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Nama Proyek Olam International Limited: Rantai Nilai Kopi yang Inklusif, 

Berkelanjutan, dan Terhubung (Subproyek 1) 

Nomor Proyek 51139-003 

Peminjam/Perusahaan  

Negara Regional 

Lokasi Regional 

Jenis atau Cara Bantuan 
9473 Bantuan Teknis USD 100.000 Diusulkan 

9473 Bantuan Teknis USD 400.000 Diusulkan 

9473 Bantuan Teknis USD 250.000 Diusulkan 

 

Agenda Strategis Pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan  

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif  

Integrasi regional  



Pendorong Perubahan Solusi pengetahuan  

Kemitraan  

Pengembangan sektor swasta  

Sektor / Subsektor Pertanian, sumber daya alam, dan pembangunan 

perdesaan - Produksi pertanian 

Pengarusutamaan dan 

Kesetaraan Gender 

Pengarusutamaan gender secara efektif  

Departemen ADB yang 

Bertanggung Jawab 

Departemen Operasi Sektor Swasta (Private Sector Operations 

Department) 

Divisi ADB yang 

Bertanggung Jawab 

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

Pejabat ADB yang 

Bertanggung Jawab 

Juhyun Jeong 

Sponsor Proyek  

Tujuan dan Cakupan  

Kaitan dengan Strategi 

Negara/Regional 

Proyek ini selaras dengan Kajian Tengah Waktu (Midterm 

Review) ADB terhadap Strategi 2020, yang menekankan 

perlunya berinvestasi pada pertanian untuk meningkatkan 

produktivitas, memperkuat kaitan dengan rantai nilai 

setempat, mengedepankan keamanan pangan dan standar 

mutu, serta meningkatkan ketahanan sektor ini terhadap 

dampak perubahan iklim. Proyek ini konsisten dengan strategi 

kemitraan negara ADB untuk Viet Nam, Indonesia, Timor-

Leste, dan Papua Nugini, serta akan melengkapi program 

bantuan yang dijamin negara pada keempat negara 

berkembang anggota ADB yang menjadi target.  

Sebagai proyek regional yang memberikan manfaat bagi 

empat negara berkembang anggota ADB, sekaligus juga bagi 

anggota ADB di kawasan ini yang bukan negara berkembang, 

proyek ini selaras dengan rencana operasional ADB untuk 



kerja sama dan integrasi regional, yang menggarisbawahi 

pentingnya meningkatkan daya saing dalam pasar yang saling 

terhubung, termasuk dengan mendorong dan mempermudah 

keikutsertaan usaha kecil-menengah dan petani kecil di dalam 

rantai nilai global dan regional. 

Proyek ini selaras dengan rencana operasional ADB untuk 

pertanian dan sumber daya alam 2015 sampai 2020, yang 

merekomendasikan ADB untuk berinvestasi lebih banyak pada 

agribisnis sektor swasta melalui kerja sama dengan sponsor 

agribisnis yang kuat dan mengadopsi praktik terbaik. 

Kategori Perlindungan 

Lingkungan  

Pemindahan Bukan dengan Sukarela  

Masyarakat Adat  

Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial 

Aspek Lingkungan  

Pemindahan Bukan dengan Sukarela  

Masyarakat Adat  



Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan  

Jadwal untuk rancangan bantuan, pemrosesan, dan pelaksanaan 

Persetujuan Konsep -  

Rapat Komite Kredit -  

Persetujuan -  

PDS Terakhir Diperbarui 18 Des 2017 

Laman Proyek https://www.adb.org/projects/51139-003/main 

Permintaan 

Informasi 

http://www.adb.org/forms/request-information-

form?subject=51139-003 

Tanggal 

Pembuatan 

30 Mei 2018 

 

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek 

atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi 

mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi 

tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif. 

ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-

mata sebagai sumber daya bagi penggunanya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB 

berupaya menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana 



adanya" tanpa jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, 

jaminan mengenai kelayakan jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. 

ADB secara khusus tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau 

kelengkapan informasi yang bersangkutan. 

 


