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BAB II 

BANK DUNIA SEBAGAI MITRA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 

 

Bab ini membahas mengenai profil, struktur organisasi, tugas, dan fungsi 

bank dunia sebagai lembaga keuangan. Selain itu, bab ini juga mengulas tentang 

mekanisme dan upaya yang dijalankan bank dunia sebagai upaya untuk 

menanggulangi kemiskinan dinegara-negara anggotanya. Bab ini memberikan 

beberapa gambaran mekanisme dan besarnya pinjaman yang diberikan Bank 

Dunia untuk menanggulangi kemiskinan di negara anggota. 

 

2.1 Bank Dunia Sebagai Lembaga Donor 

Paska Perang Dunia I, negara-negara mengalami persoalan pengangguran, 

kemiskinan, dan defisit perdagangan. Dunia internasional pada saat itu diwarnai 

dengan persaingan ekonomi yang tidak sehat, devaluasi, serta larangan 

perdagangan (Protectionism).26 Persoalan lain yang muncul adalah ketidakstabilan 

keuangan atau moneter nasional. Persoalan ini disebabkan adanya perubahan nilai 

tukar mata uang yang cepat dari negara-negara anggota Bank Dunia dansejumlah 

pembatasan mata uang.27 

Persoalan yang terjadi paska Perang Dunia I ini melahirkan pemikiran untuk 

mengatur masalah perdagangan dan keuangan internasional. Para pakar ekonomi 

dan keuangan dari negara-negara sekutu memikirkan rencana guna mengatasi 

                                                                 
26IBRD/The World Bank, 1990, IDA in Retrospect: The First Two Decades of the International  

Development Association, Washington D.C: Oxford University Press, 1982, hal. 1. 
27Barry E. Carter dan Phillip R. Trimble, 1991, International Law,Toronto: Little, Brown & 

Company, hal. 454. 
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masalah-masalah ekonomi paska perang. Pemikiran tersebut semakin gencar pada 

tahun 1939 pasca pecahnya Perang Dunia II. Hal penting yang harus diperbaiki 

oleh negara tidak hanya pemulihan dari kerusakan fisik maupun ekonomi, tetapi 

lebih diarahkan pada penyelesaian masalah ekspansi produk-produk dan tenaga 

kerja serta pertukaran dan konsumsi barang-barang yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia.28 

Permasalahankeuangan internasional terus dipelajari sampai pada tahun 

1941. Hasil dari upaya untuk mempelajari keuangan internasional, seorang pakar 

ekonomi bernama Harry D. White menghasilkan memorandum tentang “Usul 

untuk Dana Stabilisasi Perserikatan danPersekutuanBangsa-Bangsa” (Proposal for 

a Stabilization Fund of the United and Associated Nations) yang dikenal dengan 

Rencana White (White Plan).29Usaha untuk mempelajari masalah tersebut, juga 

dilakukan oleh pakar ekonomi moneter Inggris. Pada tahun 1942, John Maynard 

Keynes menghasilkan “Usul-usul untuk Persatuan Kliring Internasional” 

(Proposals for an International Clearing Union)yang dikenal dengan Rencana 

Keynes (KeynesPlan).30 Berdasarkan dua usulan tersebut,  maka pada tanggal 1-22 

Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat diadakan 

Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United  

Nations Monetary and Financial Conference) yang dihadiri oleh 44 negara.  

                                                                 
28The World Bank Group, 1974, Policies and Operations: the World Bank Group, Washington 

D.C:  The World Bank Group, hal 3, diakses dalam http://documents.worldbank.org/curated-

/en/355071468764678844/pdf/multi-page.pdf(14September 2017 Pukul 23.59 WIB) 
29Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional 

(International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan  Pembangunan 

(International Bank for Reconstruction and Development) , UU No. 5 Tahun 1954, LN No. 16 

Tahun 1954, TLN No. 515, Memori Penjelasan 
30Ibid. 

http://documents.worldbank.org/curated-/en/355071468764678844/pdf/multi-page.pdf(14
http://documents.worldbank.org/curated-/en/355071468764678844/pdf/multi-page.pdf(14


30 

Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk dua lembaga 

keuangan, yaitu Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) 

dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International 

Bank for Reconstruction and Development-IBRD).Lahirnya kedua lembaga 

keuangan internasional tersebut, ditandai dengan dibuatnya Articles of Agreement 

IMFdan IBRD. Articles of Agreement IMF menjelaskan pengertian dari IMF dan 

tujuan dari IMF. Tujuan IMF adalah mempromosikan kerjasama moneter 

internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan konsultasi dari 

kolaborasi masalah moneter internasional. Selain itu ,AoA IMF juga mengatur 

tentangkeanggotaan dan ketentuan-ketentuan atau aturan di dalam IMF.31 

Articles of Agreementdari IBRD yang dikenal dengan persetujuan Bretton 

Woods(Bretton Woods Agreement) merupakan instrumen dasar memuat beberapa 

hal mendasar, diantaranya adalah tujuan, struktur, dan metode operasi IBRD. 

Tujuan IBRD diatur pada pasal I AoA IBRD, struktur IBRD diatur pada pasal V 

(1) sampai dengan (14) AoA IBRD, sedangkan masalah operasional IBRD diatur 

pada Pasal IV (1) sampai dengan (10) AoA IBRD. 32Selain menghasilkan AoA 

IMF dan IBRD, konferensi ini juga merekomendasikan untuk dibentuknya 

lembaga yang bernama Organisasi Perdagangan Internasional (International 

Trade Organization-ITO). Namun, organisasi itu tidak dapat segera direalisasikan 

dalam waktu singkat setelah konferensi. 

                                                                 
31International Monetery Fund, Articles of Agreement, diakses dalam 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf (27September 2017 Pukul 19.07 WIB) 
32IBRD, Articels of Agreement, diakses dalam 

http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-

articlesofagreement.pdf(27September 2017 Pukul 19.12 WIB) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesofagreement.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesofagreement.pdf
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Dalam pembentukan ITO yang diadakan pertemuan kedua di Genewa pada 

April-Oktober, menghasilkan The General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT). Kesepakatan yang dihasilkan GATT ini berjalan seiringan dengan 

pembahasan Piagam Havana yang berhasil ditandatangani pada tanggal 24 Maret 

1948 oleh 53 negara. Meski demikian ada negara lain yang ingin meletakkan 

GATT dan Piagam Havana secara bersamaan melalui prosedur ratifikasi. Hal ini 

berdampak pada terbaginya pandangan negara-negara ke dalam dua kubu. Pihak 

yang menginginkan GATT dilaksanakan sebelum ratifikasi dan pihak yang 

menginginkan untuk menunggu hasil ratifikasi. Adanya perbedaan pendapat antar 

dua kubu tersebut, pada tahun 1950 Amerika Serikat mengumumkan untuk tidak 

melanjutkan ratifikasi tersebut. Oleh sebab itu ITO tidakberhasil memperoleh 

jumlah ratifikasi yang diperlukan.33 Tujuan awal dari pembentukan ITO adalah 

untuk menyediakan suatu struktur dan perangkat-perangkatuntuk sejumlah 

peraturan yang dapat mengatur dan meningkatkan perdagangan internasional.34 

Pada masa sekarang ini peran ITO dijalankan oleh WTO (World Trade 

Organization) yang pada awal mula perkembangannya bernama  GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade). WTO ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. 

Hubungan antara IMF, IBRD, dan ITO begitu pentingnya, sehingga disebut “Trio 

of Postwar Economic and Financial Organization”.35 Penelitian ini lebih berfokus 

untuk membahas tentang awal mula proses berdirinya Bank Dunia serta 

manajemen Bank Dunia sebagai lembaga keuangan internasional yang menjalin 

                                                                 
33T. N. Srinivasan, 2004, The Future  of  the  Global Trading System: Doha Round  Cancún Ministerial and 

Beyond, Connecticut: Yale University, hal.5 
34Barry E. Carter dan Phillip R. Trimble, op. cit., hal. 455. 
35Joseph Gold, 1965,  The International Monetary Fund and International Law: an Introduction, 

series  No. 4,Washington D.C: IMF, hal 2 
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kerjasama untuk memberikan bantuan dalam mengatasi sejumlah permasalahan 

yang terjadi di Indonesia.  

Sebagai upaya untuk mengesahkan Articles of Agreement IBRD, pada 

tanggal 27 Desember 1945, perwakilan 29 negara mendatangani Articles of 

Agreement IBRD dan menyerahkan dokumen ratifikasi. Sebagaimana yang telah 

dinyatakan dalam pasal XI (1) Articles of Agreement IBRD, bahwa“Articles of 

Agreement (AoA) ini baru berlaku apabila telah ditandatangani oleh pemerintah 

dari negara- negara yang telah menyerahkan 65% dari iuran (Subscriptions) yang 

telah ditetapkan dalam Schedule A dan menyerahkan dokumen ratifikasinya pada 

negara  deposit (Amerika Serikat)”. Pada tanggal 25 Juni 1946, IBRD mulai  

beroperasi dan bersiap untuk mengumpulkan modal dari para negara- negara  

anggota. Selanjutnya, pada tahun 1947 IBRD memberikan pinjaman pertamanya 

ke Perancis  sebesar US$ 250 juta untuk membiayai pembangunan paska perang.36 

Bank Dunia lebih dikenal dengan International Bank for Reconstruction 

and Development (IBRD). Bank dunia menjadi lembaga keuangan internasional 

yang berkantor pusat di Washington, DC. Bank Dunia telah mempunyai kantor 

cabang di lebih dari 100 negara. Lembaga ini telah mempunyai anggota sebanyak 

184 negara.37 

                                                                 
36The World Bank Group, 1998, Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank  

Group,Washington D.C: The World Bank Group,  hal. 3diakses dalam http://documents.-

worldbank.org/curated/en/153741468766499597/pdf/mult i0page.pdf (14 September 2017 Pukul 

23.39 WIB) 
37The World Bank Group, 1998, Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank  

Group, Washington D.C: The World Bank Group, hal. 3 diakses dalam http://documents.-

worldbank.org/curated/en/153741468766499597/pdf/mult i0page.pdf (14Sepetember 2017 Pukul 

23.39 WIB) 

http://documents.-worldbank.org/curated/en/153741468766499597/pdf/multi0page.pdf
http://documents.-worldbank.org/curated/en/153741468766499597/pdf/multi0page.pdf
http://documents.-worldbank.org/curated/en/153741468766499597/pdf/multi0page.pdf%20(14
http://documents.-worldbank.org/curated/en/153741468766499597/pdf/multi0page.pdf%20(14
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Sebagai lembaga keuangan internasional, bank dunia mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai. Tujuan tersebut telah termaktub di dalam AoA IBRD. AoA ini 

menjadi landasan hukum bagi Bank Dunia di dalam menjalankan tugasnya.38 

Tujuan tersebut diantaranya adalah, (1) membantu pembangunan dan perbaikan di 

wilayah Negara anggota dengan menyediakan pinjaman maupun penanaman 

modal untuk kepentingan produksi, (2) mendorong penanaman modal asing 

dengan cara pemberian jaminan atau dengan berpartisipasi langsung dalam 

pemberian pinjaman, (3) mendorong pertumbuhan neraca jangka panjang dalam 

perdagangan internasional dan mempertahankan keseimbangan dalam neraca 

pembayaran, (4) mengatur  pinjaman-pinjaman agar lebih bermanfaat dan untuk 

proyek-proyek yang lebih diperlukan, (5) menghubungkan kegiatan umum yang 

mempunyai dampak terhadap penanaman modal atau perdagangan internasional 

dalam wilayah Negara anggota. 

Tujuan Bank Dunia didirikan juga tercantum di dalam anggaran dasar 

IDA.Menurut pasal 1 anggaran dasar IDA, tujuan Bank Dunia didirikan adalah 

untuk membantu pembangunan ekonomi, menaikkan produktifitas, dan 

menaikkan kehidupan Negara-negara berkembang, terutama Negara-negara 

anggota. Bank Dunia menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan. 

Bank Dunia memberikan pinjaman dana dengan persyaratan yang lebih ringan 

dan luwes. Persyaratan yang diberikan Bank Dunia tersebut akan memberikan 

keuntungan bagi negara peminjam, karena pinjaman tersebut kurang membawa 

                                                                 
38 International Bank for Reconstruction and Development, Articles of agreement formuled at the 

United Nations Monetary and Financial Conference at Bretton Woods, New Hampshire, Ju ly 1-22, 

1944, https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1390.pdf, Hal. 1390-1391, 

(21/12/2017, 14:54 WIB).  

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1390.pdf
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pengaruh terhadap neraca pembayaran jika dibandingkan dengan pinjaman 

biasa.39 

Tujuan Bank Dunia sangat beragam, Bank Dunia tidak hanya mengurusi 

kepentingan finansial.Bank Dunia juga memberikan perhatian pada permasalahan 

di bidang pendidikan dan pengembangan kesehatan, pengembangan pertanian 

suatu negara dan daerah pedesaan, melindungi lingkungan, membantu mendirikan 

infrastruktur, dan membantu mendirikan lembaga pemerintah yang melindungi 

warga Negara. 40  Segala permasalahan yang dialami oleh negara anggota Bank 

Dunia, dapat diselesaikan dengan bantuan Bank Dunia. 

Adanya tujuan dari didirikannya Bank Dunia sebagai lembaga keuangan 

Internasional sebagaimana yang telah dituangkan di dalam AoA IBRD dan IDA, 

Bank Dunia juga mempunyai tugas yang harus dijalankan. Tugas yang ditangani 

oleh Bank Dunia adalah membimbing misi pembangunan yang panjang dan 

sangat fundamental dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup rakyat di dunia. Dalam rangka 

menjalankan tugas tersebut, Bank Dunia perlu mengambil posisi sebagai sebuah 

lembaga keuangan yang tetap giat memungkinkan mobilisasi dana. Selain itu, 

Bank Dunia dapat menjadi pemberi donor untuk membantu Negara berkembang. 

Sebagai sebuah lembaga keuangan internasional, selain mempunyai tujuan 

yang terencana, bank dunia juga mempunyai struktur organisasi. Struktur 

                                                                 
39 The International Development Association, 1960, diakses dalam http://www.ida.worldbank.-

org/sites/default/files/IDA-article-of-agreement.pdf, (24/12/2017, 12:54 WIB). 
40A. Leroy Bennett, 1979, International Organization New Jersey: Prentice- Hall Inc, hal. 3.  

Dalam Sumaryo Suryokusumo,  Hukum Organisasi Internasional, cet. 1,Jakarta: UI- Press, hal 14 

http://www.ida.worldbank.-org/sites/default/files/IDA-article-of-agreement.pdf
http://www.ida.worldbank.-org/sites/default/files/IDA-article-of-agreement.pdf
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organisasi bank dunia tercantum dalam pasal V AoA IBRD.41 Struktur organisasi 

bank dunia tersebut, meliputi dewan gubernur (Board of Governors), Direktur 

Eksekutif (Executive Directors), serta Presiden dan staf. Pertama, dewan 

gubernur merupakan lembaga tertinggi dalam IBRD. Dewan gubernur terdiri dari 

perwakilan seorang gubernur dan wakilnya dari negara-negara anggota. 

Kedua, direktur eksekutif bertanggung jawab pada dewan gubernur. 

Direktur eksekutif bertanggung jawab atas seluruh kekuasaan yang didelegasikan 

oleh dewan gubernur. Tanggung jawab tersebut diantaranya adalah menafsirkan 

atas ketentuan yang terdapat di dalam dokumen konstitusi dasar IBRD apabila 

muncul pertanyaan tentang hal tersebut, melakukan banding kepada Dewan 

Gubernur apabila ditemukan ketidaksepakatan dari penafsiran yang dilakukan, 

dan mengawasi jalannya kegiatan operasional IBRD. Ketiga, presiden dan staf. 

Presiden adalah ketua dari direktur eksekutif tetapi tidak mempunyai hak suara, 

kecuali apabila jumlah suara berimbang sehingga dibutuhkan satu suara untuk 

menentukannya. 

Organisasi lain yang berada di bawah bank dunia adalah, International 

Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC), 

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Settlement 

for Settlement of Investment Disputes (ICSID). 42Pertama, IDA terbentuk pada 

tahun 1960 dari adanya kebutuhan pinjaman untuk negara-negara miskin dengan 

syarat pinjaman lunak yang diberikan oleh IBRD. Tujuan dari pembentukan IDA 

adalah untuk memberikan bantuan khusus bagi negara-negara berkembang yang 

                                                                 
41International Bank for Reconstruction and Development, Op.Cit. 
42 Viviane Manopo, 2007, Utang Luar Negeri Indonesia, Journal of Indonesian Applied 

Economics, Vol. 1, No. 1, hal. 37.  
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miskin. Pembayaran dilakukan secara fleksibel dan longgar dengan persyaratan 

yang tidak memberatkan. Pinjaman yang diberikan oleh IDA ini bersifat jangka 

panjang, yakni 50 tahun yang tidak disertai dengan bunga pinjaman. Pinjaman ini 

hanya diberikan kepada negara-negara miskin dengan pendapatan perkapita $796 

perkapita.Kedua,IFC didirikan sebagai upaya untuk membantu sektor 

pengembangan swasta pada negara-negara berkembang.Ketiga, MIGA 

mempunyai tujuan untuk menggalakkan penanaman modal untuk tujuan produktif 

dinegara yang sedang berkembang. Keempat, ICSID mempunyai tujuan untuk 

menjembatani kasus-kasus penanaman modal yakni dengan memberikan 

mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau konsiliasi serta mendorong dan 

melindungi arus modal dari negara maju ke negara berkembang.43 

Didalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

Bank Dunia mempunyai sejumlah anggota yang saling bersinergi dan 

bekerjasama. Ketentuan tentang keanggotaan Bank Dunia telah di atur di dalam 

AoA IBRD dan IDA. IDA mempunyai syarat bahwa, untuk menjadi anggota  

maka anggota tersebut juga berkedudukan sebagai anggota asli 

IBRD.44Selanjutnya, anggota yang telah bergabung menjadi anggota IBRD juga 

merupakan anggota IMF yang menerima keanggotaannya sebelum tanggal 31 

Desember 1945. Semua negara yang ingin bergabung menjadi anggota Bank 

Dunia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh IDA dan IBRD 

tersebut. Negara-negara yang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat 

dinyatakan secara sah untuk menjadi anggota Bank Dunia. Persyaratan tersebut 

                                                                 
43 Ibid. 
44The International Development Association, Op.Cit. 

Development Association. 
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diberikan karena keanggotaan Bank Dunia harus sama dengan keanggotaan dalam 

IMF. Namun, meskipun telah ditetapkan persyaratan tersebut, tidak semua negara 

anggota IMF dapat menjadi anggota dalam Bank Dunia.  

Sebagai anggota Bank Dunia, setiap negara harus mengikuti aturan yang 

ditetapkan oleh Bank Dunia.45 Bank Dunia telah menetapkan beberapa hal penting 

yang terkait dengan keanggotaan negara ke dalam Bank Dunia, diantaranya adalah 

(1) masalah-masalah yang berkenaan dengan jumlah kontribusi, (2) jumlah yang 

harus dibayar, dan (3) jumlah yang harus diminta pada anggota dalam 

keanggotaan IBRD (termasuk keanggotaan IMF). Selain ketentuan mengenai 

kewajiban sebagai anggota Bank Dunia, Bank Dunia juga telah mengatur tentang 

hak negara untuk keluar dari organisasi. 46  Selain itu, Bank Dunia juga telah 

mengatur tentang negara yang telah gagal dalam menjalankan kewajibannya 

sebagai negara anggota Bank Dunia. Bank Dunia memberikan aturan bahwa 

negara yang gagal dalam menjalankan kewajibannya selama menjadi anggota, 

maka negara tersebut akan mendapatkan saknsi. Sanksi yang diberikan adalah 

penundaan menjadi anggota Bank Dunia.  

Sejumlah aturan tentang keanggotaan dalam Bank Dunia tersebut 

mempunyai kaitan dengan sumber dana yang diperoleh Bank Dunia.47 Iuran yang 

dilakukan oleh setiap negara anggita merupakan sumber dana utama bagi Bank 

Dunia. Ketentuan ini juga telah dijabarkan di dalam AoA IBRD. AoA IBRD telah 

                                                                 
45 Fiqhi Rizky D, 2014, Peranan Bank Dunia terhadap Kebijakan Kesehatan di Indonesia (Studi 

Kasus: Provincial Health Project), hal. 66, Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin Makasar, diakses dalam 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13727/Fiqhi%2520Rizky%2520-

%2520E13110012.pdf%, (23/12/2017, 14:01 WIB). 
46 Ibid. 
47 Ibid, hal. 72.  

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13727/Fiqhi%2520Rizky%2520-%2520E13110012.pdf%25
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13727/Fiqhi%2520Rizky%2520-%2520E13110012.pdf%25
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menjelaskan bahwa anggaran dasar IBRD tentang authorized capital (modal 

dasar) dan saham dengan harga sebesar 100.000 dolar amerika 48 merupakan 

kewajiban negara anggota asli untuk membayarnya. Sedangkan bagi Negara 

anggota lain banyaknya bagian saham ditentukan oleh keputusan IBRD dengan 

memperhatikan kemampuan Negara anggota yang bersangkutan.49 

Selain modal dana tersebut, sejak tahun 1964 IBRD telah mempunyai dana 

cadangan untuk dapat menjadi sumber dana bagi Bnak Dunia. IBRD memutuskan 

bahwa pendapatan dari kegiatan meminjamkan dan hasil 1% dari biaya yang 

ditarik tiap tahun dari pinjaman yang dikeluarkan akan didepositkan pada 

cadangan umum. Cadangan ini disebut juga sebagai cadangan suplemen. 

Cadangan ini juga telah digunakan sebagai hibah pada IDA. Dalam menjalankan 

tugasnya, IBRD memiliki dana pinjaman, yakni dana yang diperoleh dari 

pinjaman yang diberikan para Negara anggotanya berdasarkan anggaran dasar, 

dan pinjaman obligasi.50 

IBRD mengembangkan kebijakan yang disebut “Interest Subsidy Fund” 

untuk pinjaman kepada negara-negara berkembang. Kebijakan tersebut 

merupakan bagian dari intermediate financing facility yang ditentukan oleh 

direktur eksekutif pada tanggal 29 Juli 1975 dan mulai diberlakukan pada 23 

Desember 1975.51 Kebijakan ini sering juga disebut juga dengan “third window” . 

IBRD memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dibandingkan dengan pinjaman 

IDA. Pinjaman dana dari IDA lebih bersifat pinjaman lunak. Bunga pinjaman IDA 

                                                                 
48Ibid.  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman yang ditentukan 

oleh IBRD.52 

IDA memperoleh dana dari iuran yang dilakukan oleh Negara anggota. 

IDA mempunyai keanggotaan yang digolongkan menjadi dua golongan, yaitu 

golongan I dan II. Keanggotaan pada golongan I adalah terdiri dari Negara-negara 

kaya. Golongan I harus membayar penuh iurannya dalam bentuk emas maupun 

dalam bentuk mata uang. Sedangkan keanggotaan golongan II adalah terdiri dari 

Negara-negara berkembang. Golongan II hanya membayar 10% dari iuran dalam 

bentuk emas ataupun dalam bentuk mata uang. Sisanya sebanyak 90% dibayar 

dalam bentuk mata uang negaranya dan hanya dapat dipergunakan untuk 

dipinjamkan bila ada persetujuan dari Negara yang bersangkutan. 53 Adanya 

penggolongan dalam keanggotaan IDA, maka pengembalian kredit IDA 

mempunyai jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, negara anggota juga 

tidak dikenakan bunga dari kredit yang dilakukan. Aturan ini sangat bertentangan 

dengan aturan pinjaman dalam IBRD.  

Sejak berdirinya Bank Dunia, lembaga ini telah menjalankan tugasnya 

sebagai lembaga untuk dalam memberikan bantuan berupa pinjaman. Sejak tahun 

1968, ketika presiden Bank Dunia dijabat oleh R. Mc. Namara, dirinya sangat 

tertarik meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal. 54Seiring 

perkembangan Bank Dunia, sejak tahun 2002, lembaga ini memberikan perhatian 

pada sektor lain yakni sektor kesehatan.  

                                                                 
52 Ibid. 
53The International Development Association, Op.Cit. 
54 Fiqhi Rizky D, Op.Cit, hal. 74. 
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Adanya penambahan pemusatan perhatian pada sektor lain, Bnak Dunia 

tidak hanya memberikan bantuan berupa pinjaman. Bank Dunia juga menerbitkan 

bantuan teknis. 55  Tujuan diterbitkannya bantuan teknis tersebut adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dunia pada negara anggotanya. 

Sebelum bantuan baik pinjaman maupun bantuan teknis tersebut diberikan, maka 

negara anggota harus mengajukan proposal kepada bank Dunia sebagai syarat 

awal pencairan bantuan. Proposal bantuan berisi usulan proyek-proyek yang ingin 

dilakukan oleh negara anggota.  

Selain perhatian Bank Dunia pada sektor ekonomi dan kesehatan, Bank 

Dunia mempunyai prioritas yang ingin dicapai, yaitu mengurangi angka 

kemiskinan yang ada di setiap negara anggotanya. Adanya prioritas yang ingin 

dicapai tersebut, maka setiap negara anggota harus menyusun The Poverty 

Reduction Strategy Paper (PRSP) berdasarkan rancangan yang telah ditentukan 

dari Bank Dunia. RPSP tersebut menggambarkan target jangka pendek 

pengurangan angka kemiskinan Negara. Usaha untuk melakukan prioritas tersebut 

tidak hanya dilakukan melalui pembuatan PRSP. Di lain sisi, Bank Dunia sebagai 

penggerak rencana tersebut, harus membuat Bank’s Country Assistance Strategy 

(CAS). CAS digunakan untuk menggambarkan rencana aktifitasnya di negara-

negara tertentu selama lebih dari 3-5 tahun.56 

Wujud dari PRSP dan CAS adalah kompromi kepentingan dari BankDunia 

termasuk Negara donor didalamnya dengan kepentingan nasional sebuahNegara 

peminjam. Adanya kompromi tersebut, maka negara anggota dapat melakukan 

                                                                 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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pinjaman untuk dapat memperbaiki sektor ekonomi, kesehatan, dan bahkan 

menanggulagi kemiskinan. Bank Dunia mempunyai sejumlah bentuk pinjaman 

yang dapat diberikan kepada negara-negara anggota. 57 Pertama, perjanjian 

pinjaman (loan agreement). Perjanjian ini diadakan antara dua pihak debitur 

(peminjam) dengan pihak kreditur (Bank Dunia) dimana Bank Dunia te lah 

menyetujui pinjamannya. Kedua, perjanjian jaminan (guarantee agreement). 

Perjanjian ini diadakan oleh Bank Dunia dengan Negara anggota dimana Negara 

anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari 

Bank Dunia. 

Ketiga,perjanjian proyek (project agreement). Perjanjian ini diadakan 

antara Bank Dunia dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia 

dimana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam. Keempat, perjanjian penerusan 

pinjaman (subsidiary loan agreement). Perjanjian ini diadakan apabila Negara 

peminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain, misalnya 

pemerintah pusat meminjamkan dana pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia 

kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan 

proyek yang telah dibiayai oleh Bank Dunia.58 

Kelima, surat penjelasan (suplementary letters). Surat Penjelasan ini 

kadang-kadang diperlukan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian diatas, 

sehingga karena sifatnya merupakan penjelasan pelengkap bagi perjanjian,. 

Keenam, pengaturan kontrak tambahan (additional contractual agreement). 

Kadang-kadang dibutuhkan suatu pengaturan tambahan yang diperlukan untuk 

                                                                 
57 Ibid, hal. 75-76. 
58 Ibid. 



42 

mengatur masalah-masalah khusus, misalnya pengaturan pinjaman, seperti 

pembuatan akte notaris dan cara pembayaran. Ketujuh, dalam hal tertentu, 

mungkin adanya suatu kontrak yang sangat kompleks antara pemerintah dan pihak 

swasta sebagai pelaksana proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bank Dunia 

disini akan ikut mengawasi, walaupun bukan sebagai pihak dalam kontrak yang 

demikian, namun Bank Dunia berkepentingan dalam hubungannya dengan 

pinjaman yang diberikan. Bank Dunia perlu memberikan persetujuan atas kontrak 

yang sedemikian ini.59 

 

2.2 Program Bank Dunia dalam Menanggulangi Kemiskinan 

Bank dunia merupakan lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa 

(PBB). Bank dunia mempunyai fokus pada pembangunan ekonomi jangka 

panjang dan pengurangan kemiskinan.60 Bank dunia menyediakan bantuan teknis 

dan keuangan untuk membantu negara-negara dalam mereformasi sektor-sektor 

tertentu atau menjalankan proyek-proyek spesifik, seperti membangun sekolah 

dan pusat kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan 

menjaga lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan 

didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi.  

Pada tahun 1999, Bank Dunia meluncurkan sebuah pendekatan laporan 

strategi penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper/RPSP) 

sebagai komponen utama dalam proses menuju peringanan Hutang. RPSC juga 

merupakan tonggak penting dalam dalam pinjaman lunak Bank Dunia. Bank 

                                                                 
59 Ibid. 
60IMF dan Bank Dunia, 2017, diakses dalam http://www.imf.org/id/about/factsheets/sheets/2016/-

07/27/15/31/IMF-World-Bank, (22/12/2017, 21: 34 WIB). 

http://www.imf.org/id/about/factsheets/sheets/2016/-07/27/15/31/IMF-World-Bank
http://www.imf.org/id/about/factsheets/sheets/2016/-07/27/15/31/IMF-World-Bank
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dunia juga meluncurkan program penilaian sektor keuangan (Financial Sector 

Assessment Program/FSAP) guna mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan 

sistem keuangan suatu negara dan merekomendasikan respons kebijakan yang 

tepat.  Pada tahun 2004-2015, Bank Dunia menerbitkan laporan tahunan Global 

Monitoring Report (GMR) yang menilai berbagai kemajuan dalam mencapai 

tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs).  

Bank Dunia menguraikan lima korelasi faktor penentu dalam kemiskinan, 

diantaranya:61 (1) faktor pendidikan, (2) faktor pekerjaan, (3) faktor gender, (4) 

faktor akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar, (5) faktor lokasi 

geografis. Pertama, faktor pendidikan yang menentukan kemiskinan di antaranya 

adalah (1) kemiskinan Memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan yang 

tidak memadai, (2) melampaui jenjang pendidikan sekolah dasar dengan 

meningkatkan kesejahteraan secara berarti, (3) meningkatkan capaian jenjang 

pendidikan di wilayah tertentu yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan 

yang lebih besar.Kedua, faktor pekerjaan yang menentukan kemiskinan salah 

satunya adalah pekerjaan pertanian. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor 

pertanian ini memiliki tingkat komsumsi yang jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan pekerjaan di sektor lain.  

Ketiga, faktor gender turut serta menentukan kemiskinan di suatu negara. 

Kepala rumah tangga laki- laki memiliki pengeluaran lebih banyak jika 

dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan. Keempat, faktor akses 

terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang menentukan kemiskinan adalah (1) 

                                                                 
61The World Bank, 2006, Indonesia Making the New Indonesia Work For The Poor, Jakarta, Hal. 

46-50 
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kemiskinan berkaitan dengan rendahnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur 

dasar, (2) rumah tangga di daerah pedesaan yang memiliki lebih banyak akses 

kepada pendidikan sekolah menengah jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi 

miskin, (3) akses kursus informal dapat menjadi faktor kunci dalam mobilitas 

ekonomi ke atas, khususnya di daerah perkotaan, (4) akses lembaga perkreditan 

setempat juga menaikkan secara berarti tingkat pengeluaran dan mengura ngi 

kemungkinan rumah tangga menjadi miskin, (5) akses jalan memilki korelasi 

dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi, (6) akses telekomunikasi memiliki 

kaitan yang tidak signifikan dengan konsusmsi pada tingkat nasional, tetapi cukup 

signifikan pada sebagian wilayah. Dan kelima, faktor lokasi geografis yang 

menentukan kemiskinan dilihat dari adanya ketimpangan antar wilayah yang 

adapada suatu negara. Kelima faktor inilah yan menjadi dasar Bank Dunia untuk 

melihat tingkat kemiskinan di negara anggota dan menentukan kebijakan atau 

program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan negara anggota.  

Program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Bank 

Dunia telah dilakukan pada sejumlah negara anggotanya. Bank Dunia telah 

memberikan pinjaman sebesar 1,73 miliar dolar AS kepada India dan 1,5 miliar 

untuk membiayai proyek negara dalam membangun 24.000 kilometer (14.880mil) 

jalan pedesaan di tujuh negara bagian. India mengakui bahwa kerjasama yang 

terjalin dengan Bank Dunia dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi India. 
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Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi India mengalami kenaikan sebesar 

8.9%.62 

Bank Dunia juga telah mengucurkan dana pinjaman ke negara Vietnam. 

Program pinjaman untuk mengentaskan kemiskinan tersebut menuai hasil yang 

cukup baik. 63  Vietnam menjadi pemimpin global dalam gerakan pengentasan 

kemiskinan selama dua dekade. Vietnam dapat menggunakan secara efektif 

bantuan pembangunan yang di berikan IDA. Vietnam dapat mentransformasikan 

diri dari negara termiskin pada 25 tahun yang lalu menjadi negara berpenghasilan 

menengah (MIC). Kemiskinan vietnam turun dari 58% di awal tahun 1990 

menjadi 10% pada tahun 2010. Lima dari 10 target pembangunan millenium 

vietnam telah tercapai. Bantuan yang dilakukan vietnam adalah membantu kepala 

keluarga miskin, membantu biaya belajar, memberikan bantuan perumahan dan 

memberikan pinjaman kredit prioritas kepala keluarga dengan dana 3.3 triliun 

VND pada tahun 2011.  

Selain kedua negara tersebut, Bank Dunia juga telah melakukan bantuan 

luar negeri terhadap negara berkembang lainnya, yaitu Malaysia. Malaysia adalah 

ekonomi berpenghasilan menengah atas yang sangat te rbuka. Malaysia adalah 

salah satu dari 13 negara yang diindentifikasi oleh komisi pertumbuhan dan 

pembangunan dalam laporan pertumbuhannya yang mencatat pertumbuhnan rata-

rata lebih dari 7% per tahun selama 25 tahun atau lebih. Pertumbuhan ekonomi 

                                                                 
62 Krisman Purwoko, 2011, Bank Dunia Beri India Pinjaman 1,73 Miliar Dolar, diakses dalam 

http://m.republika.co.id./berita/internasional/global/12/07/22/breaking-news/eko-nomi/11/01/15/-

158778-bank-dunia-beri-india-p injaman-1-73-miliar-do lar, (22/12/2017, 23:54 WIB). 
63Republika.com, Bank Dunia: Vietnam Pemimpin Pengentasan Kemiskinan , 2013, diakses dalam 

http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/09/mmiqsn-bank-dunia-vietnam-

pemimpin-pengentasan-kemiskinan, (21/12/2017, 24:00 WIB). 

 

http://m.republika.co.id./berita/internasional/global/12/07/22/breaking-news/eko-nomi/11/01/15/-158778-bank-dunia-beri-india-pinjaman-1-73-miliar-dolar
http://m.republika.co.id./berita/internasional/global/12/07/22/breaking-news/eko-nomi/11/01/15/-158778-bank-dunia-beri-india-pinjaman-1-73-miliar-dolar
http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/09/mmiqsn-bank-dunia-vietnam-pemimpin-pengentasan-kemiskinan
http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/09/mmiqsn-bank-dunia-vietnam-pemimpin-pengentasan-kemiskinan
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sudah mencapai inklusif karena malaysia juga hampir berhasil memberantas 

kemiskinan. Bank Dunia saat ini dengan malaysia berfokus pada berbagai 

pengetahuan, ini dipusatkan pada dukungan bagi visi malaysia untuk bergabung 

dengan jajaran ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2020 melalui 

pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dan untuk berbagi pelajaran dengan 

negara-negara berkembang. Maret 2016, Kelompok Bank Dunia secara resmi 

meluncurkan Global Knowledge and Research Hub di Malaysia. Pusat penelitian  

baru  ini adalah yang pertama dari jenisnya, melayani baik sebagai lapangan 

kehadiran di Malaysia dan sebagai pusat pengetahuan dan penelitian global. Ini 

berfokus untuk berbagi keahlian pembangunan yang berpusat pada orang 

Malaysia dan menciptakan penelitian kebijakan inovatif baru mengenai isu-isu 

lokal, regional dan global.64 

Negera Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai 

pinjaman cukup besar kepada Bank Dunia. Pinjaman tersebut salah satunya juga 

digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Persentase kemiskinan di Indonesia 

mengalami pasang surut di setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Indonesia perlu 

menggantungkan kepada pinjaman dana Bank Dunia di dalam menjalankan 

program-program pengentasan kemiskinan. Badan pusat statistik 65  menghitung 

jumlah presentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1999 sampai denga n 

2009. Berikut ini rincian tentang status kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999-

2009. 

 

                                                                 
64Ibid. 
65Badan Pusat Statistik, 2009, Berita Resmi Statistik , NO. 43/07/TH. XII, Hal. 2-5 
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Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Miskin pada Tahun 1999-2009 

 

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 1999-2009 
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Tabel 2.1 Efektifitas dan Status Kemiskinan di Indonesia pada Tahun 1999-

2009 

 

Tahun Efektivitas Status Kemiskinan Keterangan 

1999 - Meningkat Krisis ekonomi dan 

KKN (Korupsi 
Kolusi Nepotisme) 

2000-2004 √ Menurun Program-program 

pengentasan 
kemiskinan 

2005-2006 - Meningkat Bencana Alam, 
Kenaikan BBM 

2007-2009 √ Menurun PNPM-Mandiri dan 

program-program 
pengentasan 

kemiskinan lainnya 

 

Dari gambar 2.1 dan 2.2 serta menurut tabel 2.1 menunjukkan bahwa di 

tahun 2005 terjadinya kemiskinan yang membuat adanya kenaikan jumlah 

penduduk miskin yang disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, yang 

diantara lain gelombang tsunami yang melanda provinsi Aceh dan sebagian 

wilayah Sumatera Utara telah menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat tidak 

berjalan dari dua wilayah ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang 

telah terjadi beberapa kali hingga awal bulan Oktober di tahun 2005 ini yang telah 

membebani biaya-biaya produksi. Kenaikan harga minyak internasional dan 

melemahnya nilai tukar rupiah juga bisa dilihat sebgai penyebab yang 

berpengaruh terhadap melemahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan 

produk-produk primer dan sekunder.66 

                                                                 
66Hari Susanto, 2006, Dinamika Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Historis Era Orde Baru, 

Khanata Pustaka LP3JES Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Jakarta, Hal. 8-9 



49 

Pada tahun 1968, Bank Dunia untuk yang pertama kalinya memberikan 

pinjaman kepada Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan 67 Upaya 

pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman sebesar 

US$ 211,8 juta. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk prasarana gedung, 

peralatan, perabotan, dan kendaraan. Pinjaman tersebut juga dapat memudahkan 

untuk merancang bahan-bahan pendidikan kependudukan bak formal maupun non 

formal. Pinjaman dana tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan yang ingin dicapai Bank Dunia. Tujuan pembangunan yang ingin 

dicapai Bank Dunia salah satunya adalah pengentasan kemiskinan yang terjadi di 

Indonesia. Sebagai sebuah negara berkembang yang masuk ke dalam keanggotaan 

Bank Dunia, maka Indonesia harus dapat melakukan kerjasama yang saling 

menguntungan diantara Bank dunia 

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan sebagai implementasi 

tujuan pembangunan Bank Dunia lainnya adalah memberikan bantuan untuk 

menjamin kesehatan ibu mengandung, kesehatan anak, dan pendidikan universal 

pada tahun 2000. Program ini telah aktif dijalankan di 5.745 desa di 11 provinsi. 

Program ini telah berhasil membantu ratusan bahkan ribuan anak untuk 

mendapatkan imunisasi. Selain itu, program ini juga memberikan solusi untuk 

permasalahan malnutrisi dan memberikan asupan zat besi tambahan pada kurang 

lebih1 juta ibu yang sedang mengandung. Program ini lebih banyak diberikan 

                                                                 
67 Julian Muhammad Hasan, 2011, Analisis Bantuan Luar Negeri Bank Dunia World Bank) dalam 

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia periode 2007-2009 (Studi Kasus PNPM Mandiri),Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 3-4, diakses dalam 

http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/24172/1/JULIAN.pdf, (22/12/2017, 01:45 

WIB). 

http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/24172/1/JULIAN.pdf
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kepada perempuan. Dari sekian penduduk yang menerima bantuan program ini, 

kurang lebih 4,9 jutanya adalah perempuan. 

Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia meluncurkan program pengentasan 

kemiskinan nasional melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini merupakan keberlanjutan dari tujuan 

pembangunan Bank Dunia di negara Indonesia. Adanya tujuan pembanguann 

yang ingin dicapai Bank Dunia, maka Bank Dunia pun melakukan menganalisis 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bank  Dunia  melihat  ada  tiga cara untuk 

membantu penduduk Indonesia mengangkat diri dari kemiskinan, yaitu  

pertumbuhan  ekonomi,  layanan  sosial,  dan  belanja  publik. 68 Adanya analisis 

kemiskinan tersebut, maka Bank Dunia memberikan pinjaman dana kepada 

Indonesia dalam melancarkan pelaksanaan program PNPM Mandiri. Program ini 

juga sebagai wujud dari pencapaian tujuan pembangunan yang dimiliki Bank 

Dunia, salah satunya dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurut 

Managing Director The World Bank  Group, pinjaman tersebut telah digunakan 

pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan 

pertanian.69 

Pencapaian tujuan pembangunan Bank Dunia juga dibuktikan dengan 

mendukung program pemerintah dalam menyediakan air bersih dan layanan 

sanitasi. PAMSIMAS adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk 

meningkatkan layan air dan sanitasi. PAMSIMAS telah dijalankan sejak tahun 

                                                                 
68 Ibid, hal. 4.  
69 Volker Rittberger dan Bernard Zangl, 2006, International Organization,New York:Palgrave 

MacMillan 
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2006 di lebih dari 32 provinsi. PAMSIMAS akan diperluas hingga bisa melayani 

lebih dari 26.000 desa di 403 kabupaten/kota.70 

Tujuan pembangunan Bank Dunia juga dibuktikan dengan ikut membantu 

pemerintah Indonesia untuk mengimplementasi upaya mereformasi guru. Pada 

tahun 2007, lebih dari 1,7 juta guru telah memperoleh ijazah 4 tahun sebagaimana 

peraturan yang tercantum dalam UU guru tahun 2005. Program ini terus 

mendukung program pembaharuan guru melalui pelatihn, riset, dan berdirinya 

kelompok-kelompok profesional di tingkat lokal.71 

Selain itu, Bank Dunia juga mendukung program Keluarga Harapan. Pada 

tahun 2015, program ini telah diberikan 3,5 juta keluarga. Angka ini akan terus 

ditingkatkan menjadi 10 juta, atau 15% dari seluruh penduduk, pada akhir tahun 

2020. Bentuk kegiatan dari program ini salah satunya adalah membantu kaum ibu 

untuk lebih memahami kesehatan dan nutrisi, praktek-praktek mendidik yang 

baik, dan perlindungan anak serta manajemen keuangan keluarga. 72 Bank Dunia 

juga membantu Indonesia dalam  manajemen resiko bencana. Satu pendekatan 

ang diterapkan Bank Dunia dalam membantu Indonesia adalah melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam upaya preventif dan rekonstruksi. Bank Dunia 

memanfaatkan penggunaan piranti lunak untuk membuat skenario mitigasi 

bencana mulai dari perencanaan, kesiapan dan umpan balik. Selain itu, Bank 

                                                                 
70The World Bank, PAMSIMAS: Menjawab Tantangan Air Minum dan Sanitasi di Wilayah 

Perdesaan Indonesia, diakses dalam http://documents.worldbank.org/curated/en/2578914679-

99387680/pdf/101178-BAHASA-WP-P085375-PUBLIC-Box393259B.pdf(27September 2017 

pukul 21.26 WIB) 
71The World Bank Ikhtisar, diakses dalam http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/-

overview(27September 2017 Pukul 21.14 WIB 
72The World Bank, Bank Dunia Menyetujui Pembiayaan untuk Memperluas Program Bantuan 

Sosial Indonesiadiakses dalam http://www.worldbank.org/in/news/press -release/2017/05/09/-

world-bank-approvesfinancing-to-expand-indonesias-social-assistance-program(27September 

2017 Pukul 21.35 WIB) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2578914679-99387680/pdf/101178-BAHASA-WP-P085375-PUBLIC-Box393259B.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2578914679-99387680/pdf/101178-BAHASA-WP-P085375-PUBLIC-Box393259B.pdf
http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/-overview
http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/-overview
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Dunia juga melakukan program rehabilitas permukiman berbasis masyarakat. 

Program ini dikenal dengan istilah Rekompak. Bank Dunia menerapkan program 

rehabilitasi ini di sejumlah wilayah Nusantara dengan kondisi pemukiman yang 

kurang memadai. Adanya program ini, Indonesia terus melakukan perbaikan dan 

menerapkan skema rehabilitasi pemukiman ini untuk memberikan hunian layak 

kepada masyarakat Indonesia.73 

Sejumlah program Indonesia mendapatkan dukungan dan bantuan dari 

Bank Dunia, tidak hanya menguntungkan Indonesia sebagai negara debitur. Bank 

Dunia juga mendapatkan keuntungan dengan menjadi lembaga donor bagi 

Indonesia. Adanya bantuan yang diberikan Bank Dunia tersebut, maka tujuan 

pembangunan yang menjadi visi dan misi Bank Dunia dapat tercapai. Upaya Bank 

Dunia untuk membantu negara berkembang, salah satunya Indonesia, dalam 

memperbaiki pembangunan, perekonomian bangsa, kemakmuran, serta 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.74 

73The World Bank, OP. Cit 
74Hasan, Op.Cit, hal. 5. 


