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Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Perhimpunan Bangsa-bangsa 
Asia Tenggara (ASEAN), dan terbesar ke-16 di dunia. Indonesia terus mencatat 
pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama enam tahun terakhir, dan telah 
membuat berbagai langkah signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan 
mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pengembangan sumber daya 
manusia, dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia/
ADB) telah bekerja sama sejak ADB berdiri tahun 1966. ADB telah menyetujui pinjaman 
dengan dan tanpa jaminan pemerintah sebesar $30,19 milyar, $432,06 juta dalam bentuk 
bantuan teknis, dan $429,98 juta dalam bentuk hibah untuk Indonesia. Strategi kemitraan 
Indonesia saat ini (Country Partnership Strategy/CPS) berfokus pada pertumbuhan yang 
inklusif dan kelestarian lingkungan. Sektor yang menerima dukungan prioritas antara lain 
pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, transportasi, dan pasokan air 
bersih serta layanan perkotaan lainnya. CPS mendukung dua tujuan pembangunan jangka 
menengah Indonesia: pembangunan ekonomi seiring dengan peningkatan kesejahteraan 
rakyat; dan tata kelola yang lebih baik.

Pencairan untuk Indonesia untuk pinjaman dan hibah yang dibiayai oleh sumber 
daya modal biasa, Dana Pembangunan Asia, dan dana khusus lainnya secara kumulatif 
berjumlah $23,22 milyar.

Proyek dan Program yang Didukung oleh ADB
Dukungan ADB untuk Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang 
kompleks dari sebuah negara berpendapatan menengah yang berkembang pesat. 
Fokus bantuan terus berubah, dari penekanan pada pertanian di tahun 1970-an, 
kemudian pada energi, infrastruktur perkotaan, dan pendidikan di tahun 1980-an, lalu 
pada reformasi dan ketahanan sektor keuangandi akhir 1990-an.

Pada bulan September 2014, ADB menyetujui pendanaan sebesar $400 juta untuk 
Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (SIGAP). Tahap pertama 
dari SIGAP mendukung inisiatif pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang 
lebih terbuka dan hemat biaya. Program ini  juga akan membantu memperluas opsi 
pembiayaan infrastruktur, dan membangun proses yang lebih cepat dan lebih transparan 
untuk pengadaan pemerintah. Program ini akan mendukung rencana pemerintah untuk 
menyediakan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas bagi pemerintah daerah, dan 
untuk lebih meningkatkan kerangka kerja kemitraan pemerintah dan swasta di proyek 
infrastruktur.

Kegiatan perbaikan lingkungan dan hunian senilai $74 juta akan membantu 
meningkatkan infrastruktur dasar dengan cara membangun lokasi perumahan baru 
di daerah pemukiman masyarakat miskin di 20 kota di Indonesia, yang bermanfaat 
bagi sekitar 670.000 keluarga berpenghasilan rendah. Tahap kedua dari program ini 
akan melanjutkan upaya perbaikan infrastruktur dan perumahan, serta meningkatkan 
kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan kota bagi masyarakat 
miskin. Tahap ini juga akan mendukung keterlibatan masyarakat lokal dalam proses 
perencanaan pembangunan perkotaan, dan membantu peluncuran kemitraan 
pemerintah dan swasta untuk membangun daerah pemukiman yang terjangkau oleh 
keluarga kurang mampu.

Tabel 2.  Indonesia: Pinjaman Kumulatif, 
Hibah, dan Bantuan Teknis yang 
Disetujuia, b

Sektor No.
Nilai Total

($ juta)c %c

Pertanian, Sumber Daya Alam dan 
Pembangunan Pedesaan 273 4.299,40 14,05

Pendidikan 80 2.455,75 8,03
Energi 81 4.416,29 14,43
Keuangan 66 4.111,43 13,44
Kesehatan 45 1.104,76 3,61
Industridan Perdagangan 39 660,58 2,16
Multisektor 28 1.797,20 5,87
Manajemen Sektor Publik 107 5.795,46 18,94
Transport 89 3.701,00 12,10
Pasokan Air Bersih dan Infrastruktur 

Perkotaan serta Pelayanan Lainnya 92 2.253,59 7,37
Total 900 30.595,45 100,00
a  Hibah dan bantuan teknis mencakup pembiayaan bersama.
b Mencakup pinjaman dengan jaminan pemerintah dan tanpa jaminan  
    pemerintah dan bantuan teknis.
c Jumlah mungkin tidak tepat karena pembulatan.

Tabel 1.  Indonesia: Pinjaman,  
Hibah dan Bantuan Teknis yang 
DisetujuiTahun 2014 ($ juta)

Pinjaman
Dengan 
Jaminan 

Pemerintah
Tanpa Jaminan 

Pemerintah Bantuan Teknis Hibah Total
 554,40 –  6,91 –  561,31 

– = nol.

Catatan: Hibah dan bantuan teknis mencakup pembiayaan bersama.

Tabel 3.   Indonesia: Jumlah Kumulatif  
Pembiayaan Tanpa Jaminan 
Pemerintah menurut Produk 

Jumlah Proyek 20
Nilai ($ juta)

Pinjaman 1.111,70
Penyertaan modal 63,85
Penjaminan 9,80
Pinjaman B (B Loans) 388,50
Total 1.573,85

http://www.adb.org/site/funds/ocr
http://www.adb.org/site/funds/ocr
http://www.adb.org/site/adf/main


Layanan sanitasi juga sedang diperluas. Melalui tambahan 
dana ADB sebesar $80 juta, Pemerintah akan menyediakan 
pembuangan air limbah dan sanitasi untuk 70.300 rumah 
tangga perkotaan di kota Cimahi, Jambi, Makassar, Palembang, 
dan Pekanbaru. Proyek ini merupakan jawaban  atas kebutuhan 
masyarakat perkotaan -- terutama kelompok rumah tangga 
berpenghasilan rendah -- dengan membangun sistem 
pembuangan limbah dan instalasi pengolahan air limbah khusus, 
mendirikan institusi untuk mengelola infrastruktur air limbah 
setempat, dan memperkuat kelembagaan terkait di tingkat 
pemerintah daerah.

Kegiatan Tanpa Jaminan Pemerintah
Sebagai katalis bagi investasi swasta , ADB memberi bantuan 
keuangan langsung untuk berbagai proyek sektor publik dan swasta 
tanpa jaminan pemerintah dalam bentuk pinjaman langsung, 
penyertaan modal, penjaminan, pinjaman B, dan pembiayaan 
perdagangan. Sejak awal berdirinya, ADB telah menyetujui $1,57 
milyar untuk pembiayaan 20 proyek tanpa jaminan pemerintah di 
Indonesia. Total saldo dan komitmen transaksi ADB tanpa jaminan 
pemerintah di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 berjumlah 
$416,45 juta, atau setara dengan 5,25% dari total portofolio ADB 
tanpa jaminan pemerintah.

Program Pembiyaan Perdagangan ADB (Trade Financing 
Program/TFP) mengisi celah pasar dengan memberikan 
penjaminan dan pinjaman melalui bank mitra dalam mendukung 
kegiatan perdagangan. TFP telah melakukan lebih dari 10.300 

transaksi yang mendukung lebih dari $20,5 milyar dalam sektor 
perdagangan, dan mendukung lebih dari 6.000 usaha kecil dan 
menengah sejak tahun 2004. Pada tahun 2014, TFP memberikan 
dukungan sebesar $3.8 milyar pada bidang perdagangan melalui 
lebih dari 1.900 transaksi. Di Indonesia, TFP bekerjasama dengan 
tujuh bank dan telah memberikan dukungan sebesar $1,33 milyar 
pada 110 transaksi perdagangan. Selain mengisi kesenjangan pasar, 
tujuan TFP adalah memobilisasi modal/keterlibatan sektor swasta 
dalam membangun Asia. Di Indonesia, 60 % dari $1,33 milyar 
kegiatan perdagangan yang didukung melalui TFP dibiayai bersama 
oleh sektor swasta.

Pembiayaan bersama
Operasi pembiayaan bersama memungkinkan mitra pembiayaan 
ADB, pemerintah atau badan-badan pemerintah, lembaga 
pembiayaan multilateral, dan organisasi komersial untuk ikut 
serta dalam membiayai proyek-proyek ADB. Dana tambahan ini 
diberikan dalam bentuk pinjaman resmi dan hibah, pembiayaan 
konsesional lainnya, dan pembiayaan komersial seperti pinjaman 
B, pengaturan transfer risiko, pinjaman paralel dan ekuitas, 
penjaminan untuk pembiayaan bersama,dan pembiayaan bersama 
untuk transaksi yang berada di bawah TFP ADB.

Pada akhir tahun 2014, nilai tambah langsung secara kumulatif 
(direct-value added/DVA)dari pembiayaan resmi bersama untuk 
Indonesia tercatat sebesar $3,52 milyar untuk 43 proyek investasi, 
dan $184,9 juta untuk 94 proyek bantuan teknis. DVA kumulatif 
pembiayaan komersial bersama untuk Indonesia tercatat sebesar 
$2,04 milyar untuk delapan proyek investasi.

Tahun 2014, Indonesia menerima $290 juta dalam bentuk 
pinjaman pembiayaan bersama dari Pemerintah Jerman, Dana 
Infrastruktur ASEAN, dan Clean Technology Fund; dan hibah 
pembiayaan bersama sebesar $48,8 juta dari Pemerintah Australia.

Ringkasan proyek-proyek dengan pembiayaan bersama 
dari 1 Januari 2009 - 31 Desember 2014 tersedia di www.adb.
org/countries/Indonesia/cofinancing

Kemitraan
Pada bulan Januari 2014, sebuah konferensi tingkat tinggi 
tentang kemitraan pengetahuan antara Pemerintah Indonesia 
dan ADB diadakan di Jakarta. Konferensi ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi solusi pengetahuan yang lebih efektif 
untuk ketahanan energi, pengembangan keterampilan, dan 
ketahanan pangan.

ADB dan Pemerintah Indonesia bekerjasama untuk 
melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, 
dan mitra pembangunan lainnya, dan ADB bekerja dengan 
universitas-universitas besar di Indonesia dan OMS untuk 
mendukung pertukaran pengetahuan.

ADB bekerjasama dengan sektor swasta, mendukung 
kemitraan pemerintah dan swasta, dan berusaha untuk 
memobilisasi sumber daya pembangunan tambahan. Dana 
sebesar $17,65 juta dari Japan Fund for the Joint Crediting 
Mechanism, diumumkan pada bulan Juni 2014, memberikan 
pembiayaan untuk mendorong penerapan teknologi yang telah 
terbukti baik namun belum banyak digunakan di Indonesia dan 
negara-negara anggota ADB lainnya. 

Tabel 5.  Indonesia: Portofolio Indikator Kualitas Kinerja untuk 
Pinjaman dengan Jaminan Pemerintah dan Hibah, 
2013–2014

Jumlah pinjaman yang berjalan (per 31 Des 2014)       16
2013 ($ juta) 2014 ($ juta)

Kontrak yang diberikan/Komitmena,b 122,5 149,0
Pencairana  588,1  498,9 

Jumlah hibah yang berjalan (per 31 Des 2014)c –
2013 ($ juta) 2014 ($ juta)

Kontrak yang diberikan/Komitmena,b – –
Pencairana – –

Proyek yang terkendala (%) 7

– = nol.

Catatan: Jumlah mungkin tidak tepat karena pembulatan.

a Termasuk pinjaman/hibah yang ditutup untuk kontrak yang diberikan atau dana yang dicairkan 
  selama tahun tersebut.
b Tidak termasuk pinjaman/hibah berbasis kebijakan.
c Hanya mencakup Dana Pembangunan Asia dan dana Khusus ADB lainnya.

Tabel 6.  Indonesia: Proyek dengan Pembiayaan Bersama, 
1 Jaanuari 2010–31 Desember 2014

Pembiayaan bersama Jumlah Proyek Nilai ($ juta)
Proyeka 15 2.761,71
 Hibah 6 68,53
 Pinjaman resmi 9 1.179,50
 Pembiayaan bersama komersial 3 1.513,68
Hibah Bantuan Teknis 37 134,93
a A project with more than one source of cofinancing is counted once.

Tabel 4. Indonesia: Tingkat Keberhasilan Proyek

Tahun

Tingkat          
Keberhasilan

(%)

Jumlah Proyek dan  
Program yang Dievaluasi secara 

Independen
2005 – 2
2007 25,00 4
2008 58,33 12
2009 66,67 3
2010 75,00 4
2011 100,00 5
2012 80,00 5
2013 – 1
2014 100,00 2
Total 63,16 38

– = nol.

Catatan: “Tahun” merujuk pada tahun sirkulasi laporan penyelesaian proyek (project completion report, PCR). 
Dibandingkan dengan angka pada lembar fakta tahun-tahun sebelumnya, tingkat keberhasilan yang dilaporkan di 
sini adalah berdasarkan peringkat PCR yang divalidasi dan laporan penilaian kinerja yang dievaluasi secara indepen-
den dan tidak mencakup evaluasi yang dilakukan sendiri. Dengan ukuran sampel yang kecil, tingkat keberhasilan 
belum tentu mewakili kinerja operasi di negara ini.

Sumber: Laporan validasi PCR dan basis datalaporan peringkat penilaian kinerja proyek/program pada tanggal 31 
Desember 2014.

http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
www.adb.org/countries/indonesia/cofinancing
www.adb.org/countries/indonesia/cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program


Untuk mempererat kemitraan regional, ADB bekerja 
dengan Global Environment Facility (GEF), dan bertindak 
sebagai mitra utama untuk memobilisasi sumber daya 
keuangan untuk Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, 
and Food Security Program (CTI-CFF). Lebih dari $300 juta 
telah tersedia, dengan dana pengisian kembali GEF tersedia 
untuk negara-negara CTI-CFF, termasuk Indonesia, sejak 
bulan Juli 2014.

Pengadaan

Bagian dari Kontrak Pengadaan ADB
Setiap tahun, ADB memberi pinjaman, hibah, dan bantuan 
teknis untuk mendanai proyek dan kegiatan di negara 
berkembang yang menjadi anggotanya, dan beberapa milyar 
dolar dalam kontrak untuk pengadaan barang, pekerjaan, dan 
jasa konsultasi. Sebagian besar kontrak diberikan atas dasar 
kompetisi internasional, yang terbuka untuk perusahaan dan 
perorangan dari setiap anggota ADB, regional atau non-
regional.

Kontrak pengadaan barang, pekerjaan, dan jasa terkait di 
bawah pinjaman dan hibah operasi berjumlah $6,59 milyar 
pada tahun 2013 dan $8,58 milyar pada tahun 2014. Pengadaan 
kumulatif, pada tanggal 31 Desember 2014, adalah $135,21 milyar. 

Kontrak pengadaan untuk jasa konsultasi di bawah 
pinjaman, hibah, dan operasi bantuan teknis berjumlah 
$511,13juta pada tahun 2013 dan $555,30 juta pada tahun 2014. 
Pengadaan kumulatif, pada tanggal 31 Desember 2014, adalah 
$9,98 milyar.

Jasa Konsultasi 
Sejak 1 Januari 1966 sampai 31 Desember 2014, konsultan 
terlibat dalam 45.584 kontrak untuk jasa konsultasi di bawah 
pinjaman, hibah, dan proyek-proyek bantuan teknis ADB 
senilai $9,98 milyar. Selama periode yang sama, 3.750 kontrak 
diberikan kepada konsultan dari Indonesia dengan total nilai 
$721,72 juta.

Tabel 7.  Bagian Indonesia dari Kontrak Pengadaan untuk Proyek 
Pinjaman, Hibah, dan Bantuan Teknis

Barang

2013 2014
Kumulatif 

(per Des 2014)
Nilai  

($ juta)
% dari  
Total

Nilai  
($ juta)

% dari   
Total

Nilai  
($ juta)

% dari  
Total

Barang, Pekerjaan, 
   dan  Jasa Terkait  507,41  7,70  205,58  2,39  12.474,67  9,23 

Jasa Konsultasi  24,21  4,74  11,79  2,12  721,72  7,23 

Total Pengadaan  531,62  7,49  217,37  2,38  13.196,39  9,09 

Tabel 8.  Lima Kontraktor/Pemasok teratas dari Indonesia   
yang Terlibat dalam Pengadaan Barang, Pekerjaan, dan 
Kontrak Jasa untuk Proyek Pinjaman dan Hibah ADB, 1 
Januari 2010–31 Desember 2014

Kontraktor/Pemasok Sektor

Nilai 
Kontrak
($ juta)

Inka, PT Industri Kereta Api TRA 72,39
Brantas Abipraya TRA 23,70
Halla Corporation TRA 18,61
Sacna-Basuki Joint Operation  ANR 17,63
PP Construction and Investment TRA 17,10
Lain-lain 1.729,81
Total 1.879,24

ANR =Pertanian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Pedesaan; TRA = Transportasi.

Tabel 9.  Lima Konsultan Teratas dari Indonesia yang Terlibat 
dalam Kontrak Jasa Konsultasi untuk Proyek Pinjaman, 
Hibah, dan Bantuan Teknis ADB,                                           
 1 Januari 2010–31 Desember 2014

Konsultan Sektor

Nilai 
Kontrak
($ juta)

Trans Intra Asia, PT (TIA) EDU 11,17
Korea Rural Community Corporation ANR 4,15
PT Ciriajasa Engineering
 Consultants PSM, TRA 3,61
Ceci Engineering Consultants,
 Inc. and Associates TRA 3,39
PT Amurwa International EDU 2,78
Konsultan Perorangan 11,79
Lain-lain 61,26

Total 98,15

ANR = Pertanian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Pedesaan; EDU = Pendidikan; 
PSM = Manajemen Sektor Publik; TRA = Transportasi.

Barang, Pekerjaan, dan Jasa Terkait
Sejak  1 Januari 1966 sampai 31 Desember 2014, kontraktor 
dan pemasok terlibat dalam 194.667 kontrak untuk pengadaan 
barang, pekerjaan, dan jasa terkait di bawah pinjaman dan 
hibah proyek ADB dengan nilai $135,21 milyar. Selama periode 
yang sama, 33.572 kontrak diberikan kepada kontraktor dan 
pemasok dari Indonesia dengan total nilai $12,47 milyar.

Tantangan Operasional
Tantangan operasional yang unik di Indonesia adalah wilayah 
yang luas dan kebutuhan pembangunan yang beragam. Untuk 
itu, Pemerintah Indonesia meminta ADB untuk berfokus pada 
investasi yang dapat mengkatalisasi hasil pembangunan, dan 
dapat direplikasi lebih luas. Pemerintah telah berkomitmen 
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk 
mencapai targetnya yaitu $514 milyar dalam 5 tahun ke depan. 
ADB dan mitra pembangunan lainnya akan mencari cara 
yang inovatif untuk mendukung rencana 5 tahun pemerintah 
tersebut.

Untuk mendorong hasil implementasi yang lebih baik, 
ADB terus menerapkan inisiatif yang difokuskan pada inovasi 
dan efisiensi. Sebagai negara besar berpendapatan menengah 
dengan kinerja ekonomi yang baik, prioritas pembangunan dan 
preferensi pinjaman Indonesia juga mengalami perubahan. 
Penekanan kini lebih diutamakan pada solusi pengetahuan, 
melalui kegiatan untuk berbagi praktek-praktek terbaik di tingkat 
global dan regional, serta dengan memanfaatkan pembiayaan 
sektor swasta. ADB akan terus fleksibel dan responsif terhadap 
kebutuhan Indonesia yang senantiasa berubah.

Arah Masa Depan 
Indonesia menyadari perlunya beralih dari pola pertumbuhan 
yang berbasis sumber daya dan bergantung pada tenaga 
kerja dan modal murah, ke proses pertumbuhan berbasis 
inovasi dan produktivitas tinggi. Hal ini akan menghindarkan 
Indonesia dari “jebakan negara berpendapatan menengah.” 
Kunci untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan 
menciptakan konektivitas yang lebih baik di seluruh wilayah, 
mengembangkan infrastruktur untuk pertumbuhan, 
memanfaatkan inovasi, dan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia.

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main
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Tentang Indonesia dan ADB
Keanggotaan dalam ADB
Bergabung tahun 1966

Kepemilikan Saham dan Hak Suara
Saham yang dimiliki: 542.264 (5,131% dari total saham)
Hak suara: 581.694 (4,404% dari total keanggotaan,
 6,763% dari total keanggotaan regional)
Keseluruhan modal yang disetor: $7,85 milyar
Modal awal yang disetor: $397,96 juta

Kontribusi terhadap Sumber Dana Khusus
Indonesia telah memberikan kontribusi kepada Dana Pembangunan Asia (ADF), yang 
merupakan wadah ADB untuk memberi pinjaman lunak kepada anggotanya yang meminjam, 
dan Dana Khusus Bantuan Teknis (TASF), yang menyediakan hibah bagi anggota yang 
meminjam untuk membantu mereka mempersiapkan proyek dan melakukan studi teknis atau 
kebijakan.

Kontribusi pada ADF (komitmen): $14,96 juta
Kontribusi pada TASF (komitmen): $ 0,29 juta

Bhimantara Widyajala adalah Direktur, dan Dominic Walton-France adalah 
Direktur Pengganti yang mewakili Indonesia di Dewan Direksi ADB.

Kantor Perwakilan Indonesia (Indonesia Resident Mission/IRM) mulai beroperasi 
pada 1987, dan menjadi penghubung operasional utama untuk kegiatan antara 
ADB dan pemerintah Indonesia, sektor swasta, pemangku kepentingan masyarakat 
sipil, dan mitra pembangunan. IRM terlibat dalam dialog kebijakan, pengembangan 
strategi kemitraan negara dan pemrograman, serta manajemen portofolio, dan juga 
bertindak sebagai basis pengetahuan tentang isu-isu pembangunan di Indonesia.

Lembaga pemerintah Indonesia yang menangani urusan ADB adalah Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia.

Tentang Bank Pembangunan Asia
ADB adalah bank pembangunan multilateral yang dimiliki oleh 67 anggota, 48 
diantaranya berasal dari kawasan Asia dan 19 dari kawasan lain di dunia. Instrumen 
utama ADB untuk membantu anggotanya adalah dialog kebijakan, pinjaman, 
penyertaan modal, penjaminan, hibah, dan bantuan teknis (TA). Pada tahun 2014, 
volume pinjaman ADB tercatat sebesar $12,92 milyar (113 proyek), dengan bantuan 
teknis senilai $158,88 juta (256 proyek) dan proyek-proyek yang dibiayai dengan 
hibah senilai $405,34 juta (17 proyek). Disamping itu, $9,24 milyar diperoleh dari 
pembiayaan bersama yang memiliki nilai tambah langsung dalam bentuk pinjaman 
resmi dan hibah dan pembiayaan konsesional lainnya, dan pembiayaan bersama 
komersial seperti pinjaman B (B loans), pengaturan transfer risiko, pinjaman paralel, 
ekuitas paralel dan pembiayaan bersama untuk transaksi yang berada di bawah 
Program Pembiayaan Perdagangan ADB. Dari 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 
2014, volume pinjaman tahunan ADB rata-rata sebesar $12,10 milyar. Selain itu, 
hibah investasi dan bantuan teknis yang dibiyai oleh ADB dan sumber daya dana 
khusus rata-rata $697,97 juta dan $156,69 juta dalam bentuk bantuan teknis (TA) 
selama periode yang sama. Per 31 Desember 2014, total kumulatif di luar pembiayaan 
bersama tercatat sebesar $216,21 milyar dalam bentuk pinjaman untuk 2.729 proyek 
di 44 negara, $6,87 milyar dalam bentuk 256 hibah, dan $3,75 milyar dalam bentuk 
hibah bantuan teknis, termasuk hibah bantuan teknis di tingkat kawasan.

Daftar Kontak
Kantor Perwakilan Indonesia
Gedung BRI II, Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel +62 21 251 2721
Fax +62 21 251 2749
www.adb.org/site/disclosure/main
www.adb.org/indonesia

Kantor Pusat ADB
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Filipina
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444

Kementerian Keuangan
Jalan Dr. Wahidin No. 1
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