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Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas

Publikasi tentang operasi non-negara ADB ini menjelaskan pendekatan ADB untuk mendorong 
dan memperkuat investasi sektor swasta di Asia dan Pasifi k.

Tentang Bank Pembangunan Asia

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifi k yang bebas dari kemiskinan. Misi ADB adalah 
membantu negara berkembang anggotanya untuk mengurangi kemiskinan secara signifi kan dan 
meningkatkan kualitas  kehidupan rakyatnya. Walaupun telah mencatat banyak keberhasilan, 
kawasan ini masih dihuni dua pertiga penduduk  miskin dunia: 1,8 miliar orang hidup dengan 
$2 atau lebih kecil per hari, sedangkan 903 juta orang lainnya hidup dengan $1,25 atau lebih 
kecil per hari. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang 
melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, 
dan integrasi regional.

ADB yang berpusat di Manila, dimiliki oleh 67 negara anggota, 48 di antaranya berasal 
dari kawasan Asia dan Pasifi k. Instrumen utama ADB untuk membantu negara berkembang 
anggotanya adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi penyertaan modal , penjaminan, 
hibah, dan bantuan teknis.
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Inovasi, Dampak, Integritas
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Daftar Singkatan

Pandangan yang dikemukakan dalam publikasi ini merupakan pandangan para penulisnya dan tidak mencerminkan pandangan dan kebijakan Bank 
Pembangunan Asia (ADB) atau Dewan Gubernurnya, atau pemerintah yang mereka wakili. Kisah-kisah yang disampaikan di sini merupakan cerita pribadi dan 
tidak mewakili dampak proyek atau program secara keseluruhan.

ADB tidak menjamin akurasi data yang tercakup dalam publikasi ini dan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya.

Penyebutan atau pengacuan pada teritori atau wilayah geografis tertentu, atau penggunaan istilah “negara” dalam publikasi ini, tidak menyiratkan penilaian apa 
pun dari ADB akan status hukum atau status lainnya dari teritori atau wilayah mana pun.

ADB menganjurkan agar pencetakan atau penggandaan informasi dari publikasi ini hanya digunakan untuk keperluan pribadi dan non-komersial dengan 
selayaknya menyebutkan ADB sebagai sumber. Dilarang memperjualbelikan, mengedarkan, atau membuat karangan berdasarkan publikasi ini untuk tujuan 
komersial tanpa izin tertulis secara tegas dari ADB.

Catatan: Dalam publikasi ini, “$” mengacu pada dolar Amerika Serikat.

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah berusaha  untuk memastikan 
ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa 
Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif ). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris.

ADB – Asian Development Bank  
(Bank Pembangunan Asia)

BOO – build-own-operate (bangun-miliki-operasikan)

BOT – build-operate-transfer  
(bangun-operasikan-transfer)

DMC – ADB’s developing member countries  
(negara berkembang anggota ADB)

LIBOR – London interbank offered rate

OPSOD – Office of the Director General, PSOD  
(Kantor Direktur Jenderal, PSOD)

PCG – partial credit guarantee  
(penjaminan kredit parsial)

PPP – public–private partnership  
(kemitraan publik–swasta)

PRG – political risk guarantee  
(penjaminan risiko politik)

PRI – political risk insurance (asuransi risiko politik)

PSCM – Capital Markets and Financial Sectors 
Division, PSOD (Divisi Pasar Modal dan Sektor 
Keuangan, PSOD)

PSD – private sector development  
(pembangunan sektor swasta)

PSIF-1  – Infrastructure Finance Division 1, PSOD (Divisi 
Pembiayaan Infrastruktur 1, PSOD)

PSIF-2  – Infrastructure Finance Division 2, PSOD  
(Divisi Pembiayaan Infrastruktur 2, PSOD)

PSO – private sector operations (operasi sektor swasta)

PSOC – Private Sector Operations Coordination 
Division, PSOD (Divisi Koordinasi Operasi 
Sektor Swasta, PSOD)

PSOD – Private Sector Operations Department 
(Departemen Operasi Sektor Swasta)

TA – technical assistance (bantuan teknis)

TFP – Trade Finance Program (Program Pembiayaan 
Perdagangan)



3

4 Pesan

6 Mendorong Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan

9 Tujuan Jangka Panjang: Strategi 2020

11 Operasi Sektor Swasta

12 Sektor Inti pada Operasi Sektor Swasta ADB

16 Dampak Pembangunan

17 Upaya Perlindungan

18 Kemitraan Publik–Swasta

19 Produk Utama

23 Efektivitas Pembangunan: Kisah Keberhasilan Kami

57 Lampiran

62 Pertanyaan Umum

64 Hubungi Kami

Daftar Isi



4
Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas

Pesan dari Direktur Jenderal

Ekonomi global telah mengalami 
perubahan luar biasa dalam 18 
bulan terakhir. Sejak akhir 2008 
hingga awal 2010, pasar keuangan 

mengalami salah satu guncangan yang 
paling dramatis dalam ingatan. Tanda-
tanda pemulihan yang mulai muncul 
menyembunyikan fakta bahwa modal 
investasi masih terfokus pada lingkungan 
yang sudah mapan dan berisiko lebih 
rendah. Tantangan bagi lembaga seperti 
Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah 
untuk memastikan bahwa hasil pemulihan 
tersebut dapat tersebar luas ke seluruh 
Asia dan Pasifik.

Dengan menggunakan Strategi 2020 ADB 
sebagai panduan, Departemen Operasi 
Sektor Swasta (PSOD) akan memperbesar 
kontribusinya bagi pembangunan di Asia 
dalam beberapa tahun ke depan melalui 
peningkatan volume operasi secara 
signifikan. PSOD akan berperan penting 
dalam memenuhi tujuan strategis, yaitu 
kerja sama yang erat dengan sponsor 
swasta, investor, dan penyedia dana demi 
mempromosikan peluang investasi yang 
berkontribusi terhadap pengurangan 
kemiskinan di kawasan ini.

Dalam lingkungan yang sedemikian 
dinamis, akan timbul banyak kesempatan 
bagi PSOD untuk membantu menggerakkan 
sumber daya investasi. Partisipasi kami 
pada tingkat transaksi, bersamaan 
dengan hubungan khusus antara ADB 
dan pemerintah negara anggotanya, 
telah berulang kali terlihat  mampu 
menggalang sumber daya keuangan yang 
tersedia bagi proyek-proyek tertentu, 
sehingga menghasilkan solusi yang sama-
sama menguntungkan. Dalam periode 
pascakrisis keuangan, kami akan berusaha 
mempertahankan dan meningkatkan 
kemitraan yang sudah ada, termasuk 
kemitraan dengan entitas publik 
yang dapat membantu menjembatani 
kekurangan pembiayaan dari para pemain 
komersial, dan juga mengembangkan 
kemitraan baru (misalnya dengan lembaga 
keuangan lokal terkemuka).

PSOD kini aktif di semakin banyak 
negara. Dalam beberapa tahun terakhir, 
kami telah meningkatkan fokus pada 
pasar di “garis depan” dan pasar yang 
kurang terlayani–sebuah tren yang akan 
berlanjut pada tahun–tahun berikutnya. 
Perkembangan ini mengukuhkan relevansi 
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ADB di kawasan ini, terutama dalam 
pembangunan infrastruktur dan pasar 
modal, dua bidang utama yang menjadi 
fokus sektor.

Dalam pembiayaan infrastruktur dan 
proyek, PSOD akan tetap aktif di bidang: 
transportasi, telekomunikasi, air bersih, 
dan infrastruktur perkotaan. Keterlibatan 
khusus menurut sektor dipandu oleh agenda 
strategis ADB di tingkat negara, yang 
selanjutnya mencerminkan permintaan 
klien. Meski kami menyadari bahwa 
pembangkit listrik berbasis karbon yang 
efisien kemungkinan masih diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar di kawasan 
ini, kami akan semakin mendorong dan 
membiayai teknologi bersih dan terbarukan 
yang sesuai dengan keadaan lokal. 
Sebagaimana biasanya, kami akan tetap 
berfokus pada pengurangan kemiskinan 
sebagai tujuan utama yang memandu 
kegiatan kami di bidang infrastruktur.

Pengurangan kemiskinan pun akan 
menjadi pendorong kami untuk terlibat 
di pasar modal dan sektor keuangan.  
Pengembangan  pasar modal dan keuangan 
memiliki dampak, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, terhadap 

pengurangan kemiskinan. Melalui kerja 
sama kami dengan perantara keuangan, 
PSOD akan terus berfokus pada perluasan 
akses terhadap pembiayaan, terutama 
di antara kelompok berpenghasilan lebih 
rendah dan usaha kecil-menengah. Selain 
itu, melalui perantara keuangan pula, 
kami berkontribusi pada pembangunan 
infrastruktur dan pembiayaan kegiatan 
terkait dengan  perubahan iklim. Kegiatan 
pembiayaan perdagangan oleh PSOD 
terus membantu mengurangi dampak 
negatif krisis keuangan terhadap negara 
yang paling rentan, sambil mendorong 
tercapainya tujuan integrasi regional. 
Pengembangan  pasar modal dan keuangan 
di kawasan ini dapat berperan sebagai 
penahan terhadap dampak krisis berikutnya 
yang mungkin terjadi. Kenyataannya, 
pengembangan  pasar modal lokal sejak 
krisis keuangan sebelumnya telah mampu 
meringankan dampak krisis saat ini 
terhadap Asia. Pekerjaan di bidang pasar 
modal merupakan fokus inti operasional 
PSOD dan kami melihat portofolio kegiatan 
ini akan berkembang pesat pada tahun-
tahun mendatang.

Seiring peluang dan tantangan yang kami 
hadapi di tingkat sektor dan negara, PSOD 

akan berusaha meningkatkan relevansinya 
bagi semua klien untuk masa mendatang. 
Sesuai dengan Strategi 2020, hal ini berarti 
meningkatkan ukuran operasi kami sambil 
tetap berpegang pada visi kami, yaitu 
kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari 
kemiskinan. Dengan demikian, kegiatan 
kami akan dipandu oleh agenda “Inovasi, 
Dampak, dan Integritas”.

Sebagai penutup, saya merasa bahwa 
Asia dan Pasifik masih akan menghadapi 
sejumlah tantangan dalam tahun-tahun 
mendatang. Tetapi tantangan tersebut 
pada akhirnya akan menjadi berkah karena 
banyaknya peluang bagi sektor swasta 
untuk berinvestasi pada masa depan Asia. 
Walaupun kebutuhan Asia akan besar dan 
rumit, PSOD memiliki keahlian, kemauan, 
dan keuletan untuk membantu menghadapi 
tantangan di depan.

Philip C. Erquiaga
Direktur Jenderal
Departemen Operasi Sektor Swasta

Inovasi, Dampak, Integritas



Mendorong Peran 
Sektor Swasta dalam 
Pembangunan

Pembangunan sektor swasta yang 
kuat dan dinamis sangat penting 
bagi pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang, dan karena itu, juga 

merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan 
secara berkelanjutan. Upaya pembangunan 
sektor swasta (PSD) yang dilakukan oleh Bank 
Pembangunan Asia (ADB) bertujuan memperkuat 
peran sektor swasta di Asia dan Pasifik 
dengan menjawab tantangan rumit mengenai 
bagaimana operasi sektor publik dan swasta ADB 
dapat mendorong pertumbuhan yang dipimpin 
sektor swasta dengan lebih baik. Kombinasi 
seperti itu memerlukan bantuan sektor publik 
agar lebih memperhatikan  minat dan perhatian 
sektor swasta secara sistematis, dan bantuan 
sektor swasta untuk mendorong dampak 
pembangunan dalam kegiatannya sendiri.

Tidak ada pemerintah yang mampu meraih 
sasaran ganda pembangunan berkelanjutan 
dan pengurangan kemiskinan tanpa 
bantuan dari sektor swasta untuk mengisi 
kesenjangan dari upaya pemerintah. Sektor 

swasta dapat menyediakan layanan dan 
pembiayaan sehingga membantu terciptanya 
pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab 
terhadap bisnis, sektor swasta sebetulnya 
memiliki visi yang sama dengan 
setiap pemerintah, yaitu mencapai 
pembangunan ekonomi dan pertumbuhan 
yang berkelanjutan. Konsekuensinya, 
pertumbuhan dan perkembangan sektor 
swasta sangat penting bagi sektor 
pemerintah untuk memenuhi perannya 
dalam menciptakan kapasitas pembangunan 
dalam jangka panjang, pertumbuhan 
berkelanjutan, dan penciptaan  
lapangan kerja.

dalam menciptakan kapasitas pembangunan 
dalam jangka panjang, pertumbuhan 
berkelanjutan, dan penciptaan  
lapangan kerja.
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Di sinilah letak peran strategis ADB.

Kami meyakini bahwa produk inti ADB 
bukanlah uang. Dan bukan pula pembiayaan 
industri yang memang sudah dapat 
dilakukan sektor swasta dengan efektif dan 
memadai. Alih-alih kedua hal tersebut, kami 
meyakini bahwa kami dapat menawarkan 
hal yang jauh lebih strategis dan signifikan 
daripada sekadar uang. Elemen yang sangat 
penting inilah yang disebut ADB sebagai 
pembangunan sektor swasta.

Strategi Pembangunan Sektor Swasta ADB 
memiliki tiga sasaran strategis yang saling 
menguatkan: menciptakan kondisi yang 
memberdayakan, menghasilkan peluang 
bisnis, dan mendorong investasi swasta.

Menciptakan kondisi yang 
memungkinkan bagi bisnis:  
Lingkungan kebijakan yang tepat 
sangat penting bagi kelangsungan 
jangka panjang sektor swasta. 
Salah satu kekuatan ADB adalah 
melakukan dialog kebijakan 
dengan pemerintah mengenai 
reformasi yang diperlukan. Di bawah 
Strategi PSD, agenda reformasi 
berupaya untuk (i) mencapai 
lingkungan makroekonomi 
yang stabil; (ii) mendorong 

liberalisasi investasi, perdagangan, 
dan harga; (iii) mengurangi 
hambatan terhadap kompetisi; 
(iv) mendukung pasar modal dan 
keuangan yang berfungsi dengan 
baik; (v) mendorong pasar tenaga 
kerja dan tanah yang fleksibel; 
(vi) menyediakan infrastruktur 
fisik, sosial, dan teknologi yang 
sesuai; (vii) memungkinkan 
sistem pajak yang adil; dan 
(viii) mendukung sistem hukum 
dan yudisial yang melindungi hak 
properti, menegakkan kontrak, 
dan memungkinkan penyelesaian 
perselisihan.

Menghasilkan peluang bisnis: Di 
bawah Strategi PSD, ADB mengambil 
langkah hati-hati untuk memastikan 
bahwa, jika memungkinkan, 
proyek sektor publiknya dapat 
menghasilkan peluang bisnis bagi 
sektor swasta, terutama bagi sektor 
swasta domestik. Operasi sektor 
publik ADB dapat diformulasikan 
untuk memberikan peluang 
khusus agar sektor swasta dapat 
berpartisipasi. Peluang semacam 
itu dapat mencakup model proyek 
sektor swasta yang dirancang untuk 
mengurangi kemiskinan.

Mendorong investasi swasta: ADB 
memberikan bantuan keuangan 
langsung bagi proyek sektor 
swasta. Walaupun partisipasi ADB 
biasanya terbatas, ADB dapat 
memanfaatkan dana dalam jumlah 
besar dari sumber komersial 
untuk membiayai berbagai proyek 
tersebut. Sebagai organisasi 
pembangunan multilateral, 
ADB tidak membiayai proyek 
sektor swasta hanya berdasarkan 
kelayakan keuangannya saja. 
Proyek juga harus memiliki dampak 
pembangunan yang jelas dan/

Lihat pula bagian Lampiran:

Operasi Non-Negara ADB dalam Grafik dan Angka

Gambar 1:  Dialog Antara Sektor Publik  
dan Swasta ADB

Sektor Swasta ADB
Pekerjaan Pembangunan

Operasi Sektor Swasta ADB
(pengalaman di lapangan)

Sektor Publik
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atau memperlihatkan efek yang 
lebih daripada sekadar keuntungan 
pengembalian modal.

Alih pengetahuan juga merupakan 
komponen kunci dari kegiatan pembiayaan 
sektor swasta ADB. Dalam setiap transaksi, 
ADB memperkenalkan alat dan konsep 
praktik terbaik keuangan di sejumlah 
bidang seperti analisis arus kas dan 
manajemen risiko.

Terakhir, ADB telah lama memiliki 
kemitraan yang konstruktif dengan 
lembaga keuangan dan lembaga 
pembangunan internasional lainnya. Aliansi 
strategis seperti itu terus ditingkatkan 
untuk memfasilitasi berbagi risiko dan 
pengetahuan sehingga proyek yang sulit 
akan menjadi layak untuk dibiayai oleh 
bank. Dukungan bersama oleh beberapa 
lembaga bagi sebuah proyek tertentu juga 
memberikan sinyal kuat akan kepercayaan 
terhadap keadaan keseluruhan di sebuah 
negara dan membuka jalan bagi arus modal 
swasta lebih lanjut. Hal tersebut juga 
akan berkontribusi terhadap pembangunan 
sektor swasta.

Melawan kemiskinan di Asia

Sasaran ADB

Mendukung negara berkembang 
anggota ADB dalam menciptakan 

kondisi yang memungkinkan 
bagi  bisnis

Menghasilkan peluang 
bisnis dalam proyek sektor 
publik yang dibiayai ADB

Mendorong investasi 
swasta

Sasaran sektor publik ADB Sasaran sektor swasta ADB

Gambar 2: Sasaran Strategis ADB dalam Pembangunan Sektor Swasta

Sumber: ADB. 2000. Strategi Pembangunan Sektor Swasta. Manila
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Tujuan Jangka Panjang: 
Strategi 2020

Strategi 2020 yang disetujui pada 
April 2008 merupakan kerangka kerja 
strategis ADB untuk jangka panjang. 
Strategi tersebut menjabarkan 

arah strategis yang jelas dan memberikan 
kerangka kerja perencanaan bagi operasi, 
organisasi, dan proses bisnis dari 2008 
sampai 2020. Strategi itu pun mengukuhkan 
kembali visi ADB akan kawasan Asia dan 
Pasifik yang bebas dari kemiskinan dan 
misi ADB untuk membantu negara-negara 
berkembang yang menjadi anggotanya 
agar dapat meningkatkan kondisi dan mutu 
kehidupannya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, ADB akan mendukung tiga agenda 
pembangunan yang saling melengkapi: 
(i) pertumbuhan ekonomi yang melibatkan 
semua pihak atau inklusif, (ii) pertumbuhan 
yang berwawasan lingkungan secara 
berkelanjutan, dan (iii) integrasi regional.

ADB akan menempatkan diri secara lebih 
strategis sebagai mitra dan agen perubahan 
dengan mendorong pembangunan sektor 
swasta, tata kelola yang baik (good 
governance), kesetaraan gender, solusi 
ilmu pengetahuan, dan kemitraan. Hal-hal 
ini secara keseluruhan diidentifikasi dalam 

Strategi 2020 sebagai pendorong perubahan 
utama di kawasan ini. Setiap pendorong 
merupakan kesempatan bagi ADB untuk 
bertindak sebagai agen perubahan dengan 
merangsang pertumbuhan dan mensinergikan 
bantuan pembangunan yang lebih luas, serta 
berperan sebagai mitra pembangunan yang 
sangat aktif dan responsif.

Berbagai perubahan operasional yang 
diperkenalkan oleh Strategi 2020 antara 
lain adalah:

1. ADB akan memperluas cakupan 
kemitraannya dan akan 
menerima bentuk 
kegiatan kemitraan baru 
di masa depan yang 
dapat menyampaikan 
bantuan dengan efektif, 
memperbaiki hasil 
pembangunan, 
dan meningkatkan 
bantuan bagi 
bencana dan 
keadaan darurat. 
Kemitraan tersebut 
akan didasarkan pada 

upaya untuk mendorong modalitas atau 
bentuk bantuan yang baru, lebih banyak 
memanfaatkan keahlian teknis dan 
managemen  dari negara berkembang 
anggota ADB, serta kolaborasi yang 
lebih erat dengan sektor swasta 
dalam pembiayaan proyek bersama 
dan penggunaan instrumen investasi 
berbasis pasar.

2. Layanan pengetahuan ADB akan 
menanggapi kebutuhan klien yang 
bersifat segera, sambil menyampaikan 
praktik terbaik yang telah diakui  
ADB akan mendukung proyek uji 
coba atau perintis yang dapat 
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menjadi sarana untuk menyarikan 
dan menyebarkan pembelajaran. ADB 
menyebarkan pengetahuan dengan cara 
yang dapat berdampak langsung dan 
relevan sebagai pendorong—misalnya, 
pengetahuan mengenai berbagai 
pendekatan kemitraan publik–swasta 
atau kerjasama pemerintah dan 
swasta (KPS) yang dapat digunakan 
negara berkembang anggota ADB 
untuk menyediakan layanan sosial dan 
memberi manfaat bagi kaum miskin.

3. Untuk mendukung pembangunan 
sektor swasta, ADB akan menerima 
risiko negara dan politik yang lebih 
besar (tentunya akan dikaji dan 
dikelola dengan hati-hati), serta 
bertindak sebagai pendorong atau 
katalis untuk investasi yang belum 
tentu berani dilakukan sektor 
swasta. ADB akan berupaya lebih 
banyak dalam membantu negara 
berkembang anggotanya untuk 

menarik investasi langsung dari sektor 
swasta yang mendukung pertumbuhan 
yang melibatkan semua pihak dan 
memperbaiki lingkungan hidup. 
Berbagai alat yang digunakan ADB 
untuk mendorong perubahan melalui 
investasi swasta yang lebih besar 
di negara anggotanya mencakup 
pembiayaan langsung, dukungan kredit 
(credit enhancement), penjaminan 
untuk mengurangi risiko, dan instrumen 
keuangan baru yang inovatif.

4. ADB akan lebih selektif dan fokus 
dalam  operasinya, dengan pemahaman 
bahwa ADB tidak dapat dan tidak akan 
berusaha memenuhi semua kebutuhan 
di semua negara berkembang 
anggotanya. Untuk memaksimalkan 
hasil, efisiensi, dan dampak, ADB 
akan memanfaatkan sumber daya 
keuangan dan kelembagaannya 
di lima bidang operasional inti 
karena ADB memiliki keunggulan 

komparatif pada bidang tersebut: 
(i) infrastruktur, (ii) lingkungan hidup, 
(iii) kerja sama dan integrasi regional, 
(iv) pembangunan sektor keuangan, 
dan (v) pendidikan. Kelima bidang 
tersebut juga terkait erat dengan tiga 
agenda pembangunan strategis ADB—
mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
melibatkan semua pihak, pertumbuhan 
yang berwawasan lingkungan secara 
berkelanjutan, dan integrasi regional.

Strategi 2020 memiliki sasaran operasional 
dan kelembagaan. Sebagai contoh, 
portofolio pinjaman ADB akan berubah. 
Pada 2012, 80% dari semua operasi 
pinjaman akan berada dalam kelima bidang 
operasional inti yang telah disebutkan 
sebelumnya. Pada 2020, setidaknya 30% 
dari pinjaman kami akan diberikan untuk 
proyek regional dan 50% akan diberikan 
untuk pembangunan sektor swasta dan 
operasi sektor swasta.

Dengan dukungan dari 67 negara 
anggotanya dan catatan prestasi kerja 
samanya dengan berbagai pemerintah 
selama 40 tahun, ADB memiliki keunggulan 
unik karena dipandang sebagai perantara 
yang jujur dan mitra dalam pembangunan.

Lihat pula bagian Lampiran:

Operasi Non-Negara ADB dalam Grafik dan Angka
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Operasi Sektor Swasta

Strategi 2020 telah menjadikan 
operasi sektor swasta sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari dari 
tujuannya. ADB berfokus pada proyek 

yang membantu mendorong investasi 
swasta di kawasan ini, yang akan memiliki 
dampak pembangunan yang besar dan akan 
mengarah pada pertumbuhan yang lebih 
cepat, berkelanjutan, dan melibatkan 
semua pihak.

Tujuan strategis ADB di operasi sektor 
swasta adalah untuk meningkatkan 
arus modal ke dalam dan antar negara 
berkembang anggotanya, serta yang 
lebih penting, menyebarkan arus modal 
tersebut sehingga mencakup lebih 
banyak negara dan sektor. Kerangka kerja 
strategis Operasi Sektor Swasta (PSO) 
menuntut fokus yang lebih tajam pada 
dampak pembangunan dan menekankan 
pada (i) partisipasi sektor swasta dalam 
pembangunan infrastruktur dan pasar 
modal, (ii) perluasan secara bertahap 
negara dan sektor yang dijangkau, 
(iii) penggunaan dukungan kredit (credit 

enhancement) dan instrumen lain secara 
lebih luas, dan (iv) aliansi strategis dengan 
lembaga pembangunan lainnya.

Departemen Operasi Sektor Swasta (PSOD) 
menjalankan operasi sektor swasta. PSOD 
mencakup semua negara berkembang anggota 
ADB di Asia Timur,1 Asia Tengah dan Barat,2 
Asia Selatan,3 Asia Tenggara,4 dan Pasifik.5

Tanggung jawab PSOD termasuk

• memformulasikan dan melaksanakan 
kebijakan ADB untuk bantuan langsung 
bagi sektor swasta;

• memproses bantuan pendanaan bagi 
entitas swasta, termasuk proyek-
proyek dengan skema  bangun-miliki-
operasikan (Build-Own-Operate atau 
BOO) dan bangun-operasikan-transfer 
(Build-Operate-Transfer atau BOT);

• menggalang  dana untuk kegiatan sektor 
swasta, termasuk mengadakan sindikasi 
pinjaman bagi operasi sektor swasta, 

1 Asia Timur: Republik Rakyat Cina dan Mongolia.
2 Asia Tengah dan Barat: Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.
3 Asia Selatan: Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, dan Sri Lanka.
4 Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Viet Nam.
5 Pasifik: Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, 

Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

penjaminan risiko politik, penjaminan 
kredit parsial, dan B-loan;

• berinvestasi pada dana ekuitas swasta 
(private equity fund) untuk usaha 
kecil-menengah, pembiayaan mikro, 
infrastruktur, serta energi bersih dan air;

• pemantauan portofolio dan manajemen 
risiko; dan

• mendorong, mengembangkan,  
dan melaksanakan kemitraan publik–
swasta (KPS).

Staf PSOD yang ditugaskan untuk bekerja di 
kantor perwakilan ADB di suatu negara akan 
menunjang kegiatan sektor swasta ADB di 
negara yang bersangkutan dan membantu 
pemrosesan proyek baru. Yang lebih penting, 
kehadiran ADB di negara bersangkutan 
memungkinkan keterlibatan yang lebih erat 
dalam proses formulasi strategi, administrasi 
proyek, dan manajemen risiko di negara 
tersebut, suatu hal yang penting sangat 
penting agar operasi bisa berkelanjutan.

Lihat pula bagian  
Lampiran:

Operasi Non-Negara  
ADB dalam Grafik  
dan Angka
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Sektor Inti pada Operasi Sektor 
Swasta ADB

Dalam operasi sektor swastanya, 
ADB memanfaatkan kelebihannya 
dalam pembangunan infrastruktur 
dan pasar modal, serta berupaya 

membantu proyek sektor swasta di kedua 
bidang tersebut di lebih banyak negara 
berkembang yang menjadi anggotanya.

Pasar Modal dan Sektor Keuangan: 
Melalui kerja sama dengan perantara 
keuangan, operasi sektor swasta ADB 
berfokus pada perluasan akses terhadap 
pembiayaan, terutama di antara 
kelompok berpenghasilan lebih rendah 
(pembiayaan mikro dan pembiayaan 
rumah), serta berbagai usaha mikro, 
kecil, dan menengah, juga pembangunan 
infrastruktur dan pembiayaan menghadapi 
perubahan iklim. Perantara keuangan yang 
dipakai ADB untuk menghasilkan dampak 
bagi sektor ekonomi riil tersebut mencakup 
bank, lembaga keuangan nonbank, dan 
dana ekuitas swasta (private equity 
fund). Terakhir, kegiatan pembiayaan 
perdagangan melalui Program Pembiayaan 
Perdagangan (Trade Finance Program/
TFP), terus membantu mengurangi 
dampak negatif krisis keuangan terhadap 
negara yang paling rentan, sambil makin 
mendorong integrasi regional.

Infrastruktur: Dalam pembiayaan 
infrastruktur dan proyek, PSOD 
berfokus pada sektor operasi inti 
berikut: (i) energi (termasuk listrik), 
(ii) transportasi, (iii) telekomunikasi, 
(iv) air, dan (v) infrastruktur perkotaan. 
Keterlibatan di sektor tertentu dipandu 
oleh agenda strategis ADB di   negara 
yang bersangkutan, yang selanjutnya 
mencerminkan permintaan klien. 
Pembangkit listrik berbasis karbon yang 
efisien masih diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar di kawasan ini, tetapi 
PSOD semakin mendorong dan lebih 
banyak membiayai teknologi “bersih” dan 
terbarukan yang sesuai dengan keadaan 
lokal. Dengan memperhatikan kelima 
sektor inti yang disebutkan sebelumnya, 
PSOD juga mengusahakan dan mendorong 
Kemitraan Publik–Swasta, dengan upaya 
yang difokuskan pada Kemitraan Publik–
Swasta di sektor sosial. Agribisnis dan 
manufaktur di negara berkembang 
anggota ADB yang paling rentan juga akan 
diperhatikan, walaupun dengan sangat 
selektif, karena sektor tersebut bukanlah 
bagian inti dari Strategi 2020 ADB.

Divisi Pasar Modal dan 
Sektor Keuangan PSOD 
(PSCM) mencakup semua 
negara berkembang 
anggota ADB
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Program Pembiayaan Perdagangan (Trade 
Finance Program/TFP) merupakan inisiatif  
terbesar yang dijalankan oleh ADB untuk 
membantu  bank yang menyediakan pembiayaan 
perdagangan bagi importir dan eksportir di 
negara berkembang anggota ADB yang paling 
kesulitan. Program Pembiayaan Perdagangan

• memberikan penjaminan dan pinjaman  
bagi bank untuk menunjang perdagangan 
dengan perusahaan di negara berkembang 
anggota ADB;

• meningkatkan kemampuan bank untuk 
menawarkan akses terhadap layanan 
keuangan bagi importir dan eksportir; serta

• bekerja sama sebagai mitra dengan sektor 
swasta untuk menyediakan kapasitas, 
likuiditas, dan stabilitas bagi sistem 
pembiayaan perdagangan.

TFP memiliki dua produk utama:

• Penjaminan Kredit 
ADB memberikan penjaminan melalui bank 
guna mendukung transaksi perdagangan 
yang melibatkan perusahaan dari negara 
berkembang anggota ADB.

• Kredit Bergulir 
ADB menyediakan pinjaman bagi bank di 
negara berkembang anggota ADB untuk 

dipinjamkan kembali bagi eksportir dan 
importir sektor swasta, yang kebanyakan 
merupakan usaha kecil-menengah, guna 
membiayai transaksi perdagangan.

Ketika krisis keuangan, ADB meningkatkan TFP 
secara besar-besaran. Pada 2009 saja, TFP 
memberikan bantuan bagi perdagangan senilai 
$2 miliar di negara berkembang anggota ADB 
yang paling rentan. Selain membantu ratusan 
usaha kecil-menengah dalam perdagangan, 
persentase yang cukup besar dari portofolio TFP 
juga membantu perdagangan intraregional dan 
perdagangan antar negara berkembang anggota 
ADB, yang merupakan tujuan penting bagi ADB.

Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan 
perdagangan pada 2010 membuat ADB berniat 
memperluas bantuan yang sudah ada di 
negara anggota yang telah berpartisipasi dan 
memulainya di negara anggota yang belum 
menjadi bagian TFP, sehingga membantu 
memastikan bahwa perdagangan internasional 
mendapatkan bantuan keuangan yang diperlukan 
untuk menghasilkan lebih banyak pertumbuhan, 
lapangan kerja, dan kemakmuran.

Program Pembiayaan Perdagangan
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Lihat pula bagian Lampiran:

Operasi Non-Negara ADB dalam 
Grafik dan Angka

6 Asia Tengah dan Barat: Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, 
Turkmenistan, dan Uzbekistan.

7 Asia Selatan: Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, dan Sri Lanka.
8 Asia Timur: Republik Rakyat Cina dan Mongolia.
9 Pasifik: Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, 

Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
10 Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Viet Nam.

Divisi Pembiayaan Infrastruktur 1 dari PSOD 
menjalankan proyek di Asia Tengah dan Barat6 
serta Asia Selatan7 sementara Divisi Pembiayaan 
Infrastruktur 2 mencakup Asia Timur,8 Pasifik,9 
dan Asia Tenggara10
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Dampak Pembangunan

Dampak pembangunan operasi 
sektor swasta bisa besar, terlepas 
dari besar kecilnya proyek. Jika 
sebuah proyek memperlihatkan 

hasil keuangan, ekonomi, dan sosial yang 
baik, dapat diharapkan bahwa perusahaan 
komersial dan lembaga yang memiliki tujuan 
sosial akan bekerja sama untuk meniru 
proyek yang berhasil tersebut. Karena itu, 
dampak pembangunan dari satu proyek 
dapat dirasakan sampai ke seluruh kawasan 
seiring berjalannya waktu.

Dampak pembangunan dan hasil dari 
operasi sektor swasta dinilai berdasarkan 
beberapa kriteria: pembangunan 
sektor swasta, keberhasilan bisnis, dan 
keberlanjutan ekonomi, serta berbagai 
kinerja lingkungan, sosial, kesehatan, dan 
keselamatan. Proyek yang berkinerja baik 
dalam semua dimensi tersebut berpeluang 
besar untuk ditiru sehingga memperkuat 

hubungannya dengan pertumbuhan 
ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

PSOD menyadari bahwa proyek yang 
memiliki dampak pembangunan besar 
sering kali mempunyai risiko dan 
ketidakpastian yang tinggi. Proyek di 
bidang yang betul-betul baru (greenfield 
project), operasi pada ekonomi garis 
depan atau ekonomi yang kurang 
terlayani, dan proyek yang menguji 
teknologi baru atau rejim peraturan 
baru, berpeluang menimbulkan dampak 
dan hasil pembangunan yang besar. 
Tetapi, proyek semacam itu kemungkinan 
juga memiliki risiko komersial dan 
ketidakpastian yang tinggi. Partisipasi 
PSOD dalam pembiayaan proyek 
tersebut akan membantu meningkatkan 
kepercayaan investor sehingga 
pembiayaan yang diperlukan lebih  
mudah didapat.
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Upaya Perlindungan

Sesuai dengan Strategi 2020 ADB, 
PSOD telah mendukung pembangunan 
berkelanjutan dan meningkatkan 
kinerja lingkungan dan sosial 

berbagai proyek yang dibiayainya. PSOD 
memenuhi tujuan ini dengan memadukan 
pertimbangan lingkungan dan sosial dalam 
tujuan dan proses bisnisnya, berdasarkan 
kebijakan ADB dan mandat lainnya. Tujuan 
lingkungan dan sosial PSOD akan dicapai 
dengan cara (i) membiayai dana dan 
proyek berorientasi lingkungan seperti 
proyek energi bersih; (ii) berfokus pada 
proyek yang telah memperlihatkan manfaat 

besar dan mempromosikannya sebagai 
praktik terbaik; (iii) membantu peminjam 
dalam memperbaiki desain proyek dan 
langkah-langkah untuk mitigasi dampak 
lingkungan dan sosial, serta meningkatkan 
sistem manajemen lingkungan dan sosial 
perusahaan tersebut; dan (iv) meningkatkan 
kapasitas dan kesadaran peminjam agar 
timbul dampak pembangunan yang 
berkelanjutan. ADB secara aktif memantau 
dampak pembangunan berkelanjutan dan 
kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan 
dan upaya perlindungan pada semua 
proyeknya.
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Kemitraan Publik–Swasta

Sebagian besar pekerjaan PSOD 
dilakukan bersama dengan 
pendukung proyek di sektor swasta. 
Sebaliknya, tim Kemitraan Publik–

Swasta dalam PSOD bekerja sama dengan 
departemen regional sektor publik ADB dan 
kantor perwakilan ADB untuk membantu 
peminjam publik non-negara, misalnya 
peminjam yang dikendalikan oleh sektor 
publik, yang bertindak tanpa hak langsung 
untuk meminta jaminan pemerintah 
pusat. Hal ini mencakup beragam profil 
kredit, mulai dari BUMN, baik yang 

dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau 
yang telah diprivatisasi sebagian, BUMD 
(provinsi, kabupaten, kota), dan Kemitraan 
Publik–Swasta itu sendiri jika dikendalikan 
oleh sektor publik. ADB berfokus pada 
infrastruktur yang mencakup (tergantung 
pada negaranya) energi, jalan, jalur 
kereta, bandar udara, pelabuhan maritim, 
telekomunikasi, dan infrastruktur sosial, 
yang juga masih aktif ditangani berbagai 
badan sektor publik lainnya  di negara-
negara berkembang di Asia.
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Produk Utama

ADB mendorong investasi swasta 
melalui pembiayaan langsung, 
dukungan kredit, dan instrumen 
pengurangan risiko.  PSOD 

memberikan bantuan pendanaan langsung 
melalui pinjaman dan penyertaan modal. 
Kami menawarkan instrumen penjaminan 
risiko politik dan penjaminan kredit parsial 
untuk memperbaiki profil risiko transaksi 
agar dapat menarik dan mendorong pemberi 
pinjaman komersial asing maupun lokal untuk 
membiayai proyek di negara berkembang 
anggota ADB. Melalui pembiayaan bersama 
dan penjaminan, kami menunjang investor 
lokal, bank domestik, dan lembaga keuangan 
untuk menyediakan dana dengan ketentuan 
yang sesuai bagi proyek pembangunan yang 
dibantu ADB. ADB juga dapat menggerakkan 
sumber daya tambahan bagi proyek melalui 
pengaturan “B-loan”.

Pinjaman: ADB menawarkan pinjaman 
dalam mata uang utama, baik senior 
maupun subordinasi, serta pembiayaan 
mezzanin (mezzanine financing). Kami 
juga menawarkan pinjaman dalam mata 
uang lokal di pasar tertentu berdasarkan 
kasus per kasus. Suku bunga dan ketentuan 
lainnya akan berbeda-beda, tergantung pada 
kebutuhan dan risiko sebuah perusahaan atau 
proyek.

Suku bunga: Untuk penetapan 
suku bunga pinjaman, ADB 
mempertimbangkan suku bunga yang  
berlaku di pasar di  negara dan sektor  
yang bersangkutan , dengan 
memperhitungkan risiko negara dan 
transaksi. ADB memberikan pinjaman 
dengan suku bunga mengambang di  
atas suku bunga LIBOR atau suku  
bunga antarbank Eropa, bergantung 
pada mata uangnya. ADB juga 
menawarkan pinjaman bersuku bunga  
tetap pada tingkat swap bunga tetap 
yang ekuivalen dengan pinjaman 
bersuku bunga mengambang.

Biaya: Biaya yang dikenakan 
berdasarkan pada pasar. Untuk 
pinjaman bersuku bunga 
mengambang, ADB umumnya 
mengenakan biaya di muka yang 
dibayarkan satu kali saja dan biaya 
kelanjutan komitmen bagi saldo 
pinjaman yang belum disalurkan. 
Kami juga dapat mengenakan biaya 
untuk menutup ongkos di muka yang 
terkait dengan uji tuntas. Sponsor 
proyek atau klien akan mengganti 
pengeluaran ADB, seperti untuk 
perjalanan dan layanan konsultasi  
eksternal (misalnya penasihat hukum,  

konsultan teknis, serta penasihat 
lingkungan dan asuransi, jika ada).

Sekuritas: Kami akan mencari 
sekuritas yang sesuai bagi pinjaman 
dan jenis pembiayaan bersangkutan.

Penyertaan Modal: ADB dapat berinvestasi 
langsung pada perusahaan. ADB menawarkan 
pembiayaan melalui penyertaan modal , 
termasuk penyertaan modal  langsung dalam 
bentuk saham biasa, saham preferen, atau 
efek yang dapat dikonversi. Penyertaan 
modal  dalam perusahaan, terutama 
lembaga keuangan, dilakukan sebelum 
penawaran saham perdana (IPO). ADB tidak 
menginginkan porsi pengendali di perusahaan 
yang menerima investasinya dan tidak akan 
mengambil tanggung jawab manajemen apa 
pun. Tetapi, ADB biasanya akan memiliki  
hak untuk menunjuk seorang calon  atau 
pengamat pada dewan direktur, atau 
dewan pilihan lainnya, di setiap perusahaan 
yang menerima investasinya dan akan 
menggunakan hak pilihnya sebagai pemegang 
saham. ADB akan mengadakan kontak rutin 

Lihat pula bagian Lampiran:

Operasi Non-Negara ADB dalam Grafik  
dan Angka
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dengan manajemen perusahaan dan meminta 
laporan berkala mengenai kemajuan proyek 
utama, kinerja operasi, kondisi keuangan 
perusahaan, dan nilai tambah ekonomi. 
ADB juga akan meminta laporan mengenai 
indikator spesifik untuk keluaran dan hasil 
pembangunan, dan memantau kepatuhan 
yang berkelanjutan terhadap upaya 
perlindungan lingkungan dan sosial.

Setelah tujuan investasinya tercapai, ADB 
akan mendivestasikan sahamnya pada harga 
pasar yang wajar. Untuk memfasilitasi 
divestasi, kemungkinan diperlukan 
pencatatan saham perusahaan pada 
satu atau lebih bursa saham, penjualan 
ke perusahaan lain, atau mengadakan 
kesepakatan pembelian kembali (buy-
back) yang sesuai. Secara umum, ADB 
lebih suka menjual sahamnya kepada 
warga negara di negara tuan rumah 
untuk memperluas kepemilikan lokal dan 
mengembangkan lebih jauh pasar modal 
lokal. Saat menjual sahamnya, ADB akan 
berupaya untuk berkonsultasi dengan mitra 
investasi utamanya dan mempertimbangkan 
pandangan mitra tersebut, tetapi langkah 
tersebut tidak akan menghalangi ADB untuk 
menjual saham atas kebijakannya sendiri.

ADB juga dapat berinvestasi dalam dana 
ekuitas swasta sampai batas tertentu. ADB 
akan memiliki  hak  untuk menunjuk calon 
yang akan duduk di dewan penasihat dana 

tersebut. ADB akan mengadakan kontak rutin 
dengan manajer investasi dan mewajibkan 
laporan triwulanan terperinci dari manajer 
investasi mengenai investasi, pemantauan, 
pertambahan nilai, dan pada akhirnya, 
kemajuan divestasi. Secara rutin, ADB pun 
akan memantau dengan saksama kinerja 
keuangan terukur seperti nilai aset bersih. 
ADB memberikan komitmen jangka panjang 
untuk menempatkan modal di dana ekuitas 
swasta, sesuai dengan siklus jangka panjang 
investasi semacam itu, dan biasanya akan 
tetap mempertahankan investasinya sebagai 
pemegang saham atau mitra terbatas sampai 
berakhirnya dana tersebut.

Penjaminan: ADB memberikan penjaminan 
yang dapat digunakan sebagai perlindungan 
terhadap risiko politik dan secara lebih 
menyeluruh, risiko politik maupun kredit. 
Bentuk-bentuk penjaminan ini, yaitu 
penjaminan risiko politik dan penjaminan 
kredit parsial (PCG), dijelaskan dengan 
lebih terperinci berikut ini. Penjaminan 
ADB mendukung proyek infrastruktur, 
lembaga keuangan, investor pasar modal, 
dan penyedia dana perdagangan, serta 
mencakup beragam instrumen utang.

B-Loan/Lender of Record

ADB dapat menggalang  sumber daya 
utang tambahan bagi pembiayaan melalui 
pengaturan dengan struktur B-loan/Lender 

Jenis Penjaminan
Penjaminan Risiko Politik (PRG): Penjaminan yang 
memberi perlindungan terhadap risiko politik dirancang 
untuk memfasilitasi pembiayaan bersama dengan memberi 
perlindungan bagi mitra pembayaran terhadap risiko politik 
(atau negara) yang ditentukan secara spesifik. Perlindungan 
tersedia bagi kombinasi apa pun dari pembatasan transfer, 
perampasan, kekerasan politik, perselisihan kontrak, dan 
tidak dipenuhinya kewajiban atau penjaminan negara. 
Perlindungan dapat diberikan untuk kewajiban pembayaran 
pokok dan/atau bunga pinjaman.

Kerja Sama dengan Penjamin dan Penanggung Risiko 
Politik yang Lain

PRG dari ADB dapat distrukturkan agar sesuai dengan 
produk penjaminan dan asuransi risiko politik (PRI) lain yang 
ditawarkan oleh lembaga lain, termasuk bank pembangunan 
multilateral (misalnya Lembaga Penjaminan Investasi 
Multilateral - MIGA), penyedia PRI sektor swasta, dan 
lembaga kredit ekspor. Karena besarnya ukuran sejumlah 
proyek yang memerlukan perlindungan PRI (terutama proyek 
infrastruktur besar) dan karena menyadari pentingnya 
berbagi risiko dan kolaborasi, ADB dapat menawarkan PRG 
secara paralel dengan penjamin dan penyedia PRI lain.

Penjaminan Kredit Parsial (Parcial Credit Guarantee/PCG): 
Penjaminan Kredit Parsial dari ADB memberikan perlindungan 
menyeluruh bagi rekan penyedia dana (cofinancier) terhadap 
semua risiko komersial dan politik untuk porsi tertentu 
dari kewajiban pembayaran utang oleh peminjam. PCG 
dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan bersama 
secara komersial bagi proyek sektor publik maupun swasta. 
Bergantung pada kebutuhan proyek, PCG dapat digunakan 
untuk menjamin berbagai instrumen utang. PCG sering 
digunakan untuk menjamin pembayaran utang pada saat 
pembiayaan bersama yang bersifat komersial jatuh tempo. 
PCG dirancang untuk memberi perlindungan atas porsi risiko 
pembayaran utang yang tidak siap diambil rekan penyedia 
dana (cofinancier), sedangkan sisa porsi yang lain dibiarkan 
tidak terlindung.
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of Record. B-loan dari ADB adalah pinjaman 
yang diatur oleh ADB tetapi didanai oleh 
penyedia dana komersial pihak ketiga yang 
memenuhi syarat, dan ADB sendiri turut 
memberi pinjaman dalam transaksi yang 
diusulkan tersebut. ADB bekerja sama 
dengan peminjam dan pemberi pinjaman 
komersial untuk mencapai nilai utang yang 
ditargetkan melalui pengaturan berbentuk 
sindikasi, dan tidak ada pembayaran ke 
ADB untuk dana yang akan dikontribusikan 
oleh pemberi pinjaman komersial.

Pada B-loan, ADB bertindak sebagai jalur 
untuk penyaluran dan pembayaran utang. 
Sebagai lender-of-record, ADB mengelola 
B-loan atas nama pemberi pinjaman B-loan 
yang berpartisipasi, dengan standar kehati-
hatian yang sama seperti yang dipakai 
ADB untuk pinjamannya sendiri. Jika ada 
persoalan yang sangat penting bagi pemberi 
pinjaman B-loan, ADB tidak akan bertindak 
sepihak, tetapi akan meminta pandangan 
pemberi pinjaman dan persetujuannya 
sebelum bertindak, seperti yang disebutkan 
dalam kesepakatan partisipasi. ADB adalah 
mitra pembiayaan yang bermanfaat bagi 
pemberi pinjaman yang memasuki pasar 
baru tempat ADB sudah memiliki hubungan 
kuat dengan pemerintah negara tuan 
rumah, dan B-loan merupakan cara penting 
untuk mengembangkan pasar baru tersebut 
bagi transaksi pembiayaan di masa depan.

Biaya: ADB mengenakan biaya pengaturan 
pinjaman dan margin berdasarkan pada 
pasar untuk dana yang dipinjamkan 
oleh ADB, di luar biaya dan margin yang 
dikenakan oleh peminjam komersial 
(seperti biaya penanggungan, biaya 
manajemen, dan biaya lembaga tahunan).

Bantuan Teknis. Selain produk keuangan, 
ADB juga menawarkan bantuan teknis 
(TA) secara selektif bagi operasi sektor 
publik maupun swasta. Bantuan ini dapat 
mencakup hal-hal berikut:

1. Bantuan Teknis untuk Peningkatan 
Kapasitas—Jenis bantuan ini 
menawarkan peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan organisasional 
serta untuk mendukung pelaksanaan, 
operasi, dan manajemen proyek yang 
dibiayai ADB.

2. Bantuan Teknis untuk Persiapan 
Proyek—Jenis bantuan ini membantu 
persiapan proyek sektor publik untuk 
pembiayaan oleh ADB dan/atau sumber 
eksternal lainnya.

3. Bantuan Teknis Kebijakan dan 
Nasihat—Jenis bantuan ini membantu 
sektor publik dengan mendanai 
studi yang berorientasi pada sektor, 
kebijakan, atau permasalahan tertentu.

ADB sebagai Guarantor-of-Record
ADB mengeluarkan penjaminan bagi keseluruhan 
nilai perlindungan yang diminta peminjam, tetapi 
hanya mengambil sebagian dari paparan dalam 
penjaminan tersebut untuk akunnya sendiri.

Penyedia Asuransi Resiko Politik (Political Risk 
Insurance/PRI) sektor swasta akan menanggung 
sisa paparan tersebut. Bila ada dana yang 
dapat diperoleh kembali, akan dibagikan di 
antara ADB dan peserta sindikasi PRI lainnya 
secara pro rata. Untuk menutup pengeluaran 
administratif yang timbul dalam penstrukturan 
setiap transaksi dan sebagai kompensasi bagi ADB 
untuk memimpin peserta sindikasi PRI lainnya, 
ADB akan mengenakan biaya administrasi bagi 
para peserta. Biaya ini akan ditentukan oleh ADB 
dengan dasar kasus per kasus.

Penjaminan: Penjaminan dapat diberikan jika 
ADB memiliki partisipasi langsung maupun tidak 
langsung dalam proyek atau sektor terkait, 
melalui pinjaman, penyertaan modal , atau 
bantuan teknis.

Biaya: Struktur biaya penjaminan ADB umumnya 
memiliki tiga komponen: (i) biaya di muka, 
(ii) biaya siaga, dan (iii) biaya penjaminan. 
Biaya di muka adalah biaya yang dibayarkan 
satu kali saja yang mencakup uji tuntas, 
pemrosesan penjaminan, dan ongkos di muka 
lainnya. Biaya penjaminan mencakup risiko yang 
akan diambil oleh ADB dan biasanya dikenakan 
sebagai persentase per tahun dari nilai yang akan 
dilindungi (umumnya terdiri atas pokok yang 
belum dibayar dan nilai bunga terhitung yang 
dikalkulasikan pada setiap periode pembayaran 
terjadwal). Biaya siaga berlaku untuk nilai 

continued on next page
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ADB sebagai Guarantor-of-Record, continued

pembiayaan bersama yang dilindungi oleh 
penjaminan, tetapi belum disalurkan, dan 
nilai berapa pun pada bunga di masa depan 
yang dicadangkan untuk perlindungan di bawah 
penjaminan ini.

Secara umum, biaya penjaminan yang 
diberlakukan ADB berdasarkan pada pasar 
dan akan mempertimbangkan berbagai hal, di 
antaranya risiko proyek, sektor, dan negara, serta 
ketentuan spesifik dari kontrak penjaminan. 
Namun dalam keadaan tertentu, penjaminan yang 
terkait dengan kondisi ketika ADB memperoleh 
perlindungan dari kerugian oleh sebuah negara, 
dapat ditentukan biayanya bukan dengan mengacu 
pada pasar, tetapi mengacu pada biaya yang 
berlaku untuk operasi pinjaman bagi negara  
oleh ADB.

Penjaminan dapat dirancang untuk melindungi 
utang dalam mata uang lokal, termasuk 
penerbitan obligasi domestik atau pinjaman 
jangka panjang dari lembaga keuangan lokal dan 
transaksi pasar modal lainnya.

4. Bantuan Teknis untuk Riset dan 
Pengembangan—Jenis bantuan ini 
membantu memperkuat peran ADB 
sebagai platform pengetahuan untuk 
mengatasi masalah pembangunan di 
tingkat global atau di tingkat Asia  
dan Pasifik.

5. Bantuan Teknis Regional—Jenis bantuan 
ini membantu persiapan proyek, 
nasihat kebijakan, atau peningkatan 

kapasitas bagi operasi yang melibatkan 
peminjam dari lebih dari satu negara. 
Sesuai dengan definisi ADB, riset dan 
pengembangan dipandang sebagai 
kegiatan regional.

6. Bantuan Teknis Berskala Kecil—Jenis 
bantuan ini ditentukan oleh ukurannya, 
yaitu sampai senilai $225.000, 
dan menggunakan proses yang 
disederhanakan.
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Efektivitas Pembangunan:  
Kisah Keberhasilan Kami
Infrastruktur

• Lompatan ke Depan Telepon Seluler (Afganistan)
• Revolusi Seluler (Bangladesh)
• Kemitraan Publik–Swasta Menerangi Kamboja (Kamboja)
• Perbaikan Lingkungan di RRC Melalui Gas Alam (Republik Rakyat Cina)
• Pilihan yang Alami (India)
• Menciptakan Energi yang Bersih bagi India (India)
• Kekuatan Air (Nepal)
• Membawa Filipina ke Jalur Cepat (Filipina)
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Kabul, Afganistan—Konflik selama puluhan 
tahun telah menghancurkan sistem 
komunikasi di Afganistan. Negara ini 
hampir tidak memiliki jalur telepon tetap 
di tengah medan yang berat, keterbatasan 
listrik, buruknya jalan dan layanan pos, 
serta kondisi keamanan yang tidak stabil.

Karena itu, kehadiran telepon seluler 
merupakan revolusi telekomunikasi yang 
memungkinkan Afganistan melompat ke 
depan, langsung menuju teknologi satelit 
abad ke-21.

Telepon seluler memungkinkan keluarga 
yang mengungsi akibat konflik agar tetap 
dapat berhubungan, mempermudah pemilik 
usaha mencari tahu harga barang dan 
informasi terbaru, serta mengintegrasikan 
komunitas terpencil dalam ekonomi. Telepon 
seluler juga menyediakan fungsi dasar 
perbankan mengingat terbatasnya kegiatan 
perbankan di Afganistan, padahal kiriman 
uang berperan penting bagi ekonomi.

Permintaan telepon seluler memang sudah 
besar sejak awal, tetapi perluasan layanan 
terkendala oleh terbatasnya pilihan 
pembiayaan akibat keadaan politik dan 
keamanan yang tidak menentu.

Namun, dengan bantuan dari operasi 
sektor swasta ADB, Telecom Development 
Company Afghanistan—atau lebih dikenal 
sebagai Roshan, operator terbesar yang 
memiliki lebih dari 3,2 juta pelanggan—
telah berhasil memperluas infrastruktur 

Lompatan ke 

Depan Telepon Seluler
ADB membantu operator telekomunikasi terbesar di Afganistan untuk membangun 
infrastruktur telepon seluler di seluruh negeri dan memperluas layanan seluler.

AFGANISTANAFGANISTAN
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jaringan selulernya ke seluruh negeri dan 
memperbanyak jenis layanannya. Pada Juli 
2008, ADB memberikan pinjaman ketiganya 
senilai $60 juta bagi proses perluasan 
tersebut,  setelah sebelumnya memberikan 
pinjaman $35 juta pada akhir 2004 dan 
$35 juta pada pertengahan 2006.

“Dampak pembangunan dari telepon seluler 
telah menyebar ke seluruh Afganistan dan 
menjangkau semua lapisan masyarakat,” 
kata Craig Steffensen, Direktur ADB 
untuk Afganistan. “Akses terhadap 
informasi dan pengetahuan sangat penting 
bagi pendidikan kaum muda—hampir 
setengah penduduk Afganistan berusia di 
bawah 15 tahun—dan juga penting bagi 
perkembangan sosial perempuan.”

Dengan perluasan jaringan tersebut, 
Roshan dapat menurunkan biaya layanan 
telepon selulernya sehingga akses pun 
semakin terjangkau bagi kaum miskin.

Layanan Inovatif

Salah satu dari berbagai inovasi Roshan 
adalah M-paisa, sejenis dompet seluler 
yang memungkinkan transfer dana melalui 
telepon seluler dengan cepat, mudah, 
aman, dan hemat biaya, untuk mengirim 
uang ke pemilik telepon seluler lain, 
melunasi pinjaman pembiayaan mikro, 
membeli pulsa, dan membayar gaji. 
M-paisa menyediakan layanan transaksi 

fasilitas telepon umum khusus perempuan, 
sebuah langkah penting mengingat masih 
adanya pemisahan gender di masyarakat.

Roshan pun memasang panel sinar surya 
sebagai sumber tenaga bagi menara 
telekomunikasi sehingga mengurangi 
konsumsi minyak diesel dan emisi gas rumah 
kaca. Pada 2009, Roshan menguji coba 
TradeNet yang dapat memberitahukan harga 
pasar kepada petani melalui SMS, sehingga 
petani dan pedagang dapat memperoleh 
harga terbaik untuk hasil panen.

keuangan di negara yang hanya 3% 
penduduknya memiliki rekening bank.

Roshan mendirikan kantor telepon umum 
(semacam warung telekomunikasi) di 
berbagai wilayah Afganistan bagi orang-
orang yang tidak memiliki telepon seluler, 
dan bermitra dengan First Microfinance 
Bank untuk memberi pinjaman kepada 
wirausahawan yang ingin mendirikan 
tempat tersebut. Roshan juga membuat 
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Telemedis: Menghubungkan Pekerja 
Kesehatan dengan Para Ahli

Tersedianya layanan telepon seluler telah 
membantu penyampaian layanan penting 
seperti perawatan kesehatan, pendidikan, 
dan keamanan.

Roshan telah merintis proyek telemedis yang 
menghubungkan dokter di Kabul dan rumah 
sakit pedesaan di Bamyan dengan staf 
yang lebih berpengalaman di Rumah Sakit 
Universitas Aga Khan di Karachi, Pakistan. 
(Dana Aga Khan untuk Pembangunan 
Ekonomi merupakan pemegang saham 

mayoritas di Roshan). Proyek telemedis 
yang berpeluang menyelamatkan nyawa ini 
telah bermanfaat bagi kehidupan 400 pasien 
dan melatih 300 personel medis Afganistan. 
Proyek ini pun dapat berperan penting 
dalam pembangunan kembali  sistem 
perawatan kesehatan.

Khalid Ansari, ahli radiologi di Institut Medis 
Prancis untuk Anak (FMIC), memanfaatkan 
telemedis untuk mengirimkan citra dari 
pemindai MRI rumah sakit ke rekannya 
di Karachi. “Jika ada diagnosis yang 
rumit, hanya diperlukan satu klik untuk 
memasukkan gambar ke server dan 

mengirimkannya ke Rumah Sakit Aga Khan, 
yang selanjutnya akan mengirim balik 
laporan dalam waktu 24 jam,” jelasnya.

FMIC belum lama ini membuat sambungan 
ke rumah sakit provinsi di Bamyan yang 
terpencil, yang hanya memiliki 14 orang 
dokter untuk melayani lebih dari 600.000 
orang. Dalam sebuah wawancara melalui 
sambungan video, tak lama setelah 
pelajaran mengenai pengendalian infeksi, 
manajer rumah sakit Matthew Rodieck 
berkata, “Walaupun tempat kami terpencil, 
jika ada salah seorang spesialis kami yang 
mendapati kasus yang sulit dimengerti, ia 
dapat membawa pasien ke ruang telemedis 
dan berkonsultasi dengan dokter di Kabul 
atau Karachi.”

Sambungan itu pun dapat digunakan untuk 
pendidikan medis: pelajaran mengenai 
pengendalian infeksi menghubungkan 
pelajar di Bamyan, Kabul, dan Karachi, 
sementara peralatan konferensi video 
memungkinkan dokter dan perawat di 
Bamyan dan Kabul untuk mengikuti kuliah 
yang disampaikan dari Karachi.

Di daerah Afganistan yang terisolasi, tempat 
tradisi dan infrastruktur hampir tidak berubah 
selama berabad-abad, teknologi seluler 
telah menghubungkan orang dan mengubah 
kehidupan—selangkah demi selangkah.
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BANGLADESHBANGLADESH
Seluler

Revolusi
Bantuan ADB bagi Grameen Telecom telah membantu tersedianya mobilitas dan konektivitas 
bagi lebih dari 23 juta pelanggan di Bangladesh–dan mengubah hidup mereka.

Bandarban, Bangladesh—Operasi telepon 
seluler telah menembus daerah yang paling  
terpencil sekalipun di Bangladesh dan membuka  
peluang usaha baru bagi masyarakat.

Revolusi seluler Bangladesh dimulai pada 
tahun 1997 dengan diperkenalkannya 
program Telepon Desa oleh Grameen 
Telecom, sebuah perusahaan yang 
memperoleh modal awal $1,6 juta dalam 
bentuk ekuitas dan pinjaman $16,7 juta 
dari operasi sektor swasta ADB. Grameen 
Telecom adalah salah satu perusahaan 
pemilik saham Grameenphone dan 
merupakan anak perusahaan Grameen Bank, 
bank pembiayaan mikro terkemuka di dunia.

Grameenphone menghubungkan pengguna 
dengan membantu mereka memperoleh 
informasi yang lebih baik dalam waktu 

singkat, dan menyadarkan mereka bahwa 
informasi adalah cara untuk meningkatkan 
pengembalian investasi. Pedagang kecil 
seperti Abdul Khaleq telah memperoleh 
manfaat dengan memotong biaya perantara 
dalam menjalankan usahanya.

“Sebelum ada Grameenphone, saya 
harus bergantung pada perantara untuk 
menjual sayuran, padahal mereka sering 
mencurangi saya,” kata Khaleq. “Saya 
terpaksa mempercayai harga-harga yang 
mereka sebutkan.”

Tetapi, keadaannya berubah sejak ia 
memiliki telepon seluler. Ia kini  
dapat membicarakan harga dari 
rumahnya dan memutuskan 
pasar mana yang akan 
memberikan harga terbaik.
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Akses bagi Daerah Terpencil

Perubahan yang lebih hebat terjadi di 
Chittagong Hill Tracts di bagian tenggara 
Bangladesh. Setelah sekian lama tidak 
dapat membangun jaringan telepon seluler 
karena alasan keamanan, Grameenphone 
akhirnya meluncurkan operasinya di sana 
pada Mei 2008.

Kini, Taio Mroo, seorang petani di distrik 
Bandarban, kira-kira 450 kilometer dari 
ibu kota Dhaka, sedang sibuk memutuskan 
kapan akan memetik jeruk dari kebunnya.

“Karena kami dapat menghubungi 
pembeli lewat telepon seluler, kami bisa 
mendapatkan harga yang lebih baik,” kata 
Taio. “Kami dapat menunda pemetikan jika 
harganya kurang bagus.”

Operasi telepon seluler telah membuka 
peluang usaha baru bagi banyak orang, seperti 
Punkhal Loncheo dari Farukpara di kota 
Bandarban. Ia mendirikan pusat panggilan 
ponsel (semacam wartel telepon seluler) 
sehingga orang-orang yang tidak mampu 
memiliki telepon seluler dapat menelepon.

“Saya senang bukan hanya karena saya 
mendapat penghasilan, tetapi juga karena 
tetangga saya ikut merasakan manfaatnya,” 
katanya. Di tokonya, tampak orang-orang 

sedang mengantre untuk menelepon dengan 
latar belakang poster Grameenphone.

Membuka Jalan bagi Perempuan

Pesatnya penyebaran jaringan Grameenphone, 
yang mampu menembus sampai daerah 
terpencil sekalipun yang mungkin tidak 
akan mampu dijangkau telepon tetap, telah 
mendorong timbulnya berbagai macam usaha 
baru. Perempuan miskin di pedesaan diberi 
telepon seluler yang mereka pakai sebagai 
telepon umum berbayar. Tiba-tiba saja, para 
penduduk desa dapat terhubung ke dunia 
luar dan mereka yang gagap teknologi mulai 
terbiasa menggunakan teknologi.

Meskipun telepon seluler sudah mulai 
terjangkau dan banyak tersedia, permintaan 
akan layanan Telepon Desa masih terus 
meningkat. Sekitar 58.500 telepon baru 
telah disebarkan dan tersambung, serta 
digunakan oleh 350.000 perempuan secara 
komersial pada akhir 2008. Grameenphone 
menghubungkan pengguna dengan membantu 
mereka memperoleh informasi yang lebih 
baik dalam waktu singkat, dan menyadarkan 
mereka bahwa informasi adalah cara untuk 
meningkatkan pengembalian investasi.

Para petani di Bogra’s Shahjahanpur Upazila 
(subdistrik) telah menemukan cara baru 
mengatasi masalah pada tanaman mereka 

dengan diperkenalkannya program “Dokter 
Tanaman” oleh Akademi Pengembangan 
Pedesaan (RDA), sebuah organisasi 
pemerintah. RDA melatih sekelompok 
penduduk lokal tentang penyakit tanaman 
dan solusinya.

Setiap “dokter” diberi telepon seluler. 
Ketika Habibur Rahman dari desa 
Poranbaria melihat daun tanaman 
terongnya layu, ia mendatangi tetangganya 
untuk meminjam telepon Grameenphone. 
Ia kemudian menelepon si dokter tanaman, 
Piyara Begum. Setelah mendengarkan 
penjelasan dokter, ia mengakhiri panggilan 
dan menelepon ke pedagang pestisida di 
pasar. Ternyata si pedagang punya stok 
pestisida tersebut sehingga Habibur pun 
bergegas mendatangi tokonya.

Dari rumahnya, Piyara masih berdiskusi 
dengan klien lain yang tidak yakin lahannya 
cukup baik untuk menanam kentang. 
“Banyak sekali orang yang menghubungiku 
setiap hari,” kata Piyara yang dulunya hanya 
ibu rumah tangga. “Mereka memanggilku 
dokter tanaman. Sungguh menakjubkan 
melihat mereka begitu menghormatiku.”

Lebih dari sekadar penghormatan, Piyara juga 
memperoleh penghasilan dari nasihat yang 
ia berikan melalui telepon. Ia memperoleh 
350 taka (Tk) ($5.05) dari RDA setiap bulan. 
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Dan sebagai ucapan terima kasih, para petani 
sering memberinya sebagian hasil panen 
mereka. Terkadang, mereka juga membayar 
dengan uang semampunya. “Saya tidak terlalu 
peduli berapa bayaran mereka,” kata Piyara. 
“Paling tidak saya sekarang punya sedikit 
penghasilan dan suami saya menghargainya. 
Dengan uang tabungan yang ada, saya 
sekarang mulai beternak ayam kecil-kecilan.”

Memberdayakan Jutaan Orang

Di Sariakandi Upazila, satu-satunya cara bagi 
penduduk Kajlar Char (sebuah pulau kecil di 
sungai) untuk menghubungi dunia luar adalah 
melalui telepon seluler milik komisioner desa 
(semacam kepala desa) Phuti Begum. Phuti 
membeli sambungan Grameenphone lebih dari 
4 tahun yang lalu untuk berhubungan dengan 
sesama kepala desa dan kepala pemerintahan 
setempat. Namun, si kepala desa yang berusia 
42 tahun itu mendapati bahwa telepon 
selulernya sangat diperlukan penduduk desa.

“Berkat telepon seluler Bu Phuti, saya 
tidak perlu lagi pergi ke kota hanya untuk 
mengetahui apakah sudah ada stok pupuk 

yang baru,” kata Abdul Barek, seorang 
petani. “Satu kali perjalanan ke kota 
menghabiskan waktu sehari penuh dan juga 
memerlukan ongkos transpor. Sekarang 
saya tinggal memastikan saja apakah sudah 
ada stok dan langsung memesannya. Baru 
setelah itu saya pergi ke kota.”

“Orang-orang menelepon dulu ke dokter 
sebelum pergi ke kota Sarikandi. Para istri 
pun kini dapat berbicara dengan suami 
mereka yang bekerja di luar negeri,” kata 
Phuti Begum. “Kadang-kadang, suami 
mereka menelepon dari luar negeri dan 
saya membawakan telepon seluler kepada 
istri mereka.”

Dari investasi awal ADB, sudah dilakukan 
sejumlah reinvestasi dalam beberapa tahun 
terakhir untuk fasilitas jaringan sehingga 
kini dapat menjangkau 23 juta pelanggan. 
Saat ini, meskipun aliran listrik baru 
menjangkau kurang dari 50% penduduk 
pedesaan Bangladesh, namun jaringan 
seluler telah membawa revolusi nirkabel 
yang baru dan memberdayakan jutaan 
orang di seluruh kawasan delta tersebut.
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Kemitraan Publik–Swasta

Menerangi Kamboja
Perusahaan listrik swasta di Kamboja menyediakan listrik dengan harga terjangkau bagi 
pedesaan–meningkatkan produktivitas, penghasilan, dan kenyamanan penduduk miskin.

Desa EK Phnom, Kamboja—Neang Sokha 
bertutur bahwa ia kini dapat merasakan 
“kehidupan beradab” karena membaiknya 
pasokan listrik ke desa EK Phnom, di 
provinsi Battambang. Tujuh orang anggota 
keluarganya kini tidur nyenyak setiap malam 
diiringi embusan kipas angin yang menyala 
sepanjang malam. Mereka pun dapat 
menonton TV lebih lama karena sumber 
dayanya sudah menggunakan jaringan 
listrik, bukan lagi baterai yang mahal.

“Saat ini kami menggunakan sekitar 20 kilo 
sebulan dan hanya membayar 20.000 riel 
Kamboja ($5),” katanya, mengacu pada 
satuan pemakaian listrik kilowatt-jam. 
“Sebelumnya, kami hanya menggunakan 
10 kilo sebulan karena harganya mahal—
saat itu kami harus membayar KR50.000 
($12,50).” Mereka sekeluarga terpaksa 
tidur tanpa menyalakan kipas angin, 
bahkan di tengah panasnya musim 
kemarau, karena mereka tidak mampu 

membayar penggunaan listrik sepanjang 
malam.

Seperti penduduk desa yang lain, Neang 
Sokha sangat memperhatikan jumlah 
listrik yang terpakai dan pengeluaran 
untuk membayar pemakaian tersebut. 
Bisa jadi hal ini karena pasokan listrik 
yang lancar masih merupakan hal baru, 
padahal beberapa tahun yang lalu, biaya 
penggunaan listrik sangat mahal.

Di balik transformasi tersebut adalah 
pasokan listrik berkelanjutan yang diimpor 
dari Thailand dan disalurkan ke pelanggan 
perkotaan dan pedesaan dengan harga 
terjangkau, di bawah proyek yang didukung 
melalui pinjaman $8 juta dari ADB bagi 
sebuah perusahaan swasta. Proyek ini 
telah mengurangi polusi secara drastis dari 
berbagai generator berbahan bakar diesel 
yang menyala di tiga provinsi: Siem Reap, 
Banteay Meanchey, dan Battambang.

Listrik Melimpah dengan Harga  
yang Sesuai

Sebelum dilakukan impor, sebuah penyedia 
listrik swasta hanya mampu menyediakan 
listrik 4 jam setiap hari, dari pukul 
6 malam sampai 10 malam. Jika penduduk 
desa menginginkan listrik lebih lama, 
mereka terpaksa membeli dari operator 
partikelir yang menggunakan generator 
kecil.

“Kami harus membayar KR5.000 ($1,25) 
untuk setiap kilo,” kata Neang Sokha. “Kini 
kami hanya perlu membayar seperlimanya 
saja, KR1.000 ($0,25).” Tak hanya itu, 
listrik pun sekarang tersedia setiap saat. 
Dalam jangka 3 bulan, hanya terjadi dua 
kali pemadaman, ujarnya, dan setiap 
pemadaman itu lamanya sekitar satu jam 
saja. Sebelumnya, bahkan listrik yang hanya 
tersedia 4 jam per hari pun sering diwarnai 
pemadaman.

KAMBOJAKAMBOJA
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Pinjaman ADB bagi Cambodia Power 
Transmission Lines (CPTL) mencakup 25% 
dari biaya proyek untuk menyalurkan 
listrik melalui jalur transmisi 115 kilovolt 
dari Thailand. Pinjaman ini mendukung 
kemitraan publik–swasta antara Electricite 
Du Cambodge (EDC) yang merupakan BUMN 
dan CPTL, sebuah perusahaan swasta 
di Kamboja. Bantuan ADB membantu 
mendorong investasi dari entitas swasta 
dan pinjaman tambahan dari Bank Ekspor 
Impor Thailand, serta sejumlah bank lokal.
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lebih dari 35% per tahun, tetapi kini angka 
tersebut dapat ditekan sampai kurang 
dari 10% dan diperkirakan masih dapat 
diturunkan lagi.

Pemadaman Listrik

Lim Bun Than mencatat bahwa keuntungan 
terbesar bagi konsumen adalah bahwa 
listrik dengan harga terjangkau sekarang 
tersedia sepanjang waktu, baik untuk 
pemakaian rumah tangga maupun usaha. 
Keadaan ini sangat berguna, terutama bagi 
usaha kecil-menengah yang sebelumnya 
harus bergantung pada genset berharga 
mahal.

Sejak tahun 2003, Chhy Kimyean dan 
suaminya Soeum Chhay memiliki usaha 
salon di Ek Phnom, desa yang dihuni sekitar 
3.000 Kepala Keluarga. Pelanggan mereka 
umumnya adalah penduduk desa itu. Setiap 
harinya mereka berdua melayani sampai 
10 orang pelanggan.

“Usaha kami sangat bergantung pada 
listrik,” kata Chhy Kimyea. Ia banyak 
menggunakan pengering rambut dan salon 
sederhana itu juga perlu penerangan saat 
melayani pelanggan. Turunnya harga listrik 
sangat membantu usaha mereka. Setelah 
harga listrik menjadi murah dan mereka 
tak perlu lagi mengandalkan genset, 
Soeum Chhay lebih banyak menggunakan 

alat cukur listrik daripada gunting untuk 
memotong rambut laki-laki. “Cara ini jauh 
lebih mudah dan cepat,” jelasnya.

Keluarga mereka menggunakan listrik 
antara 20 dan 30 kilowatt-jam per hari, 
mungkin sedikit lebih banyak di musim 
kemarau, kata Chhy Kimyea. Dengan 
biaya listrik yang lebih murah, ia mampu 
menyisihkan lebih banyak uang bagi kedua 
putranya, termasuk untuk membayar les 
pelajaran bagi anak sulungnya yang berusia 
15 tahun.

Di jalan yang sama dengan salon milik Chhy 
Kimyea dan Soeum Chhay, ada pula sebuah 
bengkel pemotongan baja. Sin Bunkhoeun 
memotong batang baja yang digunakan 
untuk konstruksi. Karena pekerjaannya 
memerlukan listrik sepanjang hari, ia pun 
membeli genset beberapa tahun yang 
lalu. Biayanya mahal. “Saya menghabiskan 
antara KR4.000 sampai KR12.000 ($1—$3)  
per hari untuk bahan bakar diesel.” 
Sekarang ia cukup membayar KR50.000 
($12,50) setiap bulan, atau rata-rata 
$0,41 per hari, dan tak pernah lagi 
menyalakan gensetnya.

Listrik Bagi Pelancong

Penyediaan listrik bagi usaha juga sama 
pentingnya di provinsi Siem Reap yang 
bersebelahan. Di provinsi ini terdapat candi 

Proyek ini menyediakan listrik kepada 
pelanggan yang jumlahnya terus meningkat 
pesat, kata Lim Bun Than, kepala EDC di 
Battambang. Jumlah sambungan meningkat 
dari 20.000 pada 2008 menjadi 27.000 pada 
Februari 2010. Dengan tersedianya listrik 
yang lebih murah sepanjang hari, konsumsi 
listrik telah melonjak sampai 38 juta 
kilowatt-jam dari 28 juta kilowatt-jam 
pada periode yang sama. Sepuluh tahun 
yang lalu, jumlah kebocoran listrik yang 
dialami EDC di Battambang mencapai 
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besar Angkor Wat dan Angkor Thom, serta 
berbagai situs bersejarah lainnya yang 
menjadikan provinsi ini pusat turis. Angkor 
Wat pun ada di bendera Kamboja sebagai 
simbol negara. Untuk menjalankan hotel, 
restoran, dan berbagai usaha lainnya yang 
melayani turis, sangat diperlukan pasokan 
listrik berkelanjutan.

Di kota Siem Reap, ibu kota provinsi, 
Sao Yukun mengelola Naga Guest House, 
hotel murah yang banyak didatangi tamu 
dari Prancis, Jerman, Spanyol, Amerika 
Serikat, dan negara lainnya. Beberapa 
tahun yang lalu, pemadaman listrik yang 
sering terjadi telah memaksanya untuk 
menggunakan genset yang mahal dan ribut. 
“Suara genset itu begitu ribut sampai-
sampai beberapa tamu saya pergi karena 
tidak tahan,” kenangnya. Sao Yukun juga 
harus bergantung pada genset untuk 
mendinginkan makanan bagi restoran di 
hotelnya. Bahkan pada jam ketika EDC 
semestinya menyediakan listrik pun sering 
terjadi pemadaman. Namun, sekarang 
tidak ada lagi pemadaman listrik dan 
tidak perlu lagi menggunakan genset yang 
mahal, ribut, dan mencemari lingkungan. 
Listrik sudah jauh lebih murah dan selalu 
tersedia.

Sao Yukun juga mendapat manfaat dari 
proyek perbaikan jalan yang didukung 
ADB. “Semua jalan dalam kota dan jalan 

menuju kota sudah lebih bagus sehingga 
memudahkan perjalanan.” Ia yakin 
keadaan ini akan mendorong kedatangan 
lebih banyak turis. Dan ia mengatakan 
bahwa usahanya sedang sangat bagus. 
Bahkan resesi global baru-baru ini seolah 
tidak berpengaruh terhadap penginapan 
murah dan ia sekarang sedang membangun 
perluasan hotelnya.

Selain itu, pasokan listrik yang selalu 
tersedia ini juga menguntungkan bagi 
apotek miliknya. Ia menjual vaksinasi 
dan sejumlah obat yang perlu didinginkan 
sehingga sangat memerlukan listrik yang 
tersedia sepanjang waktu.

Listrik bagi Masa Depan yang lebih 
Cerah

Proyek ini sudah menjalankan grid 
transmisi untuk Kamboja barat laut dan 
nantinya akan menjadi bagian dari grid 
listrik nasional.

“Kota-kota di Kamboja barat laut kini 
lebih terang berkat Proyek Transmisi Listrik 
CPTL,” kata direktur eksekutif CPTL Wang 
Yeong Khang.
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REPUBLIK RAKYAT CINAREPUBLIK RAKYAT CINA
RRC Bernafas Lebih Lega,

Dengan Gas Alam
Beijing, Republik Rakyat Cina—Meskipun, 
atau lebih tepatnya akibat, pertumbuhan 
ekonomi yang pesat, RRC kini menghadapi 
masalah lingkungan yang serius. Organisasi 
Kesehatan Dunia mengatakan bahwa 7 dari 
10 kota di dunia yang paling tinggi tingkat 
polusinya berada di RRC. Sekitar 30% dari 
tanah di negara itu terkena hujan asam.

Polusi udara, hujan asam, dan emisi gas 
rumah kaca mengancam penduduk dan 
lingkungan, bukan hanya di RRC, tetapi—

karena polusi tidak mengenal batas—juga 
seluruh dunia.

Bertindak Terhadap Batu Bara

Apa penyebab kemerosotan lingkungan ini? 
Walaupun terdapat berbagai faktor, ketel 
dan tungku industri mengkonsumsi hampir 
setengah dari produksi batu bara dalam 
negeri dan merupakan sumber terbesar 
polusi udara perkotaan.

Pemerintah RRC sedang berusaha 
mengurangi konsumsi batu bara dan 
meningkatkan penggunaan bahan bakar 
yang lebih bersih seperti gas alam yang 
mewakili 4% dari bauran energi (energi 
mix) di negara itu.

Pemerintah telah mengambil 
sejumlah langkah, terutama dengan 
merestrukturisasi perusahaan “hulu”—
perusahaan yang memproduksi dan 
mengimpor minyak dan gas. Namun, 
perusahaan “hilir”—yang menyalurkan 
bahan bakar ke perusahaan dan individu—
lebih sulit direformasi. Banyak penyalur 
kecil dan tidak efisien yang berbentuk 
BUMN atau BUMD, yang bertugas 
menangani penyaluran di berbagai kota.
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Bantuan Sektor Swasta

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah 
mendorong perusahaan swasta untuk 
berinvestasi dalam proses penyaluran 
sehingga perusahaan tersebut dapat 
menularkan pengetahuan dan efisiensinya 
pada pasar penyaluran gas di tingkat kota.

Sesuai dengan inisiatif pemerintah, ADB telah 
melakukan penyertaan modal  sampai sebesar 
$25 juta di perusahaan bernama China Gas 
Holdings dan telah mengatur pinjaman 
dengan mata uang ganda $/CNY sampai 
sebesar $50 juta bagi perusahaan itu. ADB 
pun telah mengatur pembiayaan bersama 
(cofinancing) komersial untuk pinjaman 
senilai $75 juta bagi Proyek Pembangunan 
Infrastruktur Gas Alam Perkotaan.

Proyek ini mendukung upaya China Gas 
Holdings untuk mendanai serangkaian 
proyek penyaluran gas alam baru 
di berbagai kota di RRC. Investasi 
ADB membantu perusahaan tersebut 
memperluas operasi dan menanggapi 
kenaikan permintaan gas alam di RRC.

Energi Bersih untuk Masa Depan  
yang Makmur

Banyak pemerintah kota yang belum 
menawarkan energi bersih bagi 
penduduknya meski permintaannya besar. 

Salah satu faktor penghambatnya adalah 
infrastruktur gas alam yang tidak memadai 
di kota bersangkutan.

Proyek ini mengatasi masalah tersebut 
dengan menyediakan sumber energi yang 
bersih, andal, dan berjangka panjang bagi 
kota yang berdekatan.

Investasi ADB memperkecil paparan RRC 
terhadap pergerakan harga minyak yang 
tidak menentu, melalui pemanfaatan lebih 
besar cadangan gas alam di negara itu yang 
melimpah, namun kurang dieksploitasi.

ADB juga membantu membangun pasar 
penyaluran gas alam yang baru dimulai 
dengan memperkenalkan praktik 

terbaik internasional di RRC dan dengan 
menetapkan standar untuk diikuti 
perusahaan lain.

Hal lain yang turut menambah efek 
pembangunan positif adalah bahwa proyek 
akan mengurangi polusi udara: peralihan 
dari energi batu bara menjadi gas alam 
akan mengurangi jumlah materi partikulat 
dan sulfur dioksida di udara. Ini tentu 
akan meningkatkan kesehatan populasi 
perkotaan di RRC, yang kini menderita 
akibat polusi di luar dan di dalam ruang.

Perubahan ke gas alam bukan hanya 
akan memperbaiki kesehatan, tetapi 
juga ketersediaan sumber daya dan pada 
akhirnya, kemakmuran.
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INDIAINDIA
Pilihan
Alami
India melipatgandakan produksi gas alam di Gujarat untuk menyediakan bahan bakar  
yang lebih bersih dan lebih murah bagi lebih banyak rumah tangga, layanan transportasi, 
dan perusahaan industri.

Vadodara, India—Jalanan di pusat kota 
Vadodara dipenuhi bus dan bajaj—tetapi 
polusi udara akibat asap knalpot lebih 
rendah jika dibandingkan dengan banyak 
kota lainnya di Asia. Alasannya karena 
sebagian besar transportasi umum di 
kota tersebut berbahan bakar Gas Alam 
Terkompresi (Compressed Natural Gas - 
CNG) yang lebih bersih daripada bensin 
atau diesel.

Sebuah BUMN yang mengelola pabrik amonia 
di pinggiran kota telah mengganti bahan 
bakarnya dari nafta menjadi gas alam selama 
4 tahun terakhir—dan siap menggunakan lebih 
banyak gas untuk meningkatkan produksi jika 
dapat memperoleh tambahan gas. Di kalangan 
penduduk biasa, puluhan ribu rumah tangga 
telah beralih menggunakan gas alam untuk 

memasak dan tidak lagi memakai minyak 
tanah yang mahal.

Kemitraan Publik–Swasta untuk Energi 
yang Bersih

Didorong oleh kebijakan pemerintah untuk 
menggunakan bahan bakar yang lebih 
bersih, India mulai beralih dari minyak dan 
batu bara ke gas alam untuk memenuhi 
kebutuhan energinya yang tumbuh rata-
rata 4,5% per tahun dalam sepuluh tahun 
terakhir. Gas alam baru menyumbangkan 
8% dari kebutuhan energi India, masih jauh 
jika dibandingkan dengan minyak dan batu 
bara yang hampir 90%. Pemerintah ingin 
meningkatkan porsi gas alam menjadi 15% 
pada 2012 dan 20% pada 2025.

Untuk mendukung sasaran pemerintah 
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca 
dan memperkuat ketahanan energi melalui 
diversifikasi ke bahan bakar yang lebih 
bersih dan diproses di dalam negeri, 
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terminal impor dan regasifikasi gas alam 
cair (LNG) pertama di India telah memulai 
operasinya di Dahej pada April 2004. 

Proyek yang dimiliki oleh Petronet LNG 
dan didukung oleh ekuitas dan pembiayaan 
utang dari ADB ini mengimpor LNG, sebagian 
besar dari Qatar, mengubahnya kembali 
ke gas, kemudian menjual gas tersebut ke 
pembeli besar untuk disalurkan ke industri, 
layanan transportasi, dan konsumen  
rumah tangga.

Dengan kapasitas awal 5 juta metrik ton 
per tahun, Petronet telah melipatgandakan 
kapasitasnya menjadi 10 juta metrik ton 
pada 2009 setelah penambahan dua tangki 
penyimpanan dan dermaga di Dahej. 
Petronet sedang membangun terminal 
kedua di Kochi, Kerala, dengan kapasitas 
awal 2,5 juta metrik ton per tahun, yang 
dapat ditambah menjadi 5 juta metrik ton.

Peran proyek ini dalam membantu peralihan 
India ke LNG sudah mulai tampak. Pada 
2008, Petronet memasok 9.274 juta meter 
kubik gas alam bagi pelanggan, jumlah yang 
setara dengan 20% konsumsi gas alam India 
dan 78% impor gas keseluruhan.

Kontribusinya terhadap pengurangan 
dampak perubahan iklim terhitung besar, 
ungkap Pradeep Perera, spesialis evaluasi 
senior ADB. LNG menggantikan bahan 
bakar seperti nafta, batu bara, minyak 

bakar berat, atau diesel dalam jumlah 
yang setara dengan 6.983 kilo ton, yang 
jika dibakar akan menghasilkan emisi 
gas rumah kaca 21,7 juta ton. LNG, yang 
mengeluarkan lebih sedikit gas rumah 
kaca, menghasilkan emisi gas rumah kaca 
16,3 juta ton sehingga mengurangi emisi 
sebesar 5,3 juta ton per tahun.

Setelah membiayai studi kelayakan untuk 
proyek, ADB kemudian mengambil porsi 
ekuitas 5,2% (setara dengan investasi 
awal senilai $10 juta) di Petronet dan 
menyediakan pembiayaan bagi program 
ekspansi Dahej melalui pinjaman 
6,75 miliar rupee ($144 juta).

Setengah saham Petronet dipegang oleh 
empat BUMN India di bidang perminyakan, 
sementara Gaz de France yang 
menyediakan keahlian teknis memegang 
10% ekuitas. Sisa 40% lagi dipegang oleh 
ADB dan entitas swasta lainnya setelah 
diadakannya penawaran saham perdana 
(IPO).

“Petronet mewakili contoh klasik 
kemitraan publik–swasta yang beroperasi 
secara komersial sebagai entitas sektor 
swasta dengan dewan pimpinan yang 
independen,” kata Ada Li, spesialis 
investasi ADB.
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Memenuhi Kebutuhan Gas

Meskipun perlambatan ekonomi telah 
menyebabkan turunnya harga LNG seiring 
penurunan harga minyak mentah, Petronet 
membeli sebagian besar LNG-nya di bawah 
kontrak 25 tahun dengan Qatar—15% 
pengapalan LNG yang lain dibeli di pasar 
spot—dan menjualnya ke pembeli besar 
juga di bawah kesepakatan jangka panjang. 
Petronet sudah membukukan keuntungan 
operasional sejak tahun pertama. Untuk 
jangka 9 bulan yang berakhir 31 Desember 
2009, Petronet memperoleh keuntungan 
bersih Rs3,07 miliar ($66 juta).

Pemerintah sedang mencari cara lain untuk 
memperluas peran gas alam. Shell telah 
diberi izin untuk membangun terminal LNG 
kedua di India—dengan kapasitas 2,5 juta 
metrik ton per tahun—di Hazira, Gujarat.

India juga sedang bernegosiasi dengan 
beberapa negara untuk membeli LNG dan 
sedang membahas dengan negara lain 
untuk mengimpor gas melalui jalur pipa.

Produksi gas dalam negeri sedang meningkat 
setelah ditemukannya lapangan gas 
berukuran besar di lepas pantai. Meski 
demikian, pasokan dalam negeri—produksi 
gas alam saat ini sebesar 87 juta meter 
kubik standar per hari—kemungkinan tidak 

akan mampu mencegah bertambahnya 
kesenjangan antara pasokan dan permintaan.

Karena alasan tersebut, Petronet tidak 
terlalu khawatir dengan meningkatnya 
persaingan. “Konsumsi energi per kapita di 
India masih sangat rendah jika dibandingkan 
dengan ekonomi yang lebih maju dan kami 
yakin konsumsi energi akan terus meningkat 
bersamaan dengan naiknya standar hidup,” 
jelas Rajender Singh, kepala operasi 
Petronet di Dahej dan Kochi. “Selain itu, 
porsi gas masih rendah dan kami melihat 
permintaan gas akan naik pesat dalam 
10 sampai 20 tahun ke depan.”

Untuk meningkatkan pendapatannya, 
Petronet juga berencana membangun 
pembangkit listrik 1.000 megawatt di 
Dahej untuk memanfaatkan energi yang 
saat ini dibuang begitu saja ketika proses 
regasifikasi.

Bahan Bakar bagi Pembangunan

Keluaran Petronet tidak hanya 
berkontribusi terhadap diversifikasi energi 
India, namun ikut membantu memenuhi 
berbagai kebutuhan pembangunan.

Vadodara menggunakan lebih banyak gas 
daripada kota-kota lainnya di India karena 
kedekatannya dengan jalur pipa gas dan 

terminal Petronet di Dahej yang berjarak 
150 kilometer.

Sambil menunggu pelanggan di dekat 
terminal bus pusat Vadodara, Vishinath 
Jagtap, pengemudi bajaj yang telah 
melakoni pekerjaannya selama 20 tahun, 
bercerita bahwa ia beralih dari bajaj 
berbahan bakar minyak ke bahan bakar 
CNG sekitar 5 tahun yang lalu. Ia mengaku 
penghasilannya telah naik dua kali lipat 
karena CNG lebih murah daripada bensin dan 
karena banyak penumpangnya lebih suka 
kendaraan yang lebih sedikit menimbulkan 
polusi. Sisi buruknya, kata Vishinath, adalah 
bahwa bajaj berbahan bakar CNG lebih 
mahal daripada bajaj berbahan bakar minyak 
dan antrean saat mengisi bahan bakar lebih 
panjang karena stasiun pengisian bahan 
bakar CNG belum banyak.

Di terminal bus pusat, Narendra Rana 
mengelola armada sekitar 100 bus swasta 
berbahan bakar CNG yang mengantar 
penumpang dari dan menuju pusat kota. 
Harga bus berbahan bakar CNG lebih mahal 
15% daripada bus berbahan bakar diesel, 
tambahnya, tetapi biaya bahan bakarnya 
lebih murah, perawatannya lebih jarang, 
dan menimbulkan lebih sedikit polusi udara 
dan suara.

Sejak Vadodara, bersama-sama dengan 
Delhi dan Mumbai, terpilih untuk menguji 
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coba kendaraan CNG, jumlah kendaraan 
berbahan bakar CNG telah meningkat 
drastis. Pada 2008, kira-kira 70% bajaj di 
kota itu dan semua bus dalam kotanya 
sudah berbahan bakar CNG.

Tak hanya para pengguna transportasi 
umum, puluhan ribu rumah tangga pun 
telah beralih dari minyak tanah ke gas 
alam untuk memasak.

Energi bagi Industri

Sekitar 80% dari gas alam dikonsumsi 
oleh pembangkit listrik dan pabrik pupuk, 
sedangkan permintaan dari klien industri 
lainnya seperti industri kaca, keramik,  
otomotif, dan spons besi juga terus meningkat.

Di pabrik amonia milik BUMN Gujarat State 
Fertilizers and Chemicals di Vadodara, 
R.K. Shah, deputi manajer utama bidang 
proyek, menjelaskan bahwa perusahaan 
telah beralih dari nafta ke gas alam untuk 
membuat pupuk dan petrokimia, terutama 
karena harga gas yang jauh lebih rendah.

Pemerintah mensubsidi harga gas alam 
untuk memproduksi pupuk sebanyak 650 ton 
per hari—sekitar setengah dari kapasitas 
pabrik amonia—bagi petani dengan harga 
terjangkau, tambahnya. Tetap saja,  
para analis mencatat bahwa India  
harus mengimpor sebagian besar  
pupuknya dengan harga mahal,  
sebuah tanda akan besarnya  
kebutuhan yang belum  
terpenuhi.

Seiring semakin diikutinya contoh Vadodara 
oleh kota dan industri lain, gas alam 
akan terus menggantikan bahan bakar 
minyak sehingga mendatangkan manfaat 
bagi masyarakat umum dan juga bidang 
industri, pertanian, dan transportasi.
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Menciptakan Energi Bersih
Bagi India
ADB membantu Tata Power menjadi pemain besar di sektor energi bersih dan 
terbarukan yang kini semakin penting.

Khandke, India—Jika dilihat dari jauh, 
kumpulan turbin angin dengan “batang” 
73 meter dan “kelopak” 26 meter itu tampak 
seperti tanaman raksasa yang tumbuh di 
dataran tinggi Khandke, sebuah desa di 
sudut terpencil negara bagian Maharashtra, 
India. Dari lokasi terpencil ini, menara baja 
dengan bilah yang dapat berputar dan mesin 
turbin tersebut telah membantu memenuhi 
kebutuhan Maharashtra. Kumpulan turbin 
angin itu menghasilkan listrik lebih dari 
100 gigawatt-jam—cukup untuk menyediakan 
listrik bagi beberapa ribu rumah tangga—
untuk ditambahkan ke grid listrik negara 
bagian.

Keberuntungan di Tengah Kekurangan 
Energi

Seperti kebanyakan kawasan pedesaan 
di India yang kekurangan energi, desa di 
sini sering mengalami pemadaman listrik 
sampai 12 jam per hari. Tanpa listrik, 

penduduk desa boleh dikatakan terputus 
dari dunia luar.

Tata Power, bagian dari kelompok 
konglomerat Tata, merupakan salah satu 
produsen listrik besar yang berusaha 
meringankan kekurangan listrik di wilayah 
yang kebutuhan listriknya 20% lebih besar 
daripada pasokan pada jam puncak.

Dengan dorongan dari pemerintah negara 
bagian dan bantuan dari Departemen 
Operasi Sektor Swasta ADB, Tata Power 
baru-baru ini menambah pangsa pasarnya 
di sektor angin dan telah menjadi pemain 
besar. Perusahaan berusaha meningkatkan 
kapasitas tenaga anginnya secara besar-
besaran sampai dengan 2017. Turbin angin 
tersebut merupakan bagian dari strategi 
Tata Power untuk meningkatkan kapasitas 
listriknya secara keseluruhan. Tata Power 
sudah terlebih dahulu aktif di bidang panas 
bumi dan tenaga air.

Angin merupakan sumber daya energi 
yang bersih dan terbarukan, dan semakin 
penting karena berbagai negara sedang 
berupaya menurunkan emisi karbon demi 
mengurangi dampak perubahan iklim  
dan memenuhi komitmennya terhadap 
Protokol Kyoto.

Mendorong Bisnis

Teknologi angin masih relatif mahal 
dan daya tariknya masih diragukan 
oleh sejumlah perusahaan komersial. 
India sedang mendorong bisnis untuk 
mengembangkan sumber energi terbarukan 
dalam jumlah besar—matahari, biomassa, 
air, dan angin—sebagai bagian dari 
tujuannya menyediakan “listrik bagi semua 
pada 2012”.

Pemerintah negara bagian telah mengadopsi 
pendekatan ganjaran dan hukuman. 
Distributor listrik diwajibkan membeli 

INDIAINDIA
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setidaknya 6% pasokan mereka dari sumber 
energi terbarukan pada 2010. Kelalaian 
melakukan kewajiban tersebut akan 
mengakibatkan penalti besar. Sementara 
itu, penghasil listrik diberi harga menarik 
untuk listrik yang berasal dari angin.

Untuk mendukung program energi bersih ini, 
ADB memberikan pinjaman 13 tahun sebesar 
3,52 miliar rupee ($79 juta pada April 2010), 
atau mencapai 70% dari biaya proyek, untuk 
membantu Tata Power mendirikan ladang 
angin di tiga tempat: Khandke di distrik 
Ahmednagar, Bramanvel di distrik Dhulia, 
dan Sadawaghapur di distrik Satara.

“Kami memberikan pembiayaan jangka 
panjang dengan tingkat bunga tetap, 
jenis pembiayaan yang tidak mudah dicari 
di India,” kata Takeo Koike, pemimpin 
tim ADB untuk proyek tersebut. “Tata 

Power menginginkan ongkos pembiayaan 
yang tetap untuk jangka panjang, demi 
menghindari risiko kenaikan bunga pinjaman 
padahal tarifnya tidak akan mencerminkan 
perubahan ongkos pembiayaan seiring 
waktu. Pilihan ini ternyata tepat, mengingat 
fluktuasi pasar global pada 2008 dan 2009.”

Melalui Inisiatif Pasar Karbon—skema 
pembiayaan yang mendukung pengembangan 
energi bersih, efisiensi energi, dan 
pengurangan gas rumah kaca—ADB 
membantu proyek Khandke agar layak 
didaftarkan sebagai proyek Mekanisme 
Pembangunan Bersih (CDM) di bawah 
Protokol Kyoto dari Konvensi Kerangka Kerja 
PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC).

Untuk memperkuat kelayakan keuangan 
proyek, ADB juga siap memberikan 

pembiayaan di muka dengan membeli 
sampai dengan 50% dari pengurangan emisi 
tersertifikasi yang akan diperoleh Tata Power, 
jelas Nishant Bhardwaj, konsultan CDM dari 
ADB. Setelah didaftarkan ke dewan eksekutif 
CDM di UNFCCC, Tata Power diharapkan dapat 
memperoleh pembayaran untuk pengurangan 



42
Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas

emisi tersertifikasi yang akan menjadi bagian 
besar dari pendapatan, selain penghasilan 
Rs3,50 ($0,08) per kilowatt-jam yang diperoleh 
dari penjualan ke badan listrik Maharashtra.

Melindungi Konsumen

Kemerosotan ekonomi global telah berdampak 
terhadap ekonomi India, tetapi tidak banyak 
berpengaruh pada sektor listrik. Meskipun ada 
penurunan permintaan listrik, kekurangan 
pasokan masih menjadi masalah terbesar 
India di bidang listrik  sehingga India belum 
perlu mengkhawatirkan kelebihan pasokan.

Tata Power berharap dapat menarik manfaat 
dari pembelajaran kemajuan teknologi 
angin dan penurunan ongkos produksi.

Sebagai contoh, perusahaan ini sedang 
melaksanakan proyek pembangkit 
listrik tenaga angin melalui Enercon 
India, perusahaan pembuat turbin angin 
milik Jerman. Perusahaan juga sedang 
mempertimbangkan untuk mengganti turbin 
yang memiliki gir dengan mesin tanpa gir, 
yang kehilangan lebih sedikit energi dan 
mampu menghasilkan lebih banyak, kata 
pejabat bidang pengembangan bisnis Tata 
Power. Di masa depan, Tata pun dapat 
menggunakan menara beton yang lebih tinggi.

Menurut Tata Power, 70% dari produksi listrik 
tahunan Khandke dihasilkan selama musim 
hujan yang berlangsung 5 bulan, dari Mei 
sampai September.

Dengan akses yang lebih besar terhadap 
listrik, kehidupan penduduk pedesaan yang 
jumlahnya sangat besar di India tentu akan 
membaik. Banyak penduduk desa yang 
sudah begitu terbiasa hidup tanpa listrik 
untuk waktu lama sampai-sampai mereka 
tidak dapat membayangkan seperti apa 
rasanya jika listrik lebih banyak tersedia.

Laxman Gaikwad, yang berasal dari desa 
Aurangabad, mengatakan bahwa di malam 
hari, suhu terkadang dapat melebihi 40°C 
jika tidak ada listrik, namun ia tidak 
mengeluh. “Kami sudah terbiasa dan kami 
menyesuaikan hidup dengan listrik yang 
kami dapatkan,” tuturnya.
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Kekuatan Air
Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air telah menyebabkan perbaikan 
perawatan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan penghasilan di sebuah desa di Nepal.

Kirnetar, Nepal—Mahesh Karki, 11, adiknya 
Rani, 9, dan Santosh Raj, 5, mendatangi 
Klinik Proyek Khimti dan disambut oleh 
perawat yang dulu membantu kelahiran 
mereka. Santosh sedang flu dan Mahesh 
diberi tahu cara merawat adiknya.

Anak-anak itu hanya beberapa dari antara 
50 sampai 70 pasien yang mengunjungi 
klinik setiap hari untuk mendapatkan 
fasilitas yang tidak ditawarkan oleh pos 
kesehatan pemerintah di daerah tersebut. 
Klinik ini dibangun sebagai bagian dari 
Proyek Listrik Tenaga Air Khimti—upaya 
sektor swasta pertama di Nepal di bidang 
pembangunan listrik tenaga air.

Kekuatan Air

Pembangkit listrik tenaga air tersebut, yang 
mulai beroperasi tahun 2000, merupakan 
pembangkit yang memanfaatkan aliran 
alami sungai dan perbedaan ketinggian 
untuk menghasilkan listrik. Kapasitas 

terpasangnya 60 megawatt dan pembangkit 
listrik tersebut dibangun dengan biaya 
$140 juta, yang didukung oleh ADB dan 
organisasi pembangunan internasional 
lainnya. Pinjaman ADB mencakup hampir 
25% dari biaya proyek.

Listrik yang dihasilkan dari proyek oleh 
Himal Power ini dijual ke 

Otoritas Kelistrikan Nepal 
dan memasok 15% dari 

konsumsi energi 

nasional. Pada akhir masa lisensi 50 tahun, 
Himal Power akan menyerahkan pembangkit 
listrik tersebut ke pemerintah Nepal.

Proyek listrik tersebut telah menimbulkan 
perubahan terhadap kesehatan, 
pendidikan, dan kehidupan penduduk lokal.

Mendukung Pengetahuan

Anak-anak keluarga Karki tidak hanya 
dilahirkan di klinik proyek Khimti, tetapi 
juga belajar di sekolah proyek. Sekolah 

NEPALNEPAL
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yang didirikan lebih dari 15 tahun lalu itu 
memiliki 480 siswa dan didanai dengan 
hibah dari Himal Power. Uang sekolah bagi 
anak-anak di komunitas itu lebih rendah 
daripada siswa yang anggota keluarganya 
datang dari luar untuk bekerja di proyek.

Ram Khrisna yang berusia 17 tahun sedang 
bersiap mengambil ujian kelulusan kelas 
10-nya pada akhir tahun. “Sekolah ini 
memiliki fasilitas lab ilmiah, komputer, dan 
internet, serta pengajaran dalam bahasa 
Inggris,” jelas Ram. “Saya orang pertama 
di keluarga saya yang bersekolah sampai 
tingkat ini dan saya mempelajari semuanya 
di sini.” Ia berharap dapat melanjutkan ke 
pendidikan tinggi di Kathmandu.

Listrik Pedesaan

Persis di sebelah sekolah, Badri KC, kepala 
Komite Konstruksi Pembangkit Listrik 
Tenaga Air Mini Haluakhola, menjelaskan 
bagaimana proyek gabungan Himal Power 
dan Program Pembangunan PBB (UNDP) 
akan menghasilkan listrik bagi desa-desa 
di sekitar proyek. Setelah diselesaikan, 
pembangkit kecil itu akan memiliki 
kapasitas 400 kilowatt—dan menjadi 
tambahan bagi listrik yang sudah dihasilkan 
oleh pembangkit listrik tenaga air mini 

Jhankre. Kedua pembangkit listrik itu 
merupakan bagian dari Koperasi Kelistrikan 
Pedesaan Khimti dan akan menyediakan 
listrik bagi 10 desa.

“Kini, untuk pertama kalinya, desa-desa itu 
bisa menyalakan lampu,” kata KC. Daerah 
ini akan memperoleh pasokan sepanjang 
waktu, sementara wilayah lain di Nepal 
sering mengalami pemadaman yang dapat 
berlangsung sampai 12 jam. Selain itu, 
harga listrik yang diperoleh penduduk 
Khimti lebih murah daripada rata-rata 
nasional.

Menciptakan Penghasilan

Perbaikan penghidupan tampak jelas di desa 
Khimtibesi, beberapa kilometer dari lokasi 
proyek Khimti. Di sini, Organisasi Koperasi 
Produsen Susu membeli susu dari peternak 
lokal dan menyimpannya dalam pendingin 
sebelum dijual ke perusahaan susu Dolakha 
dan pasar lokal.

Lebih dari 400 keluarga telah memperoleh 
manfaat dengan menggunakan koperasi 
untuk menyimpan dan menjual susu 
produksi mereka, alih-alih segera 
menjualnya di area tebatas pada hari susu 
diproduksi.

Toko roti Shri Mangla Devi adalah tempat 
terkenal di Khimtibesi. Dengan listrik 
dari pembangkit tenaga air mini, sebuah 
oven besar di toko itu dapat menghasilkan 
roti yang setiap sorenya dikirim ke pasar 
terdekat.

Berinvestasi pada Komunitas

Pada minggu terakhir Maret 2010, Himal 
Power menyerahkan seluruh infrastruktur 
Koperasi Kelistrikan Pedesaan Khimti dan 
tanggung jawab perawatannya kepada 
komunitas lokal.

“Langkah ini sesuai dengan filosofi kami,” 
jelas Tom Solberg, manajer utama Himal 
Power.

Melalui sekolah, fasilitas kesehatan, listrik, 
dan usaha kecil, pembangkit listrik tenaga 
air Khimti telah membawa perubahan 
bagi mutu kehidupan penduduk di desa 
Dolakha dan Ramechhap. Seperti yang 
dikatakan Narayan Dhoj Khadka, ketua 
Koperasi Kelistrikan Pedesaan Khimti: 
“Kini kami tahu bahwa listrik betul-betul 
menggerakkan dan membuka dunia  bagi 
orang-orang seperti kami.”
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FILIPINAFILIPINA
Membawa Filipina 

ke Jalur Cepat
Dukungan ADB bagi renovasi jalan raya yang terletak di sebelah utara Manila, ibu kota 
Filipina, telah mengubah keadaan ekonomi daerah tersebut.

Manila, Filipina—Di World Wide 
Auctioneers, sebelah utara Manila, pebisnis 
dari seluruh dunia berkeliling mengamati 
ratusan truk, derek, dan berbagai jenis 
peralatan berat lainnya. Mereka sedang 
memutuskan apa yang ingin mereka tawar 
dalam lelang bernilai jutaan dolar yang 
akan berlangsung tak lama lagi.

Para pebisnis global tersebut, peralatan 
berat yang akan mereka beli, dan perusahaan 
lelang itu memiliki satu kesamaan: semuanya 
ada di situ berkat Jalan Raya Luzon Utara.

“Sebagian besar alat besar ini didatangkan 
dari pelabuhan Manila melalui Jalan Raya 
Luzon Utara, dan kebanyakan pelanggan 
kami juga datang melalui jalan raya itu 
dari bandara Manila,” kata Eric Montandon, 
manajer utama World Wide Auctioneers, 
yang juga memiliki lokasi lelang di Lebanon, 
Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Kata Montandon, “Kami tidak akan dapat 
menempatkan bisnis kami di sini tanpa 
renovasi jalan raya itu.”

Perubahan Dramatis

Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Jalan Raya 
Luzon Utara dari Bank Pembangunan Asia 
(ADB) telah membantu renovasi bagian jalan 
sepanjang 83,7 kilometer dan membangun 
atau merehabilitasi 14 persimpangan, 
24 jembatan, dan 31 jalan layang dari 
Manila menuju Clark Special Economic Zone 
di provinsi Pampanga.

Proyek yang direncanakan dalam waktu 
cukup lama ini, menghasilkan terobosan 
rencana pembiayaan yang melibatkan 
sektor swasta dalam pembangunan 
infrastruktur dengan cara baru. Pada awal 
1990-an, pemerintah menyadari perlunya 
meningkatkan dan memodernisasi jalan raya 
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yang sudah berumur 30 tahun itu. Jalan  
raya itu sudah mulai rusak dengan bagian 
yang sering terkena banjir, berlubang, dan 
rawan macet.

Walaupun kondisinya buruk, lalu lintas di 
jalan raya itu justru tumbuh pesat dari 1992 
sampai 1997. Apa pun kondisinya, pengguna 
jalan terpaksa harus melewatinya  karena 
jalan raya itu adalah satu-satunya jalan raya 
yang menuju ke utara dari Manila.

Pemerintah dan ADB, sebagai lembaga 
pembiayaan utama, bekerja sama untuk 
mengumpulkan paket pinjaman $378 juta, 
yang diperoleh terutama dari sektor 
swasta. ADB memberikan pinjaman 
$45 juta dan mengkoordinasikan pinjaman 
$25 juta dari sekelompok bank komersial 
internasional.

Dampaknya sungguh dramatis bagi pengguna 
jalan raya itu. Dulunya, jalan raya itu hanya 
dua jalur, penuh lubang, dan dijejali truk 
berkelebihan muatan, bus yang ngebut, dan 
mobil pribadi. Tapi sekarang, jalan raya itu 
aman dan lancar dengan penerangan yang 
baik, papan tanda modern, serta penegakan 
aturan lalu lintas yang ketat.

Tanda-Tanda Pertumbuhan

“Kami melihat bisnis ini berkembang 
berkat renovasi jalan raya,” kata Adonis 
Baluyot, mantan ketua Asosiasi Papan Iklan 
Jalan Raya Luzon Utara. “Tadinya bisnis 
ini sulit sekali dijalankan. Orang-orang tak 
mau menempatkan iklan perusahaannya di 
jalan yang lama.”

Ia mencatat lebih dari 50 papan iklan 
telah didirikan sejak renovasi jalan raya, 
sehingga menciptakan puluhan lapangan 
kerja bagi mereka yang memasang dan 
memelihara papan iklan, memberikan 
pendapatan jutaan peso bagi perusahaan 
periklanan, dan mendorong peningkatan 
bisnis perusahaan yang memanfaatkan 
papan iklan tersebut.

“Ada yang mengatakan bahwa kesehatan 
ekonomi suatu daerah dapat dinilai dari 
jumlah dan mutu papan iklan,” kata 
Baluyot. “Jika betul begitu, ekonomi 
daerah ini tentulah sangat sehat.”

$45 juta dan mengkoordinasikan pinjaman 
$25 juta dari sekelompok bank komersial 
internasional.

jalan yang lama.”
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Menyambut Pelancong

Jalan raya tersebut juga telah membuka 
peluang pengembangan pariwisata di 
daerah utara yang indah. Kota kolonial 
bergaya Spanyol di Vigan, undakan 
bersejarah untuk penanaman padi di 
Ifugao, serta pantai La Union dan Pagudpud 
dulunya hanya bisa dicapai dengan mudah 
lewat udara. Selain itu, diperlukan pula 
perjalanan darat yang jauh lebih berat 
untuk mencapai beberapa tempat tujuan 
wisata tersebut. Kini, sebagian besar 
daerah tersebut dapat dicapai hanya dalam 
satu hari.

Di Luzon Tengah, daerah yang paling 
merasakan manfaat jalan raya baru, 
pariwisatanya terus meningkat dalam 3 tahun 
terakhir menurut Departemen Pariwisata 
Filipina, dengan peningkatan 24% dari 
2007 sampai 2008. Pada 2009, wilayah itu 
dikunjungi total 550.277 pelancong.

Jim Sebree, pensiunan perwira Angkatan 
Udara Amerika Serikat, mengelola 
Cottage Kitchen Café di Angeles City yang 
berdekatan dengan jalan raya. Sejak 
pembukaan jalan raya yang diperbaiki 
itu, bisnisnya telah meningkat 15%. 

Tidak mau kehilangan peluang, Sebree 
pun melipatgandakan luas kafenya dan 
menambah karyawan baru.

“Sebelum jalan rayanya diperbaiki, orang 
susah sekali datang ke sini,” kata Sebree. 
“Makanan kami sudah disukai orang sejak 
dulu, tetapi jalan raya itu kini membuat 
lokasi kami lebih mudah dicapai.” Sekarang 
pelancong yang sedang menuju ke utara 
atau sedang kembali ke Manila dapat 
singgah untuk makan dengan mudah.

Kajian ADB tentang proyek renovasi jalan 
raya tersebut mendapati bahwa lalu 
lintas harian rata-rata dari Januari sampai 
Maret 2009 mencapai 149.430 kendaraan, 
volume lalu lintas triwulan pertama yang 
paling tinggi sejak operasi komersial 
dimulai pada 2005. Angka ini 2,87% lebih 
tinggi daripada catatan angka tertinggi 
sebelumnya—145.258 kendaraan pada 2007.

Menyatukan Keluarga

Renovasi jalan raya itu telah memberi hasil 
yang sangat mengesankan, tetapi bagi Elmer 
Rotoni, manfaat terbesar jalan raya itu 
berkaitan dengan Carl, putranya yang berusia 
1 tahun. Rotoni bekerja sebagai pengemudi 

di provinsi Zambales di wilayah utara, tetapi 
istri dan anak bayinya tinggal di ibu kota.

Sebelum jalan raya diperbaiki, Rotoni, 41, 
terpaksa berpisah berminggu-minggu dari 
istrinya. Perjalanan pulang balik terlalu 
sulit diperkirakan dan melelahkan untuk 
dilakukan secara rutin. Setelah renovasi 
jalan raya, Rotoni dapat menghitung waktu 
perjalanan dari tempat kerjanya kembali 
ke Manila yang kira-kira memakan waktu 
2,5 jam.

Sekarang Rotoni dapat pulang selepas 
kerja pada Jumat malam dan bermain-
main dengan bayinya sebelum tidur, 
lalu menghabiskan akhir pekan bersama 
keluarga, dan kembali masuk kerja pada 
Senin pagi. Ia pun dapat segera pulang ke 
rumah jika ada masalah darurat atau ada 
acara khusus.

“Dulu, meskipun saya hanya berjarak 
100 kilometer dari keluarga, saya tidak 
dapat pulang akibat buruknya jalan. Tapi 
sekarang, saya bisa bersama mereka setiap 
akhir pekan dan lebih terlibat dalam 
kehidupan mereka,” kata Rotoni. “Bagi 
saya, jalan raya ini adalah jalan yang 
menyatukan keluarga saya.”
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Efektivitas Pembangunan:  
Kisah Keberhasilan Kami
Pasar Modal dan Sektor Keuangan

• Pembangunan yang Dapat Dirasakan Rakyat (Afganistan)
• Meminyaki Roda Perekonomian Dunia (Regional)
• Mendorong Dana Energi Bersih (Regional)
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Pembangunan

yang Dapat Dirasakan Rakyat
ADB mendirikan bank komersial sektor swasta pertama, selepas rejim Taliban di Afganistan 
yang carut-marut akibat perang. Bank Internasional Afganistan (AIB) membantu membiayai 
usaha kecil-menengah, dan juga perbankan konsumen dan ritel.

Kabul, Afganistan—Habibulllah Hamidi 
sedang membuat kerikil. Kerikil tersebut 
digunakan untuk membangun jalan, yang 
selanjutnya diharapkan dapat membawa 
kemajuan. Di Afganistan, kemajuan adalah 
hal yang sangat berharga.

Tetapi, ayah tiga anak yang berusia 53 tahun 
ini melihat kontribusinya bagi pembangunan 
Afganistan dalam makna yang lebih 
sederhana dan lebih langsung. Habibullah 
adalah mantan dokter hewan yang melarikan 
diri dari Afganistan karena perang dan 
kini menjadi direktur Ariana Saz, sebuah 
perusahaan konstruksi beromzet $1,2 juta.

Jumlah karyawannya telah hampir 
berlipat ganda, dari 32 menjadi 56, 

berkat pinjaman $79.000 dari Bank 
Internasional Afganistan (AIB) yang 
dimiliki sebagian oleh ADB.

Alat bagi Kemakmuran dan Perdamaian

Habibullah mengambil pinjaman itu pada 
awal 2008 untuk membeli alat pemuat 
canggih yang dapat memindahkan enam 
jenis kerikil dan pasir yang ia produksi 
di pabriknya. “Alat baru itu berpengaruh 
besar pada pekerjaan kami,” jelasnya saat 
rapat dengan pejabat bank di kantornya, di 
luar Kabul. “Sebelumnya, kami membayar 
$4.000 per bulan untuk menyewa alat 
pemuat. Setelah kami membelinya, kami 
yakin akan mampu mengembalikan pinjaman 
ke AIB dalam waktu 7 bulan.”

Ia memerlukan biaya lebih dari $1 juta 
untuk membeli peralatan berat yang 
memungkinkannya mengubah batu dari 
pegunungan di sekitar Kabul menjadi 
kerikil. Ia kini memproduksi sekitar 
120 meter kubik kerikil per jam. Ia 
menghasilkan sendiri listrik yang ia 
gunakan dan pabriknya diterangi terus-
menerus sehingga stafnya dapat bekerja 
secara bergiliran untuk memenuhi 
permintaan yang terus datang dari 
perusahaan konstruksi di Kabul.

Kemiskinan dan pengangguran sudah sejak 
dulu disadari sebagai pendorong timbulnya 
gerakan perlawanan di Afganistan. Peluang 
ekonomi merupakan salah satu obat 
penawar yang paling baik. “Ketidakstabilan 

AFGANISTANAFGANISTAN
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dan pengangguran berkaitan sangat 
erat,” kata Habibullah. “Jika orang punya 
pekerjaan, mereka tidak akan berperang. 
Jika tidak ada pekerjaan, mereka terpaksa 
angkat senjata demi kelangsungan 
hidupnya.”

Membantu Usaha Kecil

Bank tersebut telah menyalurkan  
pinjaman senilai $7,6 juta bagi usaha 

kecil-menengah. Ramin dan Fayeq rata-rata 
mendapat sekitar delapan permohonan baru 
per bulan.

Toko roti yang paling terkenal di Kabul, 
Masomi Stores, adalah salah satu usaha 
yang telah dibantu Ramin. Perusahaan 

keluarga itu terkenal di Kabul karena 
berbagai kue dan kue keringnya. 

Masomi Stores merupakan salah satu 

dari segelintir usaha yang dapat tetap buka 
ketika Taliban berkuasa.

“Mungkin itu karena mereka suka kue 
buatan kami,” kelakar Assadullah, 24, salah 
satu dari beberapa saudara yang kini  
menjalankan usaha itu. 
“Banyak orang berkuasa 
yang usahanya ditutup. 
Tapi kami hanya orang-
orang sederhana, 
kami tak punya 
senjata 
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api dan kami boleh tetap buka. Orang-orang 
Taliban dulu sering berbelanja di sini.”

Tetapi, usaha mereka tidaklah sesederhana 
cerita Assadullah. Usaha itu telah berjalan 
selama 30 tahun dan keluarga mereka 
meminjam $40.000 tujuh bulan yang lalu 
untuk membuka toko baru di Khair Khana, 
tempat tinggal kelas atas yang berada di 
sebelah utara ibu kota. Itu toko kelima 
mereka di Kabul.

“Setelah mendapatkan pinjaman, kami 
menambah karyawan kami dari 50 menjadi 
70 orang,” kata Assadullah. “Kami sudah 
sangat terkenal di Afganistan dan kami punya 
produk yang sangat bagus. Banyak orang 
datang dari provinsi lain, bahkan dari negara 
lain untuk membeli kue buatan kami.”

Usaha mereka kini beromzet lebih dari 
$50.000 per bulan.

Keuntungan dan Kemajuan

Pinjaman yang diberikan tidak hanya terbatas 
di Kabul. AIB telah mendirikan delapan 
cabang di seluruh negeri dan setiap kantor 
provinsi memiliki setidaknya dua orang 
pejabat khusus bidang kredit. AIB berencana 
membuka lagi enam cabang baru pada 2009 
dan menambahnya lagi sampai 28 cabang pada 
2013. Usia rata-rata staf bank adalah 26 tahun.

Mereka sudah banyak mengalami kemajuan 
sejak 2003, ketika ADB pertama kali 

menyatukan tiga anggota diaspora Afgan 
yang sudah puluhan tahun berbisnis di 
Afganistan dan di dunia. Bersama-sama, 
mereka mendirikan bank swasta pertama di 
Afganistan.

Setiap pihak memegang porsi saham 
25%. Pada akhir Desember 2008, AIB 
melipatgandakan modalnya menjadi 
$20 juta—kebanyakan dari laba ditahan.

“Saya meyakini bahwa pinjaman bagi UKM 
[usaha kecil-menengah] merupakan salah 
satu kontributor terbesar pembangunan 

pedesaan di Afganistan,” kata Khalil. 
Tetapi, ia mengakui bahwa keamanan 
masih menjadi tantangan terbesar.

Khalil, mantan kepala Bank Sentral 
Afganistan, telah beremigrasi ke Amerika 
Serikat ketika ia dipilih untuk menjadi 
manajer utama AIB. Ia masih menyimpan 
semangat untuk melayani masyarakat.

“AIB memang bank swasta, tetapi kami 
tidak hanya mencari keuntungan,” 
katanya. “Kami ingin turut berperan dalam 
pembangunan Afganistan.”



52
Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas

REGIONALREGIONAL

Meminyaki Roda

Perekonomian Dunia
Investasi ADB dalam membantu pembiayaan perdagangan telah membantu sejumlah negara 
Asia melewati krisis keuangan global 2009 dan memulai masa pemulihan.

Manila, Filipina—Pembiayaan perdagangan 
sangat penting demi membantu kelancaran 
jalannya perekonomian dunia. Tanpa 
pembiayaan perdagangan, perusahaan 
tidak dapat memperoleh barang yang 
diinginkan konsumen dan pabrik tidak 
dapat memperoleh bahan penting. 
Akibatnya adalah berkurangnya lapangan 
kerja, penurunan pendapatan, dan pada 
akhirnya, perlambatan pertumbuhan 
ekonomi.

Namun, banyak eksportir dan importir di 
negara berkembang Asia yang kesulitan 
mengakses pembiayaan perdagangan. Di 
sinilah Program Pembiayaan Perdagangan 
(TFP) dari ADB, dalam kerja sama dengan 
bank komersial, dapat membantu berbagai 
perusahaan tersebut.

Pembiayaan Perdagangan di Tengah 
Krisis Keuangan Global

Pada awal tahun yang lalu, kesulitan 
berubah menjadi bencana bagi ekonomi 

Asia yang sangat bergantung pada ekspor 
ketika jaringan pembiayaan perdagangan 
menyusut drastis seiring meluasnya krisis 
keuangan global ke ekonomi riil. Permintaan 
dari pasar di negara maju langsung anjlok 
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dan dikhawatirkan bahwa resesi ekonomi 
terburuk sejak tahun 1930-an tersebut akan 
bertambah parah dan mengakibatkan bank 
komersial hanya mau meminjamkan bagi 
peminjam yang paling aman.

Merosotnya perdagangan internasional dan 
kekhawatiran bahwa kekurangan pembiayaan 
untuk membantu perdagangan akan 
menghambat pemulihan global menjadi berita 
besar di seluruh dunia. Peminjam multilateral 
seperti ADB dan berbagai lembaga kredit 
ekspor langsung bertindak mengisi kekosongan 
yang ditinggalkan oleh sektor keuangan 
swasta yang hancur, dan segera menjalankan 
langkah-langkah untuk meningkatkan 
dukungan pembiayaan perdagangan bagi bank 
komersial dan perusahaan.

Pada 31 Maret 2009, ADB meningkatkan batas 
pinjaman TFP dari sebelumnya $150 juta 
ketika program tersebut pertama kali dimulai 
pada 2004, menjadi $1 miliar. ADB juga 
memperpanjang masa jatuh tempo maksimum 
berbagai instrumen dari 2 menjadi 3 tahun.

“Mempermudah perusahaan untuk 
memperoleh pembiayaan perdagangan 
seharusnya dapat meningkatkan bisnis dan 
mendorong mereka untuk berekspansi serta 
menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini 
sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang yang berkelanjutan dan 

bagi pengurangan kemiskinan yang akan 
menyertai pertumbuhan tersebut,” kata 
Robert van Zwieten, direktur Divisi Pasar 
Modal Sektor Swasta yang menaungi TFP.

Membantu Bank di Pasar Negara 
Berkembang

TFP memberikan pinjaman dan penjaminan 
bersama-sama dengan bank internasional 
dan bank di negara berkembang anggota 
ADB untuk membantu perdagangan.

Didukung oleh peringkat kredit ADB yang 
sangat baik (AAA), program ini mendukung 
bank di negara berkembang dengan 
menyediakan sumber daya untuk membantu 
perdagangan dan memfasilitasi kemitraan 
dengan lebih dari 150 bank yang berpartisipasi 
dalam program ini di seluruh dunia. TFP juga 
membantu usaha kecil-menengah dengan 
memberikan penjaminan dan pinjaman, 
serta mendorong kerja sama regional dengan 
menggalakkan perdagangan lintas batas.

Pada tahun 2009, TFP membantu 
perdagangan berbagai perusahaan sampai 
senilai $1,9 miliar—lebih dari empat kali 
lipat nilai perdagangan yang dibantu pada 
2008, yaitu $460,5 juta. Angka ini mewakili 
nilai perdagangan, termasuk risiko 
yang diambil oleh sektor swasta, dalam 
443 transaksi yang telah dimungkinkan 

oleh program ini pada 2009. Sejak program 
dimulai pada 2004, belum pernah terjadi 
gagal bayar.

Mengingat pentingnya memastikan agar 
usaha kecil-menengah mendapatkan 
bantuan untuk melindungi lapangan kerja 
seiring menyusutnya pasar ekspor akibat 
kemerosotan ekonomi global, hampir dua 
pertiga transaksi pada 2009 membantu 
sektor tersebut.

Setengah dari transaksi tahun lalu 
membantu perdagangan di antara negara 
berkembang anggota ADB. Nilai yang umum 
adalah $500.000, tetapi rentangnya sangat 
beragam, dari yang sekecil $6.000 sampai 
sebesar $79 juta. Program memungkinkan 
eksportir untuk menjual beragam produk 
seperti komoditas pertanian, obat dan 
peralatan medis, barang elektronik, 
minyak, dan anjungan pengeboran.

Satu dolar pinjaman ADB dapat menarik 
jumlah pinjaman yang sama dari 
sektor swasta. Dan karena pembiayaan 
perdagangan biasanya bersifat jangka 
pendek, terkadang hanya untuk 3 bulan, 
maka portofolionya dapat diperpanjang lagi 
setidaknya satu kali dalam setahun. Hal 
ini berarti program senilai $1 miliar dapat 
memberikan bantuan perdagangan sampai 
senilai $15 miliar pada akhir 2013.
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Pembiayaan Perdagangan bagi Asia

ADB telah menegosiasikan kesepakatan 
di bawah TFP dengan berbagai bank di 
Afganistan, Azerbaijan, Bangladesh, 
Kamboja, Indonesia, Nepal, Pakistan, 
Sri Lanka, Viet Nam, dan yang terbaru, 
Mongolia dan Filipina. Jumlah bank 
penerbit meningkat menjadi 73 pada 2009, 
dari sebelumnya 50 pada awal 2009, dan 
diperkirakan akan menjadi setidaknya 100 
pada akhir triwulan ketiga 2010. TFP memiliki 
lebih dari 90 bank pengonfirmasi yang ikut 
serta. Bangladesh, Pakistan, dan Viet Nam 
menjadi bagian terbesar portofolio pada 2009 
dan keadaan ini masih akan berlanjut hingga 
2010. Perluasan ke Tajikistan, Uzbekistan, 
dan negara Asia tengah lainnya ditargetkan 
untuk dilakukan pada 2010.

TFP tidak hanya memberikan pembiayaan bagi 
perdagangan, tetapi juga menghubungkan 
bank dan perusahaan lokal dengan bisnis 
internasional dan jaringan pembiayaan. Kerja 
sama regional dan global yang dihasilkan akan 
membantu membangun hubungan bisnis yang 
mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Pengetahuan yang Lebih Baik

ADB juga berupaya mengurangi kesenjangan 
arus informasi yang menyebabkan kebijakan 
dan intervensi program oleh lembaga publik 
dan regulator terasa seperti menebak-
nebak, bukannya ilmu pasti.

ADB telah memulai dengan bermitra dengan 
Kamar Dagang Internasional (ICC) untuk 
mendirikan Catatan Pembiayaan Perdagangan 
(Trade Finance Register) ICC-ADB. Bank 
komersial dan lembaga multilateral akan 
menyerahkan data ke catatan tersebut, yang 
selanjutnya akan menganalisis informasi 
dan memperlihatkan hal yang sudah 
diketahui secara intuitif: bahwa pembiayaan 
perdagangan memiliki kemungkinan gagal 
bayar yang lebih rendah daripada jenis 
pembiayaan yang lain. Informasi tersebut 
akan membantu sebagai alasan untuk 
menurunkan persyaratan modal bagi 
transaksi pembiayaan perdagangan. Statistik 
yang dihasilkan oleh catatan tersebut juga 
akan membantu penetapan batas kredit per 
negara untuk pembiayaan perdagangan oleh 
lembaga pembiayaan.

Kemitraan sangat penting untuk 
mengedepankan persoalan ini dan krisis telah 
menyatukan berbagai lembaga untuk bekerja 
sama dalam berbagai cara. Kemitraan ADB 
dengan ICC, bank komersial, dan lembaga 
multilateral lainnya untuk mengembangkan 
statistik tentang gagal bayar pinjaman 
merupakan contoh yang baik.

Pembiayaan Perdagangan untuk 
Pencegahan dan Pemulihan

Menjadi bagian dari  program pembiayaan 
perdagangan dari  berbagai bank 
pembangunan multilateral adalah bagian 

penting dari kesiapsiagaan menghadapi 
krisis, baik bagi bank di pasar negara 
berkembang maupun bank di negara maju. 
Jika terjadi krisis akibat masalah apa pun—
baik yang cakupannya nasional, regional, 
maupun global—program pembiayaan 
perdagangan multilateral (dan inisiatif dari 
lembaga kredit ekspor) dapat menjadi cara 
supaya berbagai lembaga tetap mampu 
menawarkan pinjaman dan penjaminan 
sehingga roda perdagangan dapat terus 
berputar.

Dan kenyataannya, Asia memimpin 
dunia dalam hal pemulihan ekonomi. 
ADB memperkirakan ekonomi negara 
berkembang akan tumbuh rata-rata 6,6% 
tahun ini, jauh lebih tinggi daripada 
pertumbuhan 1,6% di Amerika Serikat dan 
kemungkinan stagnasi lebih lanjut di zona 
eropa.

Pemulihan ini mendorong kenaikan 
permintaan dan pasokan pembiayaan 
perdagangan. TFP telah membantu 
kawasan ini menghadapi krisis ekonomi 
global yang baru terjadi. TFP kini 
mendukung pemulihan yang sedang 
berjalan dan akan terus membantu 
untuk memastikan bahwa pembiayaan 
perdagangan tersedia bagi kebanyakan 
pasar yang kesulitan di Asia yang sedang 
berkembang, yang tingkat pinjamannya 
belum kembali ke taraf pra-krisis.
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REGIONALREGIONAL
Mendorong

Dana Energi Bersih
Perusahaan dan proyek energi bersih 
untuk memerangi dampak perubahan iklim 
merupakan sektor populer di mata dana 
ekuitas swasta yang mencari  pengembalian 
investasi bagi investornya. Hanya beberapa 
tahun sebelumnya, komunitas investasi 
memandang sebelah mata sektor ini, tetapi 
Bank Pembangunan Asia (ADB) telah berperan 
dalam menyoroti peluang yang ada.

Dengan kesadaran akan peran pentingnya 
untuk mendorong bagian pasar ekuitas swasta 
yang selama ini terabaikan—dan potensinya 
untuk mendukung pembangunan yang 
berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, 
pada tahun 2007 ADB mengalokasikan 

$100 juta untuk investasi pada dana energi 
bersih dan mengundang manajer investasi 
untuk menciptakan dana yang dapat menarik 
investor lain. Untuk mendapatkan dukungan 
ADB, strategi investasi dana tersebut 
harus selaras dengan sasaran bank untuk 
mempromosikan sumber energi alternatif 
selain batu bara, minyak, dan gas yang dapat 
menunjang pertumbuhan pesat Asia.

Pada akhir 2009, dua dana investasi sudah 
mulai dijalankan. ADB menginvestasikan 
$20 juta di China Environment Fund III 
yang dikelola oleh Tsing Capital dari Beijing 
dengan modal awal $228 juta, dan juga 
berinvestasi di Asia Clean Energy Fund 
yang dikelola oleh GS Group dari Korea 
Selatan dengan modal awal $54 juta. 
Investor pada kedua dana ekuitas swasta 

ini termasuk lembaga pembangunan 
lainnya seperti Bank Dunia dan 

Bank Jepang untuk Kerja 
Sama Internasional 

(JBIC), serta 

lembaga keuangan besar dan perusahaan 
multinasional.

Satu demi satu, semakin banyak dana yang 
sedang disiapkan dan diluncurkan. Maybank 
MEACP Clean Energy Fund dan South Asia 
Clean Energy telah diluncurkan menyusul 
kedua dana investasi yang pertama  tersebut.

Investasi ADB dalam berbagai dana tersebut 
tidak melebihi $20 juta atau 25% dari 
besarnya dana investasi tersebut. Karena 
sebuah investasi umumnya tidak akan 
melebihi 10% dari portofolio, maka sebuah 
dana investasi tertentu dapat berinvestasi 
pada 10—15 perusahaan. Dengan demikian, 
uang ADB dapat dimanfaatkan banyak 
perusahaan di bidang energi alternatif ini. 
Bank menerima keuntungan  dalam bentuk 
tunai dari hasil investasi dana tersebut, sama 
seperti investor ekuitas swasta mana pun.

Dengan berinvestasi pada dana yang 
memiliki sasaran energi bersih yang sama, 
ADB dapat mengatasi keterbatasan sumber 
daya dan aturan investasi, serta ‘‘betul-
betul memanfaatkan uang kami karena kami 
berinvestasi pada beragam subproyek,’’ kata 
Robert van Zwieten, direktur Divisi Pasar 
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Modal dan Sektor Keuangan ADB. Sebagai 
lembaga pembangunan, ADB berada dalam 
posisi yang unik untuk menyoroti pasar di 
Asia dan mengajak investor komersial untuk 
masuk ke pasar tersebut.

Keberhasilan China Environment Fund dari 
awal yang kecil mengilustrasikan cara ADB 
memicu minat ekuitas swasta terhadap 
energi bersih dan membantu perusahaan 
pengelola investasi baru agar dapat 
memperbesar ukuran dan dampaknya.

Seri dana investasi dari Tsing Capital 
merupakan yang pertama di RRC yang 
khusus difokuskan pada teknologi bersih dan 
investasi yang berkaitan dengan lingkungan. 
ADB berinvestasi pada China Environment 
Fund yang pertama pada 2003, yang berhasil 
mengumpulkan ekuitas swasta senilai $13 juta, 
dan berinvestasi lagi pada yang kedua, yang 
berhasil mengumpulkan $30 juta pada 2004. 
Dana investasi yang ketiga berhasil menarik 
$228 juta dari investor di seluruh dunia.

“Karena Tsing Capital telah berhasil 
mengumpulkan jauh lebih banyak uang dalam 
dana investasi ini, mereka dapat menangani 
proyek yang lebih banyak dan lebih baik, 
sehingga dapat berdampak lebih besar pada 
emisi karbon atau metrik lainnya,” jelas 
Johanna Klein, Pejabat Investasi pada Divisi 
Pasar Modal dan Sektor Keuangan.

Secara global, investasi pada energi bersih 
tumbuh dari $33 miliar pada 2004 dan 

mencapai rekor $155 miliar pada 2008 menurut 
perusahaan riset Bloomberg New Energy 
Finance. Pada 2009, investasi publik dan 
swasta pada energi bersih turun 6,5% menjadi 
$145 miliar karena resesi global mengurangi 
dana yang tersedia bagi sektor tersebut.

Sebagian besar dana swasta berasal dari 
modal ekuitas yang diperoleh di pasar 
modal, dari pembiayaan proyek—terutama 
sebagai utang untuk memasang peralatan 
energi—dan dari penyertaan modal  swasta, 
serta dana ventura untuk mendukung 
perusahaan yang tumbuh. Keseluruhan 
dana tersebut mencapai $6,6 miliar di 
seluruh dunia pada 2009. Angka tersebut 
turun 44% jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya akibat krisis kredit yang 
menjatuhkan sentimen investor, menurut 
laporan dari bulan Maret 2010.

Keadaan di kawasan Asia dan Pasifik 
memperlihatkan masa depan yang lebih 
cerah. Investasi keuangan meningkat hampir 
25% menjadi $37,3 miliar pada 2009, dengan 
dominasi pada sektor pembangkit listrik 
tenaga angin—dan angka tersebut untuk 
pertama kalinya berhasil melewati nilai 
investasi di Amerika Serikat sebesar $29 miliar.

Strategi 2020 ADB mengidentifikasi 
pertumbuhan yang berwawasan 
lingkungan secara berkelanjutan, yang 
mengatasi perubahan iklim, sebagai 
sektor operasional inti untuk mendorong 
pengurangan kemiskinan.

Di samping mendorong investor ekuitas 
swasta untuk berinvestasi lebih banyak pada 
energi bersih, ADB juga telah mengadakan 
berbagai inisiatif lain dan menciptakan 
dana untuk meningkatkan pengetahuan dan 
investasi yang akan membantu berbagai 
negara mencapai ketahanan energi dan jalur 
pertumbuhan yang rendah karbon.

ADB menghabiskan sekitar $1,7 miliar 
untuk proyek energi bersih pada 2008, 
meningkat tajam dari $230 juta pada 2003. 
Target ADB adalah investasi tahunan senilai 
$2 miliar pada 2013.

Diversifikasi sumber energi demi memenuhi 
kebutuhan energi Asia sudah sangat 
mendesak. Permintaan energi di kawasan 
ini diperkirakan akan berlipat ganda antara 
2006 dan 2030, lebih cepat daripada di 
bagian dunia yang lain, menurut Lembaga 
Energi Internasional (IEA).

Diperlukan infrastruktur energi baru 
senilai kira-kira $6 triliun untuk memenuhi 
pertumbuhan tersebut sehingga sangat 
penting untuk  meningkatkan investasi yang 
memungkinkan adopsi energi terbarukan dan 
teknologi energi yang efisien di seluruh kawasan 
ini secara agresif dan dan mitigasi  dampak 
meningkatnya konsumsi  bahan bakar fosil.

Dengan membantu menarik modal ekuitas 
swasta, ADB memainkan peran yang kecil 
namun penting.
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Lampiran

Tabel 1.  Operasi Non-Negara Menurut Tahun dalam $ Juta, 2004—2009  
(termasuk proyek PSOD dan Departemen Regional)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pinjaman Non-Negara 93 513 450 650 1.522 443
  Sektor Swasta 93 513 375 640 1.222 309

  Sektor Publik 0 0 75 10 300 134

Ekuitas 164 177 231 80 123 220
Penjaminan Kredit Parsial 0 18 110 251 0 72
Penjaminan Risiko Politik 10 50 15 0 0 0
B-Loan 0 0 330 200 425 276
  Sektor Swasta 0 0 105 200 200 220

  Sektor Publik 0 0 225 0 225 56

Program Pembiayaan  
 Perdagangan (TFP) 0 0 0 0 0 850
PERSETUJUAN  
 NON-NEGARA KESELURUHAN 267 758 1.136 1.181 2.070 1.861
  Sektor Swasta 267 758 836 1.171 1.545 1.671

  Sektor Publik 0 0 300 10 525 190

Tabel 2.  Persetujuan Non-Negara Keseluruhan Menurut Negara dalam $ Juta, 2009  
(termasuk proyek PSOD dan Departemen Regional)

NEGARA PINJAMAN 
PENyERTAAN 

MODAL B-LOANS PENJAMINAN TFP TOTAL
India 100,00 40,00 140,00
Indonesia 40,00 40,00
Filipina 120,00 120,00
Papua Nugini 25,00 25,00
Republik Rakyat Cina 192,90 25,00 276,20 494,10
Thailand 5,00 71,80 76,80
Regional 115,00 850,00 965,00
TOTAL 442,90 220,00 276,20 71,80 850,00 1.860,90
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Tabel 3 continued

PINJAMAN KESELURUHAN

NEGARA

“Jumlah ($ juta)” Persen

KELOMPOK OPERASI 1

Departemen Asia Selatan

Bangladesh 205,468 4,66

India 1.032,058 23,38

Maladewa 16,500 0,37

Nepal 10,592 0,24

Sri Lanka 69,109 1,57

Departemen Asia Tengah dan Barat

Afganistan 111,235 2,52

Armenia 2,571 0,06

Azerbaijan 39,980 0,91

Georgia 16,667 0,38

Kazakstan 158,264 3,59

Pakistan 347,958 7,88

Tajikistan 0,500 0,01

Tabel 3.  Pinjaman Operasi Sektor Swasta Menurut Negara 
sampai dengan 31 Desember 2009

PINJAMAN KESELURUHAN

NEGARA

“Jumlah ($ juta)” Persen

KELOMPOK OPERASI 2

Departemen Asia Tenggara

Kamboja 6,965 0,16

Indonesia 537,475 12,18

Laos 100,000 2,27

Malaysia 0,143 0,00

Filipina 213,681 4,84

Thailand 59,044 1,34

Viet Nam 214,353 4,86

Departemen Asia Timur

Republik Rakyat Cina 783,837 17,76

Mongolia 9,120 0,21

Departemen Pasifik

Papua Nugini 18,000 0,41

Samoa 0,400 0,01

REGIONAL

Regional 459,740 10,42

TOTAL 4.413,679 100,00
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1 Negara berkembang anggota ADB di Asia Tengah dan Barat, dan Asia Selatan.
2 Negara berkembang anggota ADB di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Tenggara.
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Gambar 8.  Operasi Investasi Sektor Swasta pada Infrastruktur, 
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Pertanyaan Umum

Bagaimana cara ADB membantu  
sektor swasta?

ADB mendukung pembangunan sektor 
swasta dengan berbagai cara:

ADB memberikan bantuan keuangan langsung 
dengan mendanai dan mendukung perusahaan 
swasta, lembaga keuangan, dan dana ekuitas 
swasta yang telah disetujui, serta menggalang  
modal internasional bagi perusahaan swasta.

ADB pun memberikan bantuan tidak 
langsung melalui dialog dengan pemerintah, 
terutama di bidang yang berkaitan dengan 
kerangka kerja dan reformasi peraturan. 
Banyak lembaga keuangan memandang 
pengaruh ADB sebagai faktor  untuk mitigasi 
risiko karena pemerintah cenderung lebih 
jarang melakukan intervensi mendadak jika 
ADB ikut mengambil bagian dalam transaksi.

Apa keuntungan bekerja sama dengan ADB?

Keterlibatan ADB dalam sebuah proyek atau 
transaksi, baik melalui pembiayaan atau 
dalam bentuk dukungan penjaminan, akan 
menambah kredibilitas proyek atau transaksi 
di mata pemerintah tuan rumah, investor 
swasta, dan peminjam. Pengalaman selama 

4 dasawarsa di kawasan ini telah membuat 
ADB memiliki jaringan luas dengan lembaga 
pemerintah dan lembaga keuangan. ADB 
juga didukung oleh 67 pemerintah sehingga 
memiliki akses ke banyak lembaga lokal.

Berbagai faktor tersebut membuat ADB 
memiliki keunggulan lembaga swasta maupun 
publik. Dengan demikian, ADB mampu

• melakukan mitigasi  risiko, baik bagi 
sponsornya maupun pemerintah tuan 
rumah;

• memulai dialog konstruktif dengan 
pemerintah tuan rumah untuk 
mendukung reformasi peraturan dan 
perubahan;

• menambah pemahaman mengenai 
sektor bersangkutan;

• memungkinkan masa jatuh tempo 
pinjaman yang lebih panjang, jika 
diperlukan;

• mendorong transparansi, tata kelola 
perusahaan, dan manajemen risiko;

• meningkatkan kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan;

• mendukung proyek yang aman bagi 
lingkungan; dan

• menggalang pembiayaan tambahan  
jika diperlukan.

Bagaimana cara ADB menggalang  modal 
bagi perusahaan swasta?

ADB merancang solusi keuangan untuk 
mengelola risiko investor saat berinvestasi 
di negara berkembang anggota ADB. Solusi 
tersebut dapat mencakup kombinasi 
sumber pendanaan swasta dan pemerintah.

Dalam memberikan bantuan bagi sektor 
swasta, ADB menggunakan investasi  
penyertaan modal (yang dapat mencakup 
saham preferensi), pinjaman, penjaminan, 
dan sindikasi (termasuk B-loan atau 
pengaturan lender-of-record dan 
pengaturan guarantor-of-record) untuk 
menggerakkan investasi swasta.

Meskipun ADB tidak dapat memberikan 
penjaminan untuk ekuitas, investor dapat 
memiliki hak untuk memperoleh penjaminan 
atas pinjaman pemegang saham dan 
penjaminan pinjaman pemegang saham. 
ADB juga dapat memberikan penjaminan 
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untuk investor dan peminjam lokal dan asing. 
Penjaminan dapat diterbitkan dalam mata 
uang mana pun yang dapat diintermediasi 
oleh ADB secara efisien, termasuk mata uang 
sebagian negara berkembang anggotanya. 
Penjaminan ADB mencakup risiko yang tidak 
dapat diserap atau dikelola sendiri oleh sektor 
swasta, termasuk risiko politik. Pengurangan 
risiko tersebut akan mengatasi kekhawatiran 
investor sehingga membuka jalan bagi 
pendanaan dan investasi yang lebih besar.

Sektor ekonomi apa saja yang menjadi 
fokus ADB?

Saat ini ADB memprioritaskan dua bidang: 
yang pertama sektor keuangan dan pasar 
modal, yang kedua infrastruktur.

Melalui kerja sama dengan perantara 
keuangan swasta, operasi sektor swasta ADB 
berfokus pada perluasan akses terhadap 
pembiayaan, terutama di antara kelompok 
berpenghasilan lebih rendah (pembiayaan 
mikro dan pembiayaan rumah), serta berbagai 
usaha mikro, kecil, dan menengah, juga 
pembangunan infrastruktur dan pembiayaan 
untuk menghadapi perubahan iklim. 
Perantara keuangan yang dipakai ADB untuk 
menghasilkan dampak bagi sektor ekonomi riil 
tersebut mencakup bank, lembaga keuangan 
nonbank, dan dana ekuitas swasta. Terakhir, 

kegiatan pembiayaan perdagangan melalui TFP, 
membantu mengurangi dampak negatif krisis 
keuangan terhadap negara-negara yang paling 
rentan, sambil mendorong integrasi regional.

Dalam pembangunan infrastruktur, ADB 
berfokus pada sektor operasi inti berikut: 
energi (termasuk listrik), transportasi, 
telekomunikasi, air, dan infrastruktur 
perkotaan. ADB juga membiayai peningkatan 
atau perluasan proyek infrastruktur yang 
sudah ada. Berbagai bentuk berbagi risiko dan 
pengaturan kepemilikan, termasuk struktur 
BOO dan BOT, telah dirancang oleh ADB untuk 
membantu pemerintah dan investor dalam 
proyek infrastruktur. Dengan memperhatikan 
kelima sektor yang disebutkan di atas, 
PSOD juga mengusahakan dan mendorong 
Kemitraan Publik–Swasta, dengan upaya yang 
difokuskan pada Kemitraan Publik–Swasta di 
sektor sosial. Agribisnis dan manufaktur di 
negara berkembang anggota ADB yang paling 
rentan juga akan diperhatikan, walaupun 
dengan sangat selektif, karena bidang 
tersebut bukanlah bagian dari sektor inti 
Strategi 2020 ADB.

Seberapa banyak bantuan yang  
diberikan ADB?

ADB memberikan prioritas bagi sektor-sektor 
yang memiliki keunggulan komparatif di 

negara bersangkutan, dan bagi perusahaan 
yang sulit memperoleh modal akibat 
ketidaksempurnaan pasar dan dianggap 
berisiko tinggi. Sasaran ADB adalah 
mendorong pembiayaan dari sumber lokal 
dan asing, bukan untuk bersaing dengan 
sumber-sumber tersebut. Total pinjaman 
ADB umumnya dibatasi sampai 25% dari 
biaya proyek. Karena itu, berdasarkan hal 
tersebut (walaupun ini bukan merupakan 
pembatasan):

• ADB akan jarang terlibat penyertaan 
modal  melebihi 25% dari porsi modal 
keseluruhan.

• ADB akan jarang menjadi investor 
tunggal terbesar dalam sebuah 
perusahaan.

• ADB tidak akan mengambil tanggung 
jawab untuk mengelola sebuah 
perusahaan.

Jika diperlukan, ADB dapat membantu 
menggalang  utang tambahan dari lembaga 
keuangan lain dalam bentuk pembiayaan 
paralel atau pengaturan sindikasi, dengan 
ADB bertindak sebagai lender of record dan 
bank-bank berpartisipasi dalam pinjaman. 
ADB juga dapat memberikan penjaminan 
bagi lembaga keuangan komersial.

Inovasi, Dampak, Integritas



64
Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas

Hubungi Kami
(Kantor Direktur Jenderal, Departemen Operasi 
Sektor Swasta)

Philip C. Erquiaga
Direktur Jenderal
Tel +63 2 632 6315

Jo yamagata
Deputi Direktur Jenderal
ТTel +63 2 632 6877

Divisi Koordinasi Operasi (PSOC)

Philippe Leclercq
Direktur PSOC
Tel +63 2 632 6979

Divisi Pasar Modal dan Sektor Keuangan (PSCM)

Kawasan dan Negara yang Tercakup:

Asia Selatan: Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, 
Nepal, dan Sri Lanka

Asia Tengah dan Barat: Afganistan, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, 
Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan

Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Filipina, Thailand, dan Viet Nam

Asia Timur: Republik Rakyat Cina dan Mongolia
Pasifik: Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Kiribati, 

Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, 
Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan 
Solomon, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu

Robert van Zwieten
Direktur PSCM
Tel +63 2 632 5688

Divisi Pembiayaan Infrastruktur 1 (PSIF-1)

Kawasan dan Negara yang Tercakup:

Asia Selatan: Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, 
Nepal, dan Sri Lanka

Asia Tengah dan Barat: Afganistan, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, 
Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan

Michael Barrow
Direktur PSIF-1
Tel +63 2 632 6660

Divisi Pembiayaan Infrastruktur 2 (PSIF-2)

Kawasan dan Negara yang Tercakup:

Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Filipina, Thailand, dan Viet Nam

Asia Timur: Republik Rakyat Cina dan Mongolia
Pasifik: Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Kiribati, 

Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, 
Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan 
Solomon, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu

Christopher Thieme
Direktur PSIF-2
Tel +63 2 632 6920



6565

Kantor Perwakilan PSOD

Republik Rakyat Cina

Kangbin Zheng
kzheng@adb.org
7th Floor, China World Tower
No. 1 Jian Guo Men Wai Avenue
Chaoyang District, Beijing 100004
Tel +86 10 8573 0909
Fax +86 10 8573 0808

India

Sujata Gupta
sgupta@adb.org 
Kantor Perwakilan di India (INRM)
4 San Martin Marg Chanakyapuri
New Delhi 110021, India
Tel +91 11 2419 4383
Fax +91 11 2687 0955

Indonesia

Pamela Bracey
pbracey@adb.org
Kantor Perwakilan di Indonesia
Gedung BRI 2 Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. + 62 21 2512721
Fax. +62 21 2512749

Kazakstan

Stephen Wermert
swermert@adb.org
Kantor Perwakilan di Kazakstan (KARM) — Almaty
Kablan Building, 3rd floor
154 A Nauryzbai Batyr Street  

(corner of Abai Street)
Tel +7 727 330 0950 / 951 / 952
Fax +7 727 330 0954

Untuk pertanyaan dan klarifikasi, kirim email ke newbusiness@adb.org

SUMBER FOTO
Halaman sampul: Pustaka Foto ADB (kincir angin); Corbis: (infrastruktur); Syed Zakir Hossain (perempuan memegang telepon seluler).
Halaman dalam: Pustaka Foto ADB: 6, 25, 34, 43, 46, 50, 51, 52, 65; AFP: 29; Ariel Javellana: 4,9; Daniel Vazquez: 26; Eric Sales: 35; Gerry Castro:  
10 (ketiga dari kiri), 22; Ian Gill: 10 (keempat dari kiri), 13, 17, 36, 37, 39, 41, 42, 55; Jason Howe: 24; Kevin Hamdorf: 10 (kedua dari kiri), 45;  
Manu Mohan: 16; Pring Samrang: 31–33; Syed Zakir Hossain: 27; Vyacheslav Oseledko: 10 (pertama dari kiri); Wang Nanhai: 18.



Bank Pembangunan Asia
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Filipina
www.adb.org
Stok Publikasi No. ARM114018

Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas

Publikasi tentang operasi non-negara ADB ini menjelaskan pendekatan ADB untuk mendorong 
dan memperkuat investasi sektor swasta di Asia dan Pasifi k.

Tentang Bank Pembangunan Asia

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifi k yang bebas dari kemiskinan. Misi ADB adalah 
membantu negara berkembang anggotanya untuk mengurangi kemiskinan secara signifi kan dan 
meningkatkan kualitas  kehidupan rakyatnya. Walaupun telah mencatat banyak keberhasilan, 
kawasan ini masih dihuni dua pertiga penduduk  miskin dunia: 1,8 miliar orang hidup dengan 
$2 atau lebih kecil per hari, sedangkan 903 juta orang lainnya hidup dengan $1,25 atau lebih 
kecil per hari. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang 
melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, 
dan integrasi regional.

ADB yang berpusat di Manila, dimiliki oleh 67 negara anggota, 48 di antaranya berasal 
dari kawasan Asia dan Pasifi k. Instrumen utama ADB untuk membantu negara berkembang 
anggotanya adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi penyertaan modal , penjaminan, 
hibah, dan bantuan teknis.

Operasi Sektor Swasta ADB: 
Inovasi, Dampak, Integritas

Dicetak di Filipina

2011-2146 PSOD (Bahasa)_cover.indd   1 11/10/11   5:39 PM


	Pesan dari Direktur Jenderal
	Mendorong Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan
	Tujuan Jangka Panjang: Strategi 2020
	Operasi Sektor Swasta
	Sektor Inti pada Operasi Sektor Swasta ADB
	Dampak Pembangunan
	Upaya Perlindungan
	Kemitraan Publik–Swasta
	Produk Utama
	Efektivitas Pembangunan: Kisah Keberhasilan Kami
	Lampiran
	Pertanyaan Umum



