
diperkirakan mengurangi konsumsi nasional terhadap energi fosil yang mahal serta mempersempit 
kesenjangan antara permintaan dan pasokan, sehingga menurunkan ketergantungan pada impor energi. 
Ini adalah proyek pembangkit tenaga surya berskala besar swasta pertama di Bangladesh yang dibiayai 
oleh lembaga multilateral. 

• SSPL, sebuah perusahaan bertujuan spesifik (special-purpose vehicle) baru, dimiliki 80% oleh 
Spectra Engineers Limited (SEL) yang berbasis di Bangladesh dan 20% oleh Shunfeng Investments 
Limited (SIL) yang berpusat di Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. SEL adalah perusahaan utama 
dalam Spectra Group, yang beroperasi di beragam sektor, termasuk teknik dan konstruksi. Adapun 
SIL adalah anak usaha Shunfeng Group, penyedia layanan fotovoltaik terpadu yang bergerak dalam 
pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga surya, produksi produk terkait tenaga surya, 
dan penyimpanan energi tenaga surya.

Nilai Tambah ADB:
• Penyediaan dan mobilisasi pembiayaan jangka panjang, yang sebelumnya tidak tersedia bagi proyek 

pembangkit listrik tenaga surya swasta di Bangladesh.
• Mobilisasi paket pembiayaan, termasuk pinjaman CFPS II, untuk mengisi celah pasar serta menjadi 

preseden dan menjamin viabilitas proyek.
• Adopsi praktik baik internasional dalam pengelolaan pengamanan.
• Promosi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui rencana aksi gender.

Tanggal Persetujuan: 29 Juli 2019
Tanggal Komitmen: 8 Juni 2020
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BANGLADESH: PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK 
TENAGA SURYA SPECTRA

Panel surya seluas 141 are di lokasi Taman Surya Spectra di Bangladesh (foto oleh Spectra Solar Park Limited)



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Georgia Global Utilities JSC (GGU)

Komitmen ADB: pinjaman sekuritas $20 juta dari sumber daya modal biasa, pinjaman sekuritas $20 juta 
dari Leading Asia’s Private Sector Infrastructure Fund (LEAP) yang dikelola ADB

Fitur Kunci:
• ADB sebagai investor jangkar berinvestasi di obligasi hijau terbitan GGU, menarik investor internasional 

ke obligasi hijau pertama di Georgia tersebut.
• GGU adalah perusahaan induk dengan dua lini usaha utama yang melibatkan air (aset yang diatur) 

dan energi terbarukan. Bisnis air GGU adalah perusahaan utilitas swasta terbesar di Georgia. GGU 
merupakan anak usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh Georgia Capital JSC, yang dimiliki sepenuhnya 
pula oleh Georgia Capital PLC, salah satu kelompok usaha dengan reputasi dan laba terbaik di Georgia.

Nilai Tambah ADB:
• Keterlibatan ADB menimbulkan efek demonstrasi yang kuat dalam suksesnya penerbitan obligasi hijau 

ini, menciptakan preseden baik dalam menarik investor internasional terhadap obligasi hijau serupa di 
kawasan.

• Pengembangan pasar obligasi hijau di Kaukasus Selatan melalui partisipasi ADB dalam penerbitannya, 
yang memastikan kepatuhan Asosiasi Pasar Modal Internasional terhadap Prinsip Obligasi Hijau.

• Fokus proyek pada peningkatan signifikan terhadap kesetaraan gender, melalui kategorisasi 
Pengarusutamaan Gender Efektif yang diterapkan.

• Dukungan pembiayaan jangka menengah ADB untuk modernisasi dan rehabilitasi berkelanjutan bagi 
aset air penting, yang berdampak pada lebih dari sepertiga populasi negara. 

Tanggal Persetujuan: 22 Juli 2020

Tanggal Komitmen: 23 Juli 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

GEORGIA: PROYEK OBLIGASI HIJAU GEORGIA

Pekerja di lokasi peningkatan jaringan pipa air (foto oleh Georgia Global Utilities)



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Shenzhen Water (Group) Co., Ltd. (SZWG)

Komitmen ADB: pinjaman $200 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Proyek ini akan mendukung investasi SZWG pada beragam fasilitas pengolahan air limbah dan pasokan 

air dengan teknologi air cerdas serta infrastruktur air urban yang tahan bencana dan iklim di Shenzhen 
dan kota-kota tingkat tiga dan empat di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Proyek tersebut dirancang 
menyediakan pembiayaan efektif bagi subproyek yang akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek 
(2020-2023). ADB akan membiayai subproyek individual.

• Didirikan pada 2001, SZWG adalah perusahaan utilitas air yang menyediakan layanan dan solusi air 
komprehensif, termasuk manajemen sistem air urban, pengolahan air limbah, dan perawatan jaringan. 
Mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Kota Shenzhen (55%), sedangkan sisanya dipegang Veolia 
Environnement SA (25%) dan Beijing Capital Co., Ltd. (20%).

• Shenzhen Water and Environment Investment Group Co., Ltd. adalah platform investasi dan pinjaman 
bersama SZWG yang didirikan pada 2005 untuk mengembangkan, berinvestasi, dan menerapkan 
subproyek di luar Shenzhen. Perusahaan tersebut dimiliki oleh SZWG (70%) dan Shenzhen Capital Group 
Co., Ltd., perusahaan investasi milik Pemerintah Kota Shenzhen.

• Proyek yang digagas dan dirancang strukturnya dengan pendekatan “One ADB” ini merupakan operasi non-negara 
pertama yang dilaksanakan program Asia Timur ADB dan Private Sector Operations Department ADB di RRT. 

Nilai Tambah ADB:
• Mobilisasi sumber daya swasta melalui beragam pengaturan pembiayaan bersama selama pelaksanaan proyek.
• Promosi inklusi gender dalam operasional SZWG serta dukungan untuk pengetahuan yang meningkatkan 

ketahanan perempuan terhadap perubahan iklim dan bencana melalui rencana aksi gender.
• Peningkatan sistem manajemen sosial dan lingkungan SZWG.
• Efek demonstrasi tercipta lewat diseminasi pengetahuan yang luas dalam sektor manajemen air limbah dan 

pasokan air.
• Promosi pembelajaran kawasan dan global dalam infrastruktur air urban cerdas dan tahan iklim.

Tanggal Persetujuan: 26 Agustus 2020
Tanggal Komitmen: 14 Desember 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK: PROYEK 
INFRASTRUKTUR AIR URBAN CERDAS DAN TAHAN IKLIM

Penampungan air buatan dekat Kota Shenzhen di RRT (foto oleh Shenzhen Water Group).



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Indorama Ventures Public Company Limited (IVL)

Komitmen ADB: pinjaman $50 juta dari sumber daya modal biasa, pinjaman $50 juta dari Leading Asia’s 
Private Sector Infrastructure Fund (LEAP)

Fitur Kunci:
• Pinjaman ini adalah kredit biru non-negara terverifikasi mandiri pertama bagi ADB, yang mengikuti 

panduan Blue Natural Capital Financing Facility untuk peminjaman obligasi biru. Ini selaras dengan 
Rencana Aksi ADB untuk Ekonomi Biru Berkelanjutan dan Samudra Sehat. 

• IVL adalah produsen dan distributor rantai poliester terpadu dengan reputasi global yang kuat. 
Perusahaan tersebut adalah produsen terbesar global untuk polietilena tereftalat (PET) yang dapat 
didaur ulang. Sebagian besar saham IVL dimiliki keluarga Lohia.

• Penyedia pembiayaan lainnya dalam pinjaman ini adalah International Finance Corporation ($150 juta) 
dan Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG), anak usaha bank pembangunan milik 
Pemerintah Jerman, KfW ($50 juta).

Nilai Tambah ADB:
• Verifikasi mandiri terhadap pinjaman ini sebagai kredit biru dan hijau, dengan bantuan ADB, 

memungkinkan inisiatif IVL tersebut ditunjukkan sebagai pionir kelas aset baru dalam pasar pinjaman 
kawasan.

• Keterlibatan dalam pengembangan kebijakan dan peraturan di negara-negara fokus melalui asistensi 
teknis kedaulatan (sovereign), untuk memberikan saran tentang kelayakan penggunaan PET daur ulang 
sebagai kemasan makanan. 

Tanggal Persetujuan: 23 November 2020
Tanggal Komitmen: 24 November 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

LINTAS KAWASAN: PROYEK PINJAMAN BIRU 
REGIONAL INDORAMA VENTURES

Pabrik daur ulang polietilena tereftalat (PET) milik Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) di Provinsi Nakhon Pathom, Thailand 
(foto oleh IVL).



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR DAN 
SEKTOR KEUANGAN

Klien: Clifford Capital Holdings Pte. Ltd. (CCH)

Komitmen ADB: $50 juta ekuitas dari sumber daya modal biasa, $45 juta ekuitas dari Leading Asia’s 
Private Sector Infrastructure Fund (LEAP)

Fitur Kunci:
• CCH adalah perusahaan induk swasta dari Singapura dan salah satu platform pembiayaan infrastruktur 

utama di kawasan, dengan kemampuan distribusi dan permulaan holistik. Dukungan kuat dari 
Pemerintah Singapura dan investor strategis seperti ADB menempatkan CCH pada posisi ideal untuk 
mengungkit modal, inovasi, pengetahuan, dan kemitraan dari ekosistem infrastruktur Singapura untuk 
mengatasi kesenjangan infrastruktur di Asia.

• ADB menjadi investor multilateral pertama CCH di antara pemegang saham perusahaan sebelumnya, 
antara lain Temasek Holdings, Standard Chartered Bank, DBS Bank, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, Prudential, dan John Hancock.

• Transaksi ini menandai investasi pertama ADB di entitas Singapura sejak dibukanya Kantor Singapura 
ADB pada Maret 2020.

Nilai Tambah ADB:
• Dukungan untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan sebagai pemegang saham 

strategis.
• Mobilisasi infrastruktur berkelanjutan yang lebih cepat melalui pembiayaan bersama.
• Penguatan pengamanan sosial dan lingkungan serta peningkatan kapasitas.
• Peningkatan inklusi gender di CCH.

Tanggal Persetujuan: 8 Juli 2020
Tanggal Komitmen: 8 September 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

LINTAS KAWASAN: PROYEK MOBILISASI 
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN ASIA

Modal kelembagaan jangka panjang akan dimobilisasi klien untuk mengatasi celah pembiayaan infrastruktur di Asia (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Nur Navoi Solar Foreign Enterprise LLC

Komitmen ADB: pinjaman $9,5 juta dari sumber daya modal biasa (OCR), pinjaman $8 juta dari the 
Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia II

Fitur Kunci:
• Proyek berkapasitas 100 megawatt ini adalah pembangkit listrik tenaga terbarukan skala besar pertama 

yang dibangun dan dioperasikan pihak swasta di Uzbekistan.
• Proyek ini akan memproduksi listrik tenaga surya sebesar 270 gigawatt hours per tahun, cukup untuk 

menerangi lebih dari 31.000 rumah, dan mencegah pelepasan 156.000 metrik ton gas rumah kaca tiap 
tahun.

• Paket pembiayaan ini diatur oleh sejumlah lembaga pembiayaan pembangunan, termasuk ADB, 
International Finance Corporation, serta International Bank for Reconstruction and Development milik 
Bank Dunia (melalui jaminan pembayaran).

• Sponsor proyek ini, Masdar, ialah anak usaha yang sepenuhnya dimiliki dana kekayaan negara 
Pemerintah Abu Dhabi, yakni Mubadala Investment Company PJSC. Masdar telah berhasil 
mengembangkan kapasitas energi terbarukan berkapasitas total 2,7 gigawatt di 25 negara.

Nilai Tambah ADB:
• Mobilisasi pembiayaan jangka panjang yang cocok dengan kebutuhan proyek. Sebelumnya, pembiayaan 

jangka panjang dalam dolar Amerika Serikat tak tersedia untuk proyek swasta di Uzbekistan.
• Efek demonstrasi katalitik menunjukkan viabilitas proyek energi terbarukan di negara tersebut.
• Penyediaan pendanaan konsesional terbatas dari ADB dan IFC secara signifikan membantu proyek 

ini mencapai paritas jaringan serta menolong mempertahankan viabilitas komersial proyek tersebut 
dengan adanya tarif yang sangat kompetitif.

Tanggal Persetujuan: 20 September 2020
Tanggal Komitmen: 9 December 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

UZBEKISTAN: PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK 
TENAGA SURYA NAVOI

Lokasi proyek Navoi di Uzbekistan mirip dengan tempat proyek pembangkit listrik tenaga surya yang dibiayai ADB di negara tetangganya, 
Afghanistan (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
INFRASTRUKTUR

Klien: Phu Yen TTP Joint Stock Company (Phu Yen JSC)

Komitmen ADB: pinjaman $27,9 juta dari sumber daya modal biasa, $9,3 juta dari Leading Asia’s Private 
Sector Infrastructure Fund (LEAP)

Fitur Kunci:
• Pembangkit listrik fotovoltaik surya ini adalah yang terbesar untuk jenisnya di Viet Nam.
• Phu Yen JSC dimiliki oleh B. Grimm Power Public Company Limited dan Truong Thanh Viet Nam 

Group Joint Stock Company.
• Pembiayaan ini adalah pinjaman hijau tersertifikasi pertama di Viet Nam dan salah satu B loan 

terbesar yang pernah dimobilisasi di negara tersebut. Ia juga B loan hijau pertama di Asia Pasifik yang 
disertifikasi oleh Climate Bonds Initiative.

• Bank komersial yang ikut serta antara lain Bangkok Bank, Kasikornbank, Kiatnakin Phatra, Industrial and 
Commercial Bank of China, dan Standard Chartered Bank.

Nilai Tambah ADB:
• Mobilisasi paket pembiayaan lengkap yang membuat proyek layak secara komersial.
• Pinjaman jangka panjang meningkatkan rasio cakupan layanan utang bagi para pemberi pinjaman serta 

membuat proyek ini lebih layak secara finansial.
• Pengenalan struktur pembiayaan inovatif untuk mengatasi celah kunci dalam perjanjian pembelian 

listrik standar bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya berskala utilitas di Viet Nam.
• Langkah-langkah diambil untuk memastikan proyek dioperasikan dengan standar praktik terbaik 

internasional, memadukan target dan fitur desain gender, serta mematuhi standar pengamanan sosial 
dan lingkungan ADB.

Tanggal Persetujuan: 8 April 2020
Tanggal Komitmen: 5 Juni 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat
ADB mengakui China sebagai Republik Rakyat China.

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

VIET NAM: PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 
TENAGA SURYA VIET NAM B. GRIMM (PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA SURYA PHU YEN)

Foto udara proyek pembangkit listrik tenaga surya di Phu Yen (foto oleh B. Grimm Power Public Company Limited).



STUDI KASUS 2020
PEMBIAYAAN

Klien: Credo Bank JSC (Credo)

Komitmen ADB: pinjaman $4 juta (GEL12,3 juta) dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Proyek ini memerlukan pembiayaan ADB dalam mata uang lokal atau dolar Amerika Serikat untuk 

mendukung pinjaman bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pertanian.
• Credo adalah bank pembiayaan mikro dan bank terbesar kedelapan di Georgia. Hingga Juni 2020, 

Credo telah melayani 307.894 peminjam lewat 74 cabang dan 2.353 staf (51% di antaranya perempuan). 
Dengan 52% kredit pada sektor pertanian, Credo memiliki jejak kuat di perdesaan. Sebagian besar 
kliennya adalah individu dan rumah tangga pertanian berpenghasilan rendah, yang mendapatkan 
pemasukan dari bisnis pertanian, termasuk pariwisata pertanian.

• Didirikan World Vision tahun 1997 sebagai lembaga pembiayaan mikro, Credo pada Oktober 2014 
dibeli oleh konsorsium pimpinan Access Microfinance Holding AG dari Jerman, yang memegang 60,2% 
saham.

• Proyek ini merupakan dukungan tak langsung untuk respons COVID-19 di Georgia.

Nilai Tambah ADB:
• Akses lebih luas pada pembiayaan perdesaan dan dukungan bagi inklusi finansial semasa pandemi 

COVID-19.
• Penyediaan akses pada pembiayaan dalam mata uang lokal.
• Dukungan untuk perencanaan aksi gender.

Tanggal Persetujuan: 13 Oktober 2020
Tanggal Komitmen: 22 Desember 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

GEORGIA: DUKUNGAN COVID-19 UNTUK 
PEMINJAM PERTANIAN CREDO

Di Georgia, Kakheti adalah daerah yang terkenal sebagai pusat festival kuno pembuatan minuman anggur, Rtveli (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
PEMBIAYAAN

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Klien: Northern Arc Capital Limited (NACL)

Komitmen ADB: $40 juta pembiayaan kredit dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• NACL menghubungkan perusahaan keuangan non-bank berkualitas tinggi (NBFCs) dengan investor 

potensial untuk pengumpulan dana pinjaman. Ini memungkinkan NBFCs memperdalam keberadaannya 
dan juga menyediakan akses layanan keuangan bagi jutaan keluarga yang terkucil secara finansial.

• Sebagai perusahaan yang dikelola dewan dan dimiliki pemegang saham bereputasi baik, NACL hingga 
Maret 2020 telah mengumpulkan pendanaan pinjaman sebesar $13,6 miliar untuk sektor finansial 
inklusif.

• Proyek ini mendukung inklusivitas dalam sektor keuangan, yang sangat terdampak COVID-19, dengan 
menyalurkan dana bagi dimulainya kembali pinjaman untuk segmen ini, terutama peminjam serta 
perusahaan mikro, kecil, dan menengah.

Nilai Tambah ADB:
• Akses pembiayaan berjangka lebih panjang bagi NACL.
• Pengembangan pasar modal, selaras dengan perluasan dukungan peningkatan kredit NACL kepada 

lembaga keuangan level rendah untuk menolong mereka mendapatkan akses ke pasar modal.
• Penyediaan dukungan penghidupan dengan memulai penyaluran dana bagi sektor keuangan inklusif 

dan membantu pemulihan pascapandemi COVID-19.

Tanggal Persetujuan: 6 November 2020
Tanggal Komitmen: 3 Desember 2020

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

INDIA: PROYEK DUKUNGAN PENGHIDUPAN COVID-19 
NORTHERN ARC

COVID-19 berdampak buruk bagi penghidupan dan akses pinjaman bagi pedagang kecil (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
PEMBIAYAAN

Klien: Far East Horizon Limited (FEH)

Komitmen ADB: pinjaman $75 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Proyek ini memerlukan pembiayaan berjangka lebih panjang dari ADB untuk pembiayaan sewa guna 

usaha (leasing) FEH yang ditawarkan ke rumah sakit milik pemerintah perdesaan di Republik Rakyat 
Tiongkok lewat International Far Eastern Leasing Co., Ltd., anak usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh FEH.

• Pinjaman ini memenuhi kebutuhan FEH akan pendanaan berjangka lebih panjang, mendukung 
penyediaan pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat terpinggirkan, serta meningkatkan 
kesiapan mengelola pandemi COVID-19 dan kekerasan berbasis gender.

• Didirikan tahun 1991 dan memasuki Bursa Efek Hong Kong pada 2011, FEH adalah salah satu 
perusahaan leasing finansial terbesar di RRT dan pemimpin pasar dalam leasing layanan kesehatan, 
dengan fokus kuat pada leasing rumah sakit daerah dengan dampak sosial tinggi.

• Ini merupakan proyek respons terhadap COVID-19.

Nilai Tambah ADB:
• Dukungan untuk produk leasing berjangka lebih panjang bagi layanan kesehatan yang ditawarkan 

perusahaan, serta peningkatan kapasitas perusahaan untuk memperluas operasionalnya, terutama 
pada rumah sakit di perdesaan yang dampak pembangunannya tinggi.

• Dukungan untuk pengarusutamaan gender efektif melalui pengembangan proses bekerja dengan 
lembaga penegak hukum di rumah sakit yang dikelola FEH, penerapan kampanye kesadaran publik, 
serta peningkatan kemampuan staf FEH untuk mengenali dan mendukung penyintas kekerasan 
berbasis gender.

Tanggal Persetujuan: 23 November 2020
Tanggal Komitmen: 24 November 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat
Sebuah rumah sakit umum di Daerah Otonomi Mongolia Dalam (foto oleh ADB).

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK: PROYEK RESPONS 
COVID-19 BAGI PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN 
DI AREA PERDESAAN

Di Georgia, Kakheti adalah daerah yang terkenal sebagai pusat festival kuno pembuatan minuman anggur, Rtveli (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
KESEHATAN

Catatan: $ merujuk pada dolar Amerika Serikat dan CNY merujuk pada yuan.

Klien: Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.

Komitmen ADB: pinjaman $18,6 juta (CNY130 juta) dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Proyek ini memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek Jointown untuk membantunya 

mengadakan dan menyalurkan pasokan medis darurat.
• Jointown adalah salah satu penyalur produk farmasi yang dipilih Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok 

(RRT) untuk menangani pengadaan dan distribusi pasokan medis selama pandemi COVID-19 di 
Hubei, provinsi paling terdampak di RRT.

• Jointown adalah distributor farmasi terbesar keempat di RRT dan satu-satunya operator swasta di 
antara lima perusahaan terbesar. Jointown telah melantai di papan utama Bursa Efek Shanghai sejak 
2010.

• Ini merupakan proyek respons terhadap COVID-19.

Nilai Tambah ADB:
• Dukungan untuk penyaluran berkesinambungan layanan kesehatan berkualitas tinggi guna memastikan 

ketersediaan dan keterjangkauan akses pada layanan, terutama dalam merespons darurat kesehatan 
masyarakat global.

• Dukungan disediakan untuk meningkatkan kepercayaan investor kepada RRT saat masa kritis, dan 
dukungan bagi upaya Pemerintah RRT meningkatkan likuiditas sistem finansial.

• Penyediaan pembiayaan dengan jangka waktu pinjaman lebih panjang ketimbang kredit modal usaha 
biasa dari bank-bank lokal.

Tanggal Persetujuan: 20 Februari 2020
Tanggal Komitmen: 25 Februari 2020

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK: PROYEK RESPONS 
DARURAT COVID-19

Fasilitas penyimpanan berkapasitas tinggi dan sepenuhnya otomatis milik Jointown memastikan distribusi dan logistik pasokan farmasi yang akurat 
dan cepat. Fasilitas dengan fitur robotik ini memainkan peran kunci dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 (foto oleh Jointown).



STUDI KASUS 2020
EKUITAS PRIVAT

Klien: Navegar II LP

Komitmen ADB: ekuitas $10 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Navegar II LP, dana ekuitas privat tertutup yang didirikan di Kepulauan Cayman sebagai kemitraan 

terbatas yang dikecualikan, akan berinvestasi melalui Navegar II (Singapore) Pte. Ltd. Mitra utama dana 
ini adalah Navegar GP Limited, sebuah perusahaan dikecualikan dengan liabilitas terbatas di Kepulauan 
Cayman.

• Industri yang disasar Navegar II LP antara lain layanan teknologi informasi dan alih daya proses bisnis, 
layanan konsumen dan ritel, pendidikan, layanan kesehatan, logistik, dan pariwisata.

• Di Filipina, Navegar adalah manajer dana ekuitas privat terkemuka dengan pengetahuan pasar 
mendalam, keahlian soal domain, dan jejaring luas di sektor yang disasarnya.

Nilai Tambah ADB:
• Dukungan katalitik untuk pengembangan sektor swasta dan peningkatan akses modal bagi perusahaan 

pasar menengah.
• Peningkatan standar, melalui bantuan bagi Navegar dalam penerapan sistem manajemen sosial dan 

lingkungan yang berkesinambungan.
• Promosi kesetaraan gender di level lembaga dana maupun perusahaan portofolio yang didanai.
• Penyediaan mobilisasi pembiayaan pihak ketiga dan kesempatan pembiayaan bersama yang potensial.

Tanggal Persetujuan: 23 Juni 2020
Tanggal Komitmen: 24 Juni 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

LINTAS KAWASAN: NAVEGAR II L.P.

Pegawai perusahaan alih daya proses bisnis melayani kliennya (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
EKUITAS PRIVAT

Catatan: $ merujuk pada dolar Amerika Serikat dan CNY merujuk pada yuan.

Klien: OrbiMed Advisors LLC

Komitmen ADB: ekuitas $75 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• OrbiMed Asia Partners IV (OAP IV) akan berinvestasi di perusahaan inovatif dan pemimpin pasar pada 

subsektor biofarmasi, teknologi medis, layanan kesehatan, diagnostik, dan distribusi.
• Investasi ADB di OAP IV akan membantu pengembangan respons dan solusi jangka panjang yang 

efektif terhadap krisis layanan kesehatan global dengan meningkatkan kapasitas respons, perawatan, 
dan deteksi penyakit di India dan Republik Rakyat Tiongkok.

• OAP IV akan berinvestasi pada 15-20 perusahaan layanan kesehatan terutama melalui instrumen 
ekuitas dan serupa ekuitas, dengan rata-rata investasi sebesar $10 juta hingga $50 juta.

• Ini merupakan investasi lanjutan ADB kedua pada dana kesehatan kelolaan OrbiMed Advisors LLC, 
salah satu investor layanan kesehatan terbesar di dunia, dengan sekitar $18 miliar aset kelolaan per 31 
Maret 2020.

Nilai Tambah ADB:
• Peran jangkar katalitik yang memvalidasi strategi dan tim OrbiMed Asia untuk keuntungan investor 

baru, serta potensi menyediakan pembiayaan langsung untuk perusahaan portofolio yang didanai.
• Dukungan bagi peningkatan inklusi gender, melalui kerja dengan tim OAP IV, untuk mengadopsi 

pengukuran guna mencapai tenaga kerja dan portofolio dana yang lebih adil gender.
• Dukungan bagi peningkatan standar, melalui langkah-langkah yang diambil untuk memastikan 

perusahaan penerima investasi OAP IV mematuhi standar pengamanan sosial dan lingkungan ADB, 
dan laporan tentang indikator pembangunan.

Tanggal Persetujuan: 23 Oktober 2020
Tanggal Komitmen: 24 Desember 2020

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

LINTAS KAWASAN: INVESTASI LANJUTAN 
DI ORBIMED ASIA PARTNERS IV

Penelitian dan pengembangan adalah bagian penting dalam perjuangan mengatasi krisis kesehatan global (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
EKUITAS PRIVAT

Klien: Mekong Enterprise Fund IV L.P. (MEF IV)

Komitmen ADB: ekuitas $20 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Dengan dana sebesar $246 juta, MEF IV berencana berinvestasi pada 10-14 perusahaan yang 

beroperasi terutama pada sektor layanan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, dan konsumsi di 
Viet Nam.

• Mekong Capital Partners IV adalah mitra utama MEF IV. Penasihatnya, Mekong Capital Ltd., 
didirikan pada 2001 oleh Chris Freund dan merupakan salah satu perusahaan ekuitas privat paling 
berpengalaman yang beroperasi di Viet Nam.

• MEF IV dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi perusahaan dan memperdalam pasar 
modal, sehingga mendukung pertumbuhan kewirausahaan. Selain itu, dana ini akan berinvestasi pada 
sektor-sektor yang selaras dengan prioritas pembangunan ADB.

Nilai Tambah ADB:
• Penyediaan pengawasan tata kelola sebagai anggota komite penasihat MEF IV.
• Peningkatan inklusi gender di MEF IV, yang akan memperkuat kebijakan anti-kekerasan seksual dan 

menerapkan program magang bagi setidaknya dua mahasiswa atau lulusan perempuan per tahun.
• Mobilisasi modal kelembagaan, memungkinkan dana untuk mencapai ukuran sasarannya.

Tanggal Persetujuan: 29 Mei 2020
Tanggal Komitmen: 10 Juli 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

VIET NAM: MEKONG ENTERPRISE FUND IV L.P.

Pasar ritel Viet Nam adalah salah satu yang paling bergairah di kawasan (foto oleh ADB).



STUDI KASUS 2020
AGRIBISNIS

Catatan: $ merujuk pada dolar Amerika Serikat dan CNY merujuk pada yuan.

Klien: Pran Dairy Limited (PDL)

Komitmen ADB: pinjaman $10 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• PDL memproduksi dan memasarkan produk susu dengan jenama utama Pran, bagian dari PRAN, 

kelompok makanan dan minuman terbesar di Bangladesh.
• Proyek ini akan membantu PDL memastikan keberlanjutan operasionalnya selama krisis COVID-19 

dengan menyediakan pembiayaan bagi modal usaha dan belanja operasional. Ini akan memungkinkan 
PDL meningkatkan pembelian susu dan bahan mentah lainnya, serta membangun penyangga inventori 
untuk mengatasi gangguan rantai pasokan.

• Dukungan likuiditas proyek respons COVID-19 ini akan membantu mengatasi pula periode penagihan 
piutang yang lebih lama dan uang muka bagi petani, serta peningkatan biaya operasional. Ini akan 
memfasilitasi pembayaran tepat waktu kepada petani, pekerja, dan agen PDL.

• Proyek ini akan melestarikan penghidupan para pekerja dan petani, memastikan akses 
berkesinambungan pada produk susu yang terjangkau, serta menyediakan ketahanan pangan.

Nilai Tambah ADB:
• Penyediaan pendanaan segera untuk mendukung operasional PDL yang menghadapi ketatnya likuiditas 

bank-bank komersial.
• Diversifikasi sumber pendanaan saat sumber dana alternatif sedang tidak tersedia.
• Inklusi gender, melalui rencana aksi gender.
• Pengentasan kemiskinan, melalui target terukur untuk keberlanjutan lapangan kerja serta peningkatan 

pendapatan petani dan pekerja.

Tanggal Persetujuan: 15 Juli 2020
Tanggal Komitmen: 14 September 2020

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

BANGLADESH: PROYEK DUKUNGAN MODAL USAHA 
DARURAT UNTUK RANTAI NILAI PRODUK SUSU

Pinjaman ADB akan memungkinkan perusahaan terus membeli susu mentah dari 12.000 petani kecil produk susu dalam rantai nilainya serta 
memperluas jejaring pasokannya untuk menjangkau 1.200 petani lainnya yang terancam kehilangan pendapatan (foto oleh Pran Dairy Limited).



STUDI KASUS 2020
AGRIBISNIS

Klien: Suguna Foods Private Limited (Suguna)

Komitmen ADB: sekuritas utang $15 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Sebagai perusahaan ayam broiler terbesar di India, Suguna terintegrasi secara vertikal mulai dari 

pengembangbiakan indukan, penetasan, produksi pangan unggas, peternakan ayam broiler, hingga 
pemrosesan daging. Sugunan didirikan pada 1984 oleh dua bersaudara, Bangarusamy Soundararajan 
(kini Direktur Utama) dan Ganapathypalayam Bangarusamy Sundararajan (kini Direktur Pengelola), 
pengusaha generasi pertama dengan latar belakang pertanian yang kuat. Perusahaan ini dimiliki 
keluarga pendiri melalui Wali Amanat (trust), yang memegang 100% saham Suguna Holdings.

• COVID-19 telah berdampak signifikan bagi Suguna. Berita bohong yang mengasosiasikan ayam dengan 
pandemi berujung pada penurunan drastis permintaan produk perusahaan. Situasi ini diperburuk 
gangguan pasokan akibat karantina, yang menyebabkan kerugian dan ketatnya likuiditas Suguna.

• Proyek respons COVID-19 ini akan menyediakan dukungan likuiditas penting untuk membantu Suguna 
melanjutkan operasinya dan penghidupan 40.000 peternak unggas yang dikontrak serta lebih dari 
7.700 pegawai.

• Proyek ini juga akan mendukung penghidupan di perdesaan, mempromosikan inklusi gender, serta 
mengatasi kekurangan gizi melalui produksi pangan berbahan hewan dengan harga terjangkau semasa 
krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Nilai Tambah ADB:
• Sinyal kepercayaan yang diberikan kepada pemberi pinjaman lainnya dalam masa krisis.
• Diversifikasi basis pendanaan dan langkah untuk menarik kemitraan dan modal jangka panjang dari 

sumber internasional.
• Bantuan dan dukungan bagi aksi gender Suguna, dengan mempertahankan penghidupan perempuan 

peternak kontrak dan pegawai.

Tanggal Persetujuan: 9 Juni 2020
Tanggal Komitmen: 10 September 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

INDIA: PROYEK KEBERLANJUTAN PENDAPATAN 
PETANI UNGGAS DAN KETAHANAN PANGAN

Menempati posisi sentral dalam rantai nilai dan produksi pangan India, peternakan unggas menyediakan produk hewan dan sumber protein 
terjangkau yang dapat mengatasi kekurangan gizi (foto oleh Suguna).



STUDI KASUS 2020
AGRIBISNIS

Catatan: $ merujuk pada dolar Amerika Serikat dan CNY merujuk pada yuan.

Klien: PT Cisarua Mountain Dairy (CMD)

Komitmen ADB: pinjaman $15 juta dari sumber daya modal biasa

Fitur Kunci:
• Proyek ini akan menyediakan dukungan likuiditas penting bagi CMD untuk mempertahankan 

operasinya dan penghidupan 2.142 pegawai, sekitar 3.300 petani produk susu, dan lebih dari 1.500 agen 
penjualan langsung semasa krisis COVID-19.

• Proyek respons COVID-19 ini akan memitigasi masalah dari krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang 
tak pernah terjadi sebelumnya dengan mendukung penghidupan perdesaan, mempromosikan inklusi 
gender, dan menyumbang pada ketahanan pangan melalui produksi produk susu bergizi dan terjangkau.

• Cimory Group didirikan pada 1992 oleh Bambang Sutantio. Berpusat di Jakarta, Cimory menjalankan 
tiga segmen bisnis: produk susu, produk daging olahan, dan produk telur olahan. Saham CMD dimiliki 
100% oleh keluarga pendiri.

Nilai Tambah ADB:
• Sinyal kepercayaan kepada pemberi pinjaman lokal dan internasional.
• Bantuan pada CMD dalam menerapkan rencana aksi gender untuk mempertahankan lapangan kerja 

bagi perempuan, meningkatkan jumlah perempuan agen penjualan di perusahaan, serta menyediakan 
perempuan petani produk susu dengan pelatihan untuk meningkatkan penghidupannya.

Tanggal Persetujuan: 2 Juli 2020
Tanggal Komitmen: 15 September 2020

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

INDONESIA: PROYEK KETAHANAN PANGAN 
DAN DUKUNGAN PETANI PRODUK SUSU

Penjualan langsung produk Miss Cimory oleh CMD menyediakan keuntungan sosial dan komersial signifikan (foto oleh Cimory).



STUDI KASUS 2020
AGRIBISNIS

Klien: Ulaanbaatar Flour Limited Liability Company (UBF) dan Tavan Bogd Foods Limited Liability 
Company (TBF)

Komitmen ADB: pinjaman $10 juta untuk UBF dari sumber daya modal biasa (OCR), pinjaman $5 juta 
untuk TBF dari OCR

Fitur Kunci:
• Proyek ini akan membantu pasokan stabil tepung gandum – bagian penting dalam pangan Mongolia 

– dan produk tepung. Ini juga akan mengamankan pernghidupan lebih dari 4.000 petani gandum dan 
pekerja pertanian, lebih dari 1.200 pegawai UBF dan TBF, serta 2.000 agen penjualan UBF.

• UBF adalah produsen tepung terbesar Mongolia dengan pangsa pasar 35% di pasar tepung gandum. 
TBF mengoperasikan KFC dan Pizza Hut di Mongolia serta membeli tepung gandum, sayur, kentang 
dan daging secara lokal. UBF dan TBF adalah bagian Tavan Bogd Group, kelompok dengan fokus pada 
konsumen yang terdiversifikasi di Mongolia.

Nilai Tambah ADB:
• Likuiditas segera akan disediakan untuk membiayai kebutuhan modal usaha UBF dan TBF, karena 

likuiditas tersebut tak tersedia dengan segera di pasar keuangan domestik saat ini.
• ADB akan memastikan level kesetaraan gender yang ada kini tidak berkurang meski krisis telah 

berdampak lebih berat bagi perempuan, termasuk dengan mempertahankan lapangan kerja perempuan 
dalam perusahaan serta bermitra dengan UBF dan TBF untuk melibatkan komunikasi publik guna 
mendukung kesetaraan gender.

Tanggal Persetujuan: 29 September 2020
Tanggal Komitmen: 29 September 2020

Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

MONGOLIA: PROYEK DUKUNGAN LIKUIDITAS 
RANTAI PASOKAN GANDUM COVID-19 TAVAN 
BOGD

Petani dan pekerja pertanian gandum Mongolia, bersama pegawai UBF dan TBF, dapat mengandalkan dukungan penghidupan di bawah 
proyek pinjaman ADB (foto oleh UBF).



Catatan: “$” merujuk pada dolar Amerika Serikat

STUDI KASUS 2020
AGRIBISNIS

Klien: Olam International Limited (OIL) dan Olam Treasury Private Limited (OTPL)

Komitmen ADB: pinjaman $93,8 juta dari sumber daya modal biasa
 
Fitur Kunci:
• Proyek ini akan membantu Olam mempertahankan penghidupan petani kecil terdampak COVID-19 di 

Indonesia, Papua Nugini, dan Viet Nam, dengan menyediakan pembiayaan modal usaha bagi OIL dan 
OTPL untuk meningkatkan pengadaan bahan mentahnya dari petani.

• Olam adalah perusahaan agribisnis terintegrasi global dengan model bisnis unik, yakni mendapatkan 
bahan mentah secara langsung dari petani kecil. Olam terdaftar di Bursa Efek Singapura, dengan 
pemegang saham termasuk Temasek (53,5%) dan Mitsubishi Corporation (17.4%).

Nilai Tambah ADB:
• Pinjaman modal usaha ADB akan memberikan dukungan segera bagi kebutuhan modal usaha petani 

kecil dan mengatasi ketatnya likuiditas dari bank komersial saat ini.
• Elemen gender yang kuat dalam proyek ini, dengan konteks COVID-19, akan membantu mengatasi 

dampak berat yang dihadapi perempuan petani dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan 
perdesaan.

Tanggal Persetujuan: 4 November 2020
Tanggal Komitmen: 9 Desember 2020

Tanggal publikasi: April 2021
Untuk pertanyaan dan klarifikasi:

Tel +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

LINTAS KAWASAN: PROTEK DUKUNGAN 
PENGHIDUPAN PETANI KECIL COVID-19 OLAM

Dengan dukungan proyek ini, Olam akan memiliki modal usaha untuk membeli lebih banyak kopi, kakao, dan tanaman pangan bernilai tinggi lainnya 
dari petani kecil di Indonesia, Papua Nugini, dan Viet Nam (foto oleh Martin Lemoine).
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