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STIE DEWANTARA

Asian Development Bank

 Didirikan pada tahun 1966 yang didasari oleh adanya

kebutuhan bantuan keuangan bagi negara-negara Asia 

untuk kepentingan pembiayaan pertumbuhan dan

pembangunan. Hal ini akibat sulitnya memperoleh bantuan

dari negara-negara maju.

 Eksistensi kelembagaan ADB:

1. Sebagai lembaga pengembangan keuangan internasional yang 

melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi dan memberikan

kerja sama teknis kepada negara-negara anggotanya;

2. Sebagai lembaga negara yang anggotanya terdiri dari pemerintah-

pemerintah dari berbagai negara anggota;

3. Sebagai organisasi regional dimana aktifitasnya dititikberatkan di wilayah

Asia.



STIE DEWANTARA

Asian Development Bank

Fungsi & Tujuan:

a. Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia 
untuk tujuan pembangunan

b. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai
pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan sub wilayah Asia, 
(diutamakan kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit
berkembang)

c. Menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan
luar negeri terutama di antara negara-negara Asia sendiri.

d. Memberikan technical assistance untuk menyiapkan, membiayai dan
melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan, 
termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu.

e. Bekerjasama dengan UN/PBB dan organisasi di bawahnya untuk
kepentingan investasi dan pengembangan dana di suatu wilayah
negara.

f. Kegiatan dan jasa lainnya sesuai tujuan ADB



STIE DEWANTARA

Asian Development Bank

Keanggotaan:

Pada awal pendiriannya ADB hanya beranggotakan 31 negara dan

saat ini berkembang menjadi 67 negara yang terdiri dari 48 negara-

negara kawasan Asia Pasific dan 19 negara di luar Asia Pacific.

 Terdiri dari:

− Anggota-anggota ECAFE (the Economic Commission for Asia and the Far

East), yaitu badan khusus PBB yang berpusat di Bangkok,Thailand atas inisiatif

negara Asia anggota PBB yang bertujuan memperoleh pengakuan atas status

Asia yang baru dalam segala kejadian didunia, termasuk finansial dan non

finansial.

− Negara lainnya di wilayah Asia dan negara berkembang di luar Asia yang telah

menjadi anggota PBB.

 Kantor Pusat ADB berkedudukan di Manila, Philipina dan memiliki 31 kantor-kantor

Cabang/perwakilan dibeberapa negara anggota



STIE DEWANTARA

World Bank

Latar belakang pendirian:

 Dengan tujuan untuk membantu negara-negara di Eropah

yang hancur akibat perang dunia ke-II maka pada tahun

1944 sebanyak 44 negara mengadaan pertemuan di sebuah

hotel bernama Bretton Woods Resort di New Hampshire,

USA.

 Pertemuan pada tanggal 1 Juli 1944 tersebut menghasilkan Bretton Woods

Agreement yang antara lain negara-negara sepakat mendirikan:

 IBRD ( International Bank for Reconstruction & Development),kemudian dikenal

dengan nama Wold Bank/Bank Dunia, dan beroperasi tanggal 25 Juni 1946

 I M F (International Monetary Fund) atau Dana Keuangan Antar Bangsa



STIE DEWANTARA

World Bank

 Peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses

Rekonstruksi negara-negara akibat PD II dengan

memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan

untuk proyek-proyek rekonstruksi. Dalam

perkembangannya kemudian world bank hingga saat ini

fokus tujuan kegiatannya adalah untuk pengentasan

kemiskinan di seluruh dunia. 

 Karakterisitik lembaga:

a. Modal terdiri dari kontribusi pemerintah negara anggota dan mobilisasi modal 

swasta.

b. resiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan

kekuatan ekonomi mereka masing-masing

c. Bersifat intergovermental yang mendasarkan pada pasar-pasar modal di

dunia untuk sumber keuangannya.



STIE DEWANTARA

World Bank

Keanggotaan:

Setiap negara dapat menjadi anggota Bank Dunia sepanjang

memenuhi persyaratan antara lain bersedia memberikan

kontribusi modal bagi Bank Dunia dan negara tersebut

harus terlebih dahulu menjadi anggota IMF.

 Bentuk keanggotaan:

a. International Finance Corporation (IFC).

Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-

sektor swasta di negara-negara berkembang.

b. International Development Association (IDA)

Lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dan dengan persyaratan

pinjaman yang lebih mudah.

 Kantor Pusat Bank Dunia berkedudukan di Washington D.C, USA, dengan

jumlah staf 10.000 karyawan di lebih dari 120 kantor di seluruh dunia..



STIE DEWANTARA

International Monetary Fund

 IMF merupakan sister agency dari World Bank, didirikan

bersamaan dengan WB.

 IMF memfokuskan pada masalah MONETER, sedangkan

World Bank memfokuskan pada pembangunan ekonomi.



STIE DEWANTARA

International Monetary Fund

Tujuan pendirian:

 Menjadi wadah pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai

kerjasama internasional dalam bidang keuangan.

 Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para

anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya.

 Berusaha meniadakan competitive depresiations dan mengusahakan tercapainya

stable exchange rate.

 Menghilangkan exchange restrictions.

 Membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri

agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang 

bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan

kepercayaan kepada para anggotanya.

 Mengurangi waktu dan besarnya disekuilibrium dalam neraca pembayaran negara

anggota IMF. 
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International Monetary Fund

Keanggotaan:

 Untuk menjadi anggota IMF harus memenuhi beberapa
persyaratan di antaranya adalah dengan membayar deposit
atau Kuota

 Kuota ini menentukan besarnya hak pilih/suara dalam
pengambilan berbagai keputusan di IMF.



STIE DEWANTARA

Islamic Development Bank

Latar belakang pendirian:

 Adanya konflik Timur Tengah dengan Israel pada Oktober 1973 di mana pada

saat itu dibutuhkan bantuan dan kerja sama untuk membantu sesama Negara 

Muslim. 

 Solidaritas negara-negara Arab memperluas masalah tersebut dengan mendirikan

sebuah kerjasama berbasis Islam. Perlahan kerjasama ini menjadi lahan untuk

membangun sebuah institusi ekonomi yang dapat membantu perkembangan

pembangunan negara-negara Islam

 Ide pendirian Bank Islam pertama kali dibicarakan di konferensi Menteri Luar

Negeri Negara-Negara Islam yang kedua di Karachi pada Desember 1970. 

Agenda pertemuan tersebut adalah “Economic, Cultural, and Social Co-operation 

among Participating States” salah satu pembahasannya adalah Bank Muslim 

Internasional untuk perdagangan dan pembangunan.

 Pada 1975, berdirilah IDB (Islamic Development Bank) yang didirikan di Jeddah, 

Arab Saudi. 



STIE DEWANTARA

Islamic Development Bank

 Fungsi & tujuan:

a. Mendorong perdagangan asing dan kerja sama ekonomi di negara-negara

Islam. 

b. Melakukan penelitian untuk memungkinkan kegiatan ekonomi, keuangan, 

dan perbankan di negara-negara Islam untuk menyesuaikan diri dengan

syariah.

c. Mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas

muslim, baik negara anggota maupun non anggota yang sejalan dengan

syariah. 

d. Mendorong pertumbuhan ekonomi antara negara muslim.

 Keanggotaan:

Keanggotaan IDB terbuka bagi semua negara anggota OKI.
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