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ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional 

yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan 

memberikan kerja sama teknis (technical assistance) kepada negara-

negara berkembang yang menjadi anggotanya.

Sumber-sumber Finansial ADB terdiri dari:

1. Modal dan pinjaman pihak luar ADB

2. Dana-dana khusus yang diadakan/diterima oleb ADB



Fungsi dan Tujuan Asian Development Bank

1. Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah 

Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan

2. Memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai 

pembangunan

3. Memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu 

mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana 

pernbangunan

4. Memberikan bantuan teknis (technical assistance) untuk menyiapkan, 

membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek 

pembangunan.

5. Bekerja sama dengan PBB, dan badan-badan organisasi di bawah PBB

6. Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa 

lainnya sesuai dengan tujuan Asian Development Bank



Aktivitas-aktivitas Asian Development Bank

Aktivitas ADB

Memberikan 

Fasilitas 

Pinjaman

Pinjaman yang biasa dilaksanakan

Pinjaman Khusus

Memberikan 

Fasilitas 

Pembiayaan

Mata uang lokal dan mata uang 

asing

Menyediakan mata uang lokal tanpa 

menjual cadangan emas atau devisa 

negara yang bersangkutan



Bank Dunia didirikan sebagai Lembaga Investasi 

Internasional jenis baru untuk memberikan atau 

menjamin kredit-kredit yang dirujukan untuk proyek-

proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif.

Fungsi Utama Bank Dunia

Tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini adalah 

memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif 

demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang 

berkembang yang menjadi anggotanya.



Bank Dunia memiliki dua keanggotaan:
1. IFC (International Finance Corporation) yang 

memulai kegiatannya pada tahun 1956

2. IDA (International Development Auaiatian) yang 

memulai kegiatannya pada tahun 1960

Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah 

Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris 

yang mewakili negara anggota (masing-masing 

negara anggota menunjuk satu orang komisarisnya)



IMF adalah suatu organisasi yang terdiri dari 185 negara + 

montenegro menjadi 185 (data sampai 18 Januari 2007)  

yang bekerja untuk mendorong kerjasama moneter global, 

mengamankan stabilitas keuangan, memfasilitasi 

perdagangan internasional, mempromosikan tingkat yang 

tinggi dari pekerjaan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, dan mengurangi kemiskinan



IMF adalah suatu organisasi yang terdiri dari 185 negara + 

montenegro menjadi 185 (data sampai 18 Januari 2007)  yang 

bekerja untuk mendorong kerjasama moneter global, mengamankan 

stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, 

mempromosikan tingkat yang tinggi dari pekerjaan pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan

Misi utama dari IMF adalah untuk memberikan bantuan finansial 

kepada negara-negara yang serius mengalami kesulitan keuangan 

dan ekonomi dengan menggunakan dana didepositkan dengan IMF 

dari lembaga dari 185 negara anggota



Secara tradisional tugas IMF adalah membantu negara yang 

bersangkutan, artinya yang melakukan intervensinya, untuk 

mendapatkan kembali keseimbangan neracanya dengan dunia luar. 

Sedangkan Bank Dunia lebih banyak mengurusi masalah-masalah 

struktural. Ia membantu negara yang bersangkutan dalam 

perombakan beberapa sektor dan menyempurnakan policy-policy 

yang menyangkut berbagai sektor yang sangat penting, misalnya 

sektor industri dan perdagangan. 




