
I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Studi Hubungan International selama Perang Dunia II banyak diwarnai 

dengan isu-isu high politic dan pertentangan antara dua ideologi besar di dunia, 

namun ketika Perang Dunia II berakhir studi Hubungan Internasional lebih 

diwarnai dengan isu-isu yang low politic seperti masalah ekonomi, social, budaya 

dan segala sesuatu yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dengan segala macam 

isunya.1 

Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks. Interaksi tidak hanya 

dilakukan antar negara saja melainkan juga aktor-aktor lain yang juga mempunyai 

peranan berpengaruh dalam Hubungan Internasional. Aktor – aktor lain tersebut 

misalnya, organisasi internasional, multi national corporation (MNCs), organisasi 

lingkungan, kelompok teroris, yang semuanya merupakan bagian dari politik 

dunia.2 

Negara dan organisasi internasional adalah subjek hukum internasional. 

Bagi negara anggota, organisasi internasional merupakan alat untuk mencapai 

tujuan nasional atau wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-

masing negara. Di dalam suatu kegiatan bantuan luar negeri terdapat hubungan 

(hukum) antara negara dan atau organisasi internasional pemberi bantuan dengan 

negara berkembang sebagai penerima bantuan. Salah satu organisasi internasional 

                                                
1 Yulius, Hermawan. P.2007.Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor,Isu ,dan 
Metodologi.Yogyakarta.Graha Ilmu 
2  Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. hal 8. 



yang memiliki peranan cukup penting dalam rangka penyaluran bantuan luar 

negeri adalah Bank Dunia / IBRD.  

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau 

Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Perkembangan, lebih 

dikenal sebagai Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara 

struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. 

Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods 

yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, 

namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah 

AS dan Inggris. Dalam Konferensi ini disepakati untuk didirikannya dua lembaga 

internasional, yaitu: Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-

IMF), dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 

(International Bank for Reconstruction and Development-IBRD). Tujuan awal 

dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II 

dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali 

perekonomiannya..3 

Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-

negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, 

supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya 

proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-

1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia 

                                                
3 Michael. P. Todaro, Pembangunan Ekonomi 2, Edisi Ke 5, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 541. 



Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara 

tersebut.  

Istilah bantuan luar negeri (foreign aid) dapat diartikan sebagai tindakan – 

tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat yang 

berada pada suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu di luar negeri, 

memberikan bantuan berupa pinjaman, memberi hibah atau penanaman modal 

mereka kepada pihak tertentu di negara lainnya.4 

Pada bulan Juli tahun 1997, krisis ekonomi yang cukup parah melanda 

kawasan Asia. Krisis ekonomi ini berawal dari Thailand yang kemudian 

merambah ke berbagai negara Asia lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan dan 

tak terkecuali Indonesia. Krisis ini memiliki dampak yang buruk di Indonesia. 

Dampak itu antara lain, terhentinya berbagai sektor ekonomi, banyaknya 

karyawan yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) yang berakibat pada 

meningkatnya jumlah pengangguran, selain itu juga krisis ekonomi ini 

mengakibatkan meningkatnya jumlah anak putus sekolah, serta kasus rawan 

pangan yang tidak lain disebabkan karena rakyat Indonesia mengalami goncangan 

hebat dalam perekonomian negaranya. 

Kemiskinan juga termasuk dampak krisis moneter. Dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) diketahui angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif, bahkan 

cenderung meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada 1976 angka 

kemiskinan Indonesia berkisar 40% dari jumlah penduduk, tahun 1996 angka 

kemiskinan Indonesia sempat turun menjadi 11% dari total penduduk. Namun 

                                                
4 Yanuar Ikbar, 2007, Ekonomi Politik Internasional Jilid 2 : Implementasi Konsep dan Teori, 
Bandung, PT.Refika Aditama, hal 188. 



pada saat krisis moneter mengguncang negeri ini pada 1997 penduduk miskin 

Indonesia mencapai 24% dari jumlah penduduk atau mencapai 49 juta jiwa.5 

Jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang 

tinggi, baik di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat 

sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan 

kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di tanah air 

karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun 

semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat 

terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997. 

Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar 

(multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai 

peristiwa konflik di tanah air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi menunjukkan 

bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi 

ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, 

melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan 

nasional.6 

Untuk mengurangi dampak krisis yang lebih buruk, khususnya pada 

masyarakat miskin, Pemerintah merasa perlu mengambil kebijaksanaan penting 

seperti menjaga keterjangkauan dan kesediaan pangan, menjaga daya beli 

masyarakat miskin, dan mempertahankan fasilitas sosial yang penting. 

                                                
5 Dalle Daniel Sulekale , Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Era Otonomi Daerah, jurnal 
ekonomi rakyat, [Artikel - Th. II - No. 2 - April 2003], 
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_2.htm, diakses 12 Mei 2011  
6 Daman Huri, Moh. Miftahusyaian, Ronald J Warsa, Sutomo, Yudha Aminta, Demokrasi dan 
Kemiskinan, http://www.averroespress.net/press-corner/kegiatan-terbaru/284-penerbitan-buku-
demokrasi-dan-kemiskinan.html, diakses tanggal 13 Mei 2011.  



Kondisi krisis ini menyebabkan berbagai negara dan lembaga donor 

internasional menaruh perhatian serius terhadap hal tersebut. Perhatian negara-

negara dan lembaga donor internasional itu dilakukan mengingat pentingnya 

merehabilitasi kembali perekonomian bangsa Indonesia. Sebab ketidakstabilan 

atau kehancuran ekonomi pada suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dapat 

membawa pengaruh cukup besar terhadap perekonomian dibelahan dunia lain. 

Oleh sebab itu maka dilakukan upaya penyelamatan yang difasilitasi oleh IMF, 

dimana IBRD ikut serta dengan memberikan komitmen pinjaman. Dalam paket 

tersebut IMF memiliki sejumlah program yang telah dikonsultasikan dan sejalan 

dengan program IBRD, salah satunya adalah program Jaring Pengaman Sosial 

(Social Safety Net).7 

Program Jaring Pengaman Sosial merupakan sebuah konsep yang 

dirancang oleh pemerintah Indonesia, melalui Bappenas, bekerjasama dengan 

pihak Bank Dunia / IBRD.  Program Jaring Pengaman Sosial adalah sebuah 

program yang dirumuskan sebagai strategi dasar untuk mencegah proses 

pemiskinan dan pengangguran penduduk serta mengadakan pemulihan kembali 

perekonomian setelah didera krisis moneter. Dengan dukungan dari Bank Dunia, 

proyek jaring pengaman sosial yang digulirkan pemerintah diharapkan dapat 

mempercepat pulihnya sosial dan ekonomi negara. 

Program Jaring Pengaman Sosial ini dijalankan berdasarkan bantuan luar 

negeri dari IBRD yang diimplementasikan dalam bentuk proyek yang 
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dilaksanakan di Indonesia sebagai program penanggulangan krisis (crash 

program). 

Secara teoritis alasan negara-negara maju / lembaga donor dalam 

pemberian pinjaman adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di 

negara dunia ketiga termasuk Indonesia adalah untuk menciptakan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan 

bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau pertumbuhan 

ekonomi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan 

sosial. Apabila tidak ada bantuan dari negara maju atau dari lembaga keuangan 

internasional seperti Bank Dunia maka jumlah negara yang sangat miskin (oleh 

Bank Dunia di sebut least developed countries atau LDCs) akan lebih banyak 

dibanding jumlah saat ini. Dengan kata lain banyak negara yang masuk dalam 

kelompok negara berkembang, berkat bantuan luar negeri, tidak termasuk dalam 

LDCs. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia. Sejak awal pembangunan tahun 1969, 

bantuan luar negeri telah memainkan peranan yang sangat besar sebagai salah satu 

sumber pembiayaan untuk menutupi kelangkaan modal dalam negeri.8 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat penulis 

dalam penelitian ini adalah:  Bagaimana Peran Bank Dunia / IBRD dalam 

program Jaring Pengaman Sosial di Indonesia? 

 

                                                
8 Tambunan, Hamonangan Tulus Tahi, 2008, Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri, 
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 1. 



1.3. Manfaat dan Tujuan Penulisan 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas kajian dalam 

ilmu hubungan internasional yang fokus pada aktor dan peran yang 

dijalankan dalam interaksi internasional, khususnya berkaitan 

dengan peran Bank Dunia dalam mengatasi krisis ekonomi 

Indonesia. 

 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan masukan dan tambahan yang luas dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan selanjutnya bisa menjadi 

sumber informasi / acuan / masukan sekaligus bahan pertimbangan 

untuk penelitian- penelitiaan berikutnya. 

 

Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

peran Bank Dunia / IBRD dalam program Jaring Pengaman Sosial di 

Indonesia . 

 

 

 

 



1.4. Landasan Teori dan Konsep 

 Konsep 

1.4.1   Konsep Bantuan Luar Negeri 

Dalam penelitian ini peran Bank Dunia dapat dilihat pada pemberian 

bantuan luar negeri dalam bentuk dana yang digunakan untuk pelaksanaan 

program Jaring Pengaman Sosial (social safety net) kepada pemerintah Indonesia. 

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering 

digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat 

didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah 

lain yang dapat berbentuk barang atau dana. 

Konsep bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan 

politik jangka pendek melainkan untuk prinsip kemanusiaan atau pembangunan 

ekonomi jangka panjang. Ada dua syarat aliran modal dari luar negeri untuk 

bantuan luar negeri :9 

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari 

keuntungan 

2. Aliran modal dari luar negeri atau dana tersebut diberikan kepada negara 

penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang 

berlaku dalam pasar internasional 

Karena itu, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan 

luar negeri dapat berupa pemberian (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) yang 

diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan internasional yang khusus 

                                                
9 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad, opcit ,hal 83.  
 



dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri, seperti Bank Dunia (World 

Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Dana Moneter 

Internasional (International Monetary Fund). 

Teknik pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan secara bilateral 

maupun multilateral. Dengan kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat 

dilakukan antar pemerintah (government to goverment) atau melalui lembaga 

keuangan internasional, seperti IMF, World Bank, ADB. Namun dikaji dari segi 

urgensinya bantuan luar negeri secara multilateral dan juga secara khusus lebih 

sensitif terhadap kondisi politik domestik. 

Tujuan pemberian bantuan luar negeri antara lain mendukung persekutuan, 

membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku 

strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya 

keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam. Sebagian besar tipe bantuan 

internasional lrbih bersifat politis, hanya sedikit yang sifatnya humanitarian 

foreign aid. Ini berarti hal yang seharusnya bersifat non politis kemudian menjadi 

bersifat sangat politis ketika di letakkan dalam konteks politik. 

 

1.4.2 Post Washington Consensus 

Post Washington Consensus adalah sebuah paradigma baru yang 

menyanggah paradigma sebelumya yakni Washington Consensus. Dalam 

Washington Consensus ada tiga pilar utama konsep pemulihan ekonomi di negara 

berkembang yaitu liberalisasi, deregulasi dan privatisasi. Dengan dilakukannya 

kebijakan – kebijakan sesuai washington consensus justru membuat negara 



semakin terkekang dan malah menimbulkan kemiskinan. Washington Consensus 

kemudian dikritisi oleh sebuah paradigma kontras yang disebut Post Washington 

Konsensus (PWC). Paradigma PWC menekankan perlunya untuk berbagai 

lembaga di negara yang berbeda dan kasus yang berbeda untuk dapat mengenali 

kemampuan negaranya, di mana intervensi pasar oleh pemerintah dapat 

memainkan peran positif. Post Washington Consensus lebih fokus pada 

pengurangan kemiskinan serta menekankan perlunya upaya untuk pengiriman 

layanan sosial oleh pemerintah dan masyarakat sipil bagi masyarakat miskin 

seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.10 

Beberapa ahli yang bisa kita ketahui adalah Joseph Stiglitz dan Jeffrey 

Sach. Mereka ini kemudian disebut-sebut sebagai pemikir post-washington 

consensus. Asumsi dasar dari para ahli ini adalah bahwa terdapat 

ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan ini adalah akibat dari informasi 

yang tidak simetris antara para aktor yang bermain dalam pasar. Untuk itu 

pemerintah bertugas untuk melakukan intervensi dalam rangka menyempurnakan 

pasar. Hal-hal yang tidak dapat dijalankan oleh pasar harus diisi oleh 

pemerintah.11 

Post Washington Consensus mengkritik dimana resep yang diusung 

washington consensus yaitu good governance tidak dapat dianggap sebagai obat 

jenerik yang mampu mengobati segala masalah yang terjadi disemua negara. 

                                                
10 Yujiro Hayami, 2003, From the Washington Consensus to the Post-Washington Consensus: 
Retrospect and Prospect, Asian Development Review vol. 20, 
http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/pdf/ADR-Vol20-2-Hayami.pdf, page 40-65. 
11 Washington Consensus,Post-Washington Consensus Dan Pengaruhnya di Indonesia, http:// 
unhas.ac.id/2010/08/19/washington-consensus-post-washington-consensus-dan-pengaruhnya-di-
indonesia/, diakses tanggal  20 Mei 2011 



Washington consensus dianggap terlalu deterministik dalam upayanya untuk 

pemulihan negara-negara yang mengalami krisis. Contohnya, fenomena yang 

terjadi di negara-negara Afrika, dimana secara good governance cukup baik, 

tetapi tidak mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan. Dalam pemikiran post-

washington consensus penekanan pada aspek pengalaman empiris masing-masing 

negara perlu untuk dijadikan pertimbangan utama.12 

Post-washington consensus kemudian juga mengkritik kebijakan reformasi 

ekonomi ke arah pasar yang dilakukan secara drastis. Hal ini karena reformasi 

ekonomi ke arah pasar akan menyebabkan aliran modal yang sangat besar masuk 

ke dalam satu negara. Sementara itu semakin besar modal yang masuk maka 

semakin tinggi teknologi yang ada, sementara disisi lain masih banyak tenaga 

kerja yang unskilled akan termarjinalkan dengan itu.13 

Krisis ekonomi yang terjadi di dunia ketiga pada dekade 80-an menjadi 

entry point penting bagi lembaga/negara donor untuk memaksaan penerapan 

agenda-agenda neoliberal ke negara-negara dunia ketiga. Hal ini dilakukan 

melalui “shock therapy” yang dipreskripsikan oleh Bank Dunia dalam bentuk 

paket structural adjustment. Dalam bingkai penyesuaian struktural, 

lembaga/negara donor menerapkan formula “one medicine for all diseases” 

sebagai kondisionalitas (conditionality)14 bagi dunia ketiga untuk mendapatkan 

bantuan luar negeri. Program penyesuaian struktural ini biasanya merupakan 

                                                
12 Ibid  
13 Ibid 
14 Dalam konteks pinjaman Bank Dunia, kondisionalitas berlaku bagi suatu negara yang sedang 
dilanda krisis ekonomi dan membutuhkan bantuan keuangan, dimana untuk memperoleh dana 
pinjaman yang dibutuhkan pemerintahnya harus bersedia membuat komitmen – komitmen  
dibidang ekonomi serta dalam kebijakan – kebijakan keuangan dalam Ibid, hal 42. 



paket standar washington consensus seperti liberalisasi sektor keuangan, 

menghilangkan hambatan dan penurunan tarif, reformasi perpajakan, 

penghilangan subsidi, disiplin fiskal, memulihkan neraca pembayaran, dan 

privatisasi perusahaan negara. Kondisionalitas dalam bentuk SAP ini menjadi 

formula baku yang mengabaikan kompleksitas dan karakteristik lokal khas di 

setiap negara. Kondisionalitas menempatkan donor pada posisi seperti “tuan 

besar” yang harus dipatuhi jika negara dunia ketiga ingin mendapat alokasi 

bantuan. 

Joseph Stiglitz salah satu pemikir post washington consensus mengkritik 

keras Bank Dunia dan menyebut Bank Dunia sebagai institusi yang tidak bekerja 

untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi. Dengan 

demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan 

didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan diawal tulisan ini, yaitu 

untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.15 

Pemikiran kaum post-washington consensus ini sangat dekat dengan teori 

yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes yaitu penekanan pada state rule 

pada kebijakan ekonomi; kebijakan ekonomi yang mengedepankan full 

employment dan pertumbuhan ekonomi yang diorientasikan pada pemerataan. Jika 

washington consensus menganggap bahwa orang jatuh miskin adalah mereka 

yang kalah dalam kompetisi karena tidak efisien maka kaum post-washington 

consensus justru menganggap bahwa tugas pemerintahlah untuk mengupayakan 

                                                
15 Ibid 



bagaimana dimasa depan dengan pembangunan masyarakat miskin bisa 

mendapatkan posisi sosial yang lebih baik.16 

 

1.5 Argumen Dasar 

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami masalah yang sama 

dengan negara – negara berkembang lainnya yaitu kekurangan modal untuk 

melaksanakan pembangunan. Apalagi setelah krisis moneter yang melanda 

Indonesia. Dalam melanjutkan kembali pembangunannya serta untuk mengatasi 

dampak krisis moneter yang melanda, Indonesia perlu mengandalkan pada 

penerimaan/pembiayaan negara yang berasal dari bantuan luar negeri untuk dapat 

membantu memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia. 

Menurut penulis dalam penelitian Peran Bank Dunia / IBRD dalam 

program Jaring Pengaman Sosial di Indonesia bahwa program Jaring Pengaman 

Sosial merupakan program yang dirancang untuk mencegah dampak atau ledakan 

sosial akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu program ini 

dilaksanakan agar program pembangunan dalam jangka panjang dapat 

dilaksanakan tanpa gangguan. Program ini didanai oleh pinjaman dari IBRD dan 

dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia sebagai usaha untuk 

mengatasi dampak social masyarakat akibat krisis moneter. 

Tujuan diadakannya program Jaring Pengaman Sosial tidak lain adalah 

untuk menuju kepada sebuah negara kesejahteraan (welfare state), yang mengacu 

pada ”peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi 

                                                
16 Ibid 



perekonomian” yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk 

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi 

warga negaranya  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif 

dan jenis penelitian library research. Metode penelitian deskriptif analitik adalah 

tipe penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dengan teori dan 

konsep. 

 

1.6.2  Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah melalui studi 

pustaka (library research) untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi 

keilmuan, metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berkaitan 

dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, 

tulisan, artikel, dan berita baik di media cetak maupun media elektronik serta 

jurnal. 

 

1.6.3  Teknik Analisa Data 

Secara garis besar, tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut; Setelah data terkumpul dan selanjutnya dilaksanakan pengolahan 



data yang mana data tersebut ditelaah dan diseleksi yang sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian ini. Jika terdapat data yang tidak diperlukan, data tersebut 

direduksi. Setelah data baru hasil reduksi baik, selanjutnya dianalisa berdasarkan 

konsep yang digunakan kemudian ditarik suatu kesimpulan, yang merupakan hasil 

akhir atau jawaban terhadap judul. Secara keseluruhan analisis data menggunakan 

tehnik analisis kualitatif. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperjelas kajian yang diangkat oleh penulis perlu disebutkan 

kajian ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan batasan permasalahan dan kajian bagi penelitian yang diangkat oleh 

penulis. Batasan yang akan dibahas dalam skripsi  ini yaitu fokus untuk 

mengetahui bagaimana peran Bank Dunia / IBRD dalam program Jaring 

Pengaman Sosial di Indonesia. 

 

1.6.5 Struktur Penulisan 

Dalam Penelitian ini penulis akan menjabarkan beberapa bagian dalam bab 

skripsi. Pembagian ini akan disesuaikan berdasarkan kerangka pemikiran yang 

membentuk keseluruhan  dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan  

Bagian pendahuluan mencakup: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori dan 



Konsep, Argumen Penulis, Metodelogi Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Perkembangan dan Bantuan Pro Poor Dari Bank Dunia / IBRD 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Bank Dunia sebagai 

lembaga donor internasional yang telah merubah perannya dari 

kondisionalitas menjadi partnership, dan mefokuskan bantuannya 

pada kebijakan program pro kemiskinan. 

2.1  Profil Bank Dunia / IBRD 

2.2 Keikutsertaan Indonesia dalam Bank Dunia / IBRD 

2.3 Kerangka Hubungan Bank Dunia / IBRD Dengan 

Negara Peminjam 

2.4 Kebijakan Pro Kemiskinan (Pro Poor Policies) Bank 

Dunia  

2.5 Pengalaman Pro Poor Negara Lain  

Bab III Peran Bank Dunia Dalam Jaring Pengaman Sosial Di Indonesia 

Pada bab ini penulis akan berusaha menjelaskan tentang Peran Bank 

Dunia dalam program jaring pengaman sosial. Apa saja titik berat 

dari program Jaring Pengaman Sosial dan bagaimana kelangsungan 

program ini di Indonesia serta bagaimana hasil dari pelaksanaan 

Jaring Pengaman Sosial di Indonesia. Sehingga dapat menjelaskan 

bagaimana peran Bank Dunia Dalam Program Jaring Pengaman 

Sosial Indonesia 

 



3.1 Krisis Moneter dan Dampaknya di Indonesia  

3.2 Gambaran Tentang Jaring Pengaman Sosial di 

Indonesia. 

3.3 Peran Bank Dunia / IBRD dalam Jaring Pengaman 

Sosial di Indonesia 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan penulis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


