
S ebagai salah satu lembaga
keuangan internasional,
ADB menunjukkan

perhatian yang cukup besar dalam
membantu pembangunan di
negara-negara berkembang.
Pemberian bantuan ADB tersebut
di latarbelakangi oleh
pertimbangan adanya himbauan
dan permintaan dari badan-badan
internasional kepada negara-
negara maju untuk ikut serta di
dalam membantu negara-negara
yang sedang berkembang (Devel-
oping Member Countries/DMCs).

Tujuan Pendirian ADB
Tujuan utama didir ikannya

Asian Development Bank adalah
untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kerja sama di
kawasan Asia dan Timur Jauh
serta ikut membantu
memperlancar proses
pembangunan ekonomi di negara
berkembang yang menjadi
anggotanya.

Dalam rangka mencapai
tujuannya, ADB melaksanakan
fungsi-fungsi berikut : memberikan
pinjaman dan melakukan investasi
modal (equity investment) untuk
mempercepat pembangunan
ekonomi dan sosial negara
berkembang,  memberikan
bantuan teknis dalam rangka
persiapan dan pelaksanaan proyek
pembangunan, mempromosikan
investasi untuk sektor publik dan

swasta demi tujuan pembangunan,
dan  membuat tanggapan terha-
dap permintaan tenaga teknik dari
negara anggota dalam rangka
koordinasi perencanaan dan
penyusunan kebijakan.

Keanggotaan ADB
Keanggotaan ADB terbuka bagi

negara-negara anggota Economic
and Social Commission for Asia
and the Pacific (ESCAP),  negara-
negara regional lainnya, dan juga
negara-negara maju (bukan di
wi layah Asia) yang menjadi
anggota PBB (United Nations) dan
lembaga khusus dari PBB (Special
Agencies).

Sampai dengan 31 Desember
1999, anggota ADB berjumlah 58
negara yang terdiri atas 42 negara
regional (Asia) dan 16 negara non-
regional (di luar Asia). Dari seluruh
negara anggota tersebut, 40
negara diantaranya tergolong
negara berkembang dan 18
negara merupakan negara maju.

Indonesia menjadi anggota
ADB sejak tahun 1968 dengan
jumlah kekuatan suara sebesar
104.887 suara atau 5,2% dari
keseluruhan jumlah suara.
Sedangkan Voting power Indone-
sia per Desember 1999 adalah
sebesar 207.638 suara yang
merupakan 4,793% dari Regional
Votes, jumlah kekuatan suara
negara anggota di wilayah Asia
yang berjumlah 42  negara.

Keorganisasian ADB
Pemegang kekuasaan tertinggi

dalam organisasi ADB adalah
Dewan Gubernur yang terdiri dari
para Gubernur negara anggota.
Setiap negara anggota diwakili
oleh seorang Gubernur dan
seorang Gubernur Pengganti yang
diangkat oleh masing-masing
negara. Para Gubernur bertemu
dan bersidang satu kali dalam satu
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menggantikan Presiden apabila
yang bersangkutan berhalangan.

Presiden ADB saat ini adalah
Tadao Chino dari Jepang. Wakil-
Wakil Presiden ADB adalah Peter
H. Sullivan yang mewakili Region
Timur, Myoung Ho Shin yang
mewakili Region Barat, dan John
Lintjer yang menangani masalah
Administrasi dan Keuangan.

Sumber Pembiayaan
ADB

Pembiayaan ADB bersumber
dari OCR (Ordinary Capital Re-
sources) dan ADF (Asian Develop-
ment Fund).

OCR adalah subscribed capital
negara-negara anggota, cadangan
dan dana yang dihimpun melalui
pinjaman dari pasar internasional.
Syarat pinjaman dari sumber ini
antara lain lending rate 6.46%,
commitment fee 0.75%, maturity
period rata-rata 23 tahun, dan
grace period rata-rata 5 tahun.

ADF adalah bantuan lunak dari
sumbangan sukarela negara-
negara anggota dan penghasilan
bersih operasi ADB. Syarat
pinjaman dari sumber ini antara
lain Grace period  rata-rata
8 tahun, Maturity period untuk
proyek rata-rata 32 tahun, Maturity
period untuk program rata-rata 24
tahun, Administrat ive charge
selama grace period 1%, Admin-
istrative charge selama amortiza-
tion 1.5%. Tidak ada commitment
fee dan Equal amortization.

Bantuan ADB untuk
 Indonesia

Sampai dengan tanggal 31
Maret 2000, jumlah komitmen
pinjaman ADB kepada Indonesia
mencapai US$17.152.405.000,00,
dengan perincian Pinjaman Biasa
(Ordinary Loan) sebesar
US$16.219.871.000,00 dan

Pinjaman Lunak (Asian Develop-
ment Fund) sebesar
US$932.534.000,00. Dari jumlah
komitmen tersebut, total pinjaman
yang sudah ditarik adalah sebesar
US$10.819.529.000,00, dengan
perincian Pinjaman Biasa sebesar
US$10.096.959.000,00  dan
Pinjaman Lunak sebesar
US$722.570.000,00.

Dalam perkembangannya,
bantuan ADB yang diter ima
dirasakan mengandung
persyaratan yang semakin berat.
Bantuan ADB dengan persyaratan
lunak telah berubah menjadi
semakin berat suku bunganya
karena saat ini pinjaman biasa
dalam OCR dikenakan
front end fee  yang pada saat
sebelum krisis hal ini tidak ada.
Dengan adanya front end fee,
jumlah pinjaman yang diterima
tidak sebesar total pinjaman yang
disepakati.

Perubahan ini terutama
disebabkan oleh perkembangan
pasar kredit internasional dan
terbatasnya dana murah
ADB yang tersedia. Bantuan ADB
hanya diprior i taskan kepada
negara-negara anggota baru ADB
untuk wi layah Asia yang
digolongkan sebagai negara
peminjam (borrowing members)
yang benar-benar sangat
membutuhkan dana tersebut
untuk memulihkan kembali
perekonomian di negaranya.

Sementara itu, seiring dengan
keadaan ekonomi Indonesia yang
dianggap semakin baik telah
menimbulkan perubahan sikap
negara atau badan pemberi
bantuan termasuk ADB terhadap
Indonesia. Indonesia dianggap
tidak layak lagi untuk memperoleh
bantuan ADB dengan persyaratan
lunak. Hal inilah yang mendorong
Pemerintah Indonesia untuk

tahun, namun dapat bersidang di
luar itu apabila diusulkan oleh lima
negara melalui Direksi. Gubernur
ADB untuk Indonesia dijabat oleh
Menteri Keuangan, sedangkan
Gubernur Pengganti dijabat oleh
Gubernur Bank Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas
sehari-hari ,  Gubernur dapat
mendelegasikan sebagian atau
seluruh wewenangnya kepada
Direktur Eksekutif yang tergabung
di dalam Dewan Direksi. Direksi
terdir i  atas 12 orang Direktur
Eksekutif,  dengan perincian 8 or-
ang dipilih oleh Gubernur yang
mewakili anggota regional Asia dan
4 orang mewakili anggota non-re-
gional Asia.
Para Direktur Eksekutif ditunjuk
oleh Dewan Gubernur dan secara
umum tugasnya adalah
melaksanakan tugas operasional
ADB.

Direktur Eksekutif ADB untuk
Indonesia adalah Jusuf Anwar,
yang juga mewakili negara-negara
Cook Islands, Fiji, Kyrgyz Republik,
New Zealand, Western Samoa,
dan Tonga. Sedangkan wakilnya
adalah John Austin  dari New
Zealand.

ADB diketuai oleh seorang
Presiden (Chairman of The Board
of Director) yang berasal dari
negara anggota regional Asia dan
dipilih oleh Dewan Gubernur untuk
jangka waktu 5 tahun, dan dapat
dipilih kembali. Presiden menunjuk
dan memberhentikan pegawai
sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh Direksi. Presiden
disamping   dibantu oleh 12
Direktur, juga oleh tiga orang Wakil
Direktur atau Wakil Presiden yang
diangkat oleh Direksi atas
rekomendasi Presiden. Waki l
Presiden bertugas mengatur serta
melaksanakan tugas-tugas Bank
yang ditetapkan oleh Direksi dan



dagangan, dan perluasan peman-
faatan sumber-sumber daya alam
lainnya.

Bantuan ADB juga disalurkan
melalui perbankan untuk
membangun perumahan, pengem-
bangan dan pembinaan usaha-
usaha kecil dan menengah yang
bersifat padat karya.

Lain-lain
Keberadaan kantor perwakilan

ADB di Indonesia atau yang biasa
disebut Indonesian Resident Mis-

menempuh kebijaksanaan dan
strategi penerimaan bantuan ADB
dengan sangat hati-hati.

Bantuan ADB berperan
sebagai salah satu alternati f
sumber pembiayaan pembangun-
an di samping sumber lainnya
berupa tabungan pemerintah,
tabungan masyarakat dan inves-
tasi modal asing, serta sumber di
dalam negeri lainnya. Sejalan
dengan itu, bantuan ADB tersebut
digunakan sebagai pelengkap dari
keseluruhan pembiayaan pem-
bangunan nasional yang pemanfa-
atannya sebagian besar untuk
membiayai pembangunan proyek-
proyek prasarana, sarana dan
proyek lain yang produktif dan
sesuai dengan pentahapan pem-
bangunan dalam Pembangunan
Lima Tahun (PELITA) baik yang
bersifat proyek f is ik maupun
nonfisik.

Pelaksanaan Bantuan
ADB di Indonesia

Pelaksanaan bantuan yang
bersumber dari ADB diarahkan
pada penciptaan pelayanan umum
dan sarana penunjang termasuk
modernisasi bidang komunikasi
dan serta peningkatan pendidikan
dan jasa angkutan. Pinjaman
tersebut juga diarahkan pada
pengembangan dan perluasan
usaha industri yang telah ada yakni
sektor perkebunan, pertanian,
perhubungan, dan  industri untuk
pemeliharaan prasarana dan
sarana seperti pabrik semen dan
besi baja.

Selain i tu bantuan juga
diarahkan pada pengembangan
berbagai industri yang menunjang
pertanian seperti pabrik pupuk dan
peralatan pertanian, pengembang-
an industri dasar dan pembentuk-
an industri baru guna menunjang
sektor pertanian, peternakan,
perkebunan, pertambangan, per-

sion (IRM) berperan untuk
menjembatani hubungan antara
pihak penerima proyek di Indone-
sia dengan pihak ADB.

Rekruitmen pegawai lokal di
IRM Jakarta menjadi wewenang
pihak IRM. Sedangkan untuk
rekruitmen profesional-staff di
kantor pusat ADB Manila, Philipina
dilaksanakan oleh ADB sendiri
dengan cara mempublikasikannya
ke media masa baik cetak maupun
elektronik (internet) keseluruh
negara anggota. (hanry/dwi)

Alamat yang berkaitan dengan ADB :

Biro Kerja sama Luar Negeri
Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat Indonesia
Tel : 62-21-345 1128
Fax : 62-21-345 1205
email : karocan.sekjen@depkeu.id

Indonesia Resident Mission
Gedung BRI II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210, Indonesia

PO. Box 99 JKPSA
Jakarta Pusat Indonesia
Tel : 62-21-251 2721
Fax: 62-21-251 2749
email :adbirm@adb.org
http://www.adb.org/IRM/

Kantor Pusat ADB
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
0401 Metro Manila, Philippines
PO Box 789, 0980 Manila, Philippines
Tel : 63-2-632 4444
Fax : 63-2-636 2444
Email : information@adb.org


