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WORLD BANK 

Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum.

Sejarah dan Latarbelakang 

Terbentuknya

• Juli 1944 The United Nations Monetary and Financial 

Conference yang berlangsung di Bretton Woods, 

• Bank for Reconstruction and Develop (IBRD) terbentuk pada 

27 Desember 1945, berkedudukan di Washington DC � lebih 

dikenal dengan Bank Pembangunan Dunia Dunia atau Bank 

Dunia (World Bank) 

• Pada tahun 1947, World Bank resmi menjadi badan khusus 

PBB. 

• Kantor utamanya bermarkas di wilayah negara pemegang 

saham terbesar badan ini, yaitu Amerika Serikat di kota 

Washington D.C.

Keanggotaan

• Hanya negara-negara yang telah menjadi

anggota IMF saja yang dapat menjadi anggota

Bank Dunia. Sampai dengan 2002 sekarang, 

sebanyak 187 negara telah resmi menjadi

anggota

Pemungutan Suara

• Setiap anggota memiliki 250 suara ditambah dengan satu suara 

tambahan untuk setiap saham yang dimilikinya. 

• Setiap saham bernilai US$ 100.000 (Pasal II (2) (a). 

• Bank Dunia menganut sistem pemungutan suara secara wighted 

voting (pemungutan suara diperberat).

• Data pada bulan Juni 1992, negara-negara pemilik suara terbesar 

adalah Amerika Serikat (17,55%), Jepang (8,01%), Jerman (6,19%), 

Perancis (5,93%) dan Inggris (5,93%). Dua puluh dua (22) negara 

Afrika memiliki suara yang terkecil yakni 1,8%.

• Semua masalah dipecahkan melalui pemungutan suara, kecuali 

ditentukan lain � Amerika Serikat sebagai pemegang suara terbesar 

akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam Bank Dunia.
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Struktur Organisasi

• Struktur organisasi Bank Dunia terdiri dari

(Pasal V (1)) :

Board of Governors;

Executive Directors

President

Staff

Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

• Pasal VII Article of Agreement � hak-hak istimewa kepada Bank Dunia �

dapat melaksanakan fungsi-fungsinya. 

Bank Dunia dapat membuat perjanjian, dapat memiliki harta kekayaan

(bergerak dan tidak bergerak) dan dapat mengajukan tuntutan hukum.

Bank Dunia tidak kebal terhadap hukum yang berkaitan dengan jaminan-

jaminan yang telah dikeluarkannya.

Sebelum adanya putusan final dari pengadilan, maka semua harta kekayaan

Bank Dunia kebal terhadap semua bentuk sita atau eksekusi. 

Harta kekayaan kebal pula dari pemeriksaan atau penyitaan serta kebal dari

pengenaan pajak dan bea lainnya.

Arsip-arsip Bank Dunia tidak dapat diganggu gugat. 

Semua Governors, Executive Directors, pejabat dan pegawai Bank Dunia

menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan tertentu. Mereka tidak tunduk

pada proses hukum suatu negara sepanjang ia melakukan tugas-tugas dalam

kepentingannya sebagai pejabat/pegawai Bank Dunia.

Tujuan, Sasaran dan Fungsi

• Tujuan pembentukan Bank Duniapasal 1 Articles of Agreement :

1. Membantu perbaikan dan pembangunan wilayah negara anggota dengan memberi fasilitas

penanaman modal untuk tujuan produktif;

2. Meningkatkan penamaman modal asing swasta. Apabila modal swasta tidak tersedia, maka

perlu melengkapi penanaman modal swasta dengan menyediakan pinjaman untuk tujuan

produktif diluar dana modalnya yang dinaikkan oleh pinjaman dengan beberapa sumber lain;

3. Meningkatkan pertumbuhan neraca perdagangan internasional dan memelihara

keseimbangan dalam neraca pembayaran dengan mendorong penanaman modal 

internasional bagi pengembangan sumber produktif negara anggota;

4. Memberi pinjaman atau menjaminkan pinjaman pinjaman untuk proyek pembangunan di

negara kurang maju dari modal bank atau dengan dana yang dipinjam;

5. Mendorong pembentukan modal di negara kurang maju dengan menjaminkan atau ikut

serta dalam penanaman modal swasta, walaupun kenyataannya bank tidak bertindak

sebagai penjamin atau peserta dalam penanaman modal sejenis;

6. Menyediakan bantuan teknik kepada negara kurang maju, yang kebanyakan tidak

mempunyai tenaga expert di bidang proyek penanaman modal. Meskipun bank terhalang

dalam melaksanakan pemberian bantuan teknis sampai pada jangkauan yang selalu

meningkat.

• Pasal 1 Articles of Agreement of the IBRD menentukan Fungsi

IBRD 

The functions of the IBRD are informed by its purpose, which are states 

to be as follows :

To assist in the reconstruction and development of territories of 

members by facilitating the investment of capital for productive 

purposes, including the restoration of economies destroyed or disrupted 

by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and 

the encouragement of the development of productive facilities and 

resources in less developed countries.

To promote private foreign investment by means of guarantees or 

participations in loans and other investments made by private investors; 

and when private capital is not available on reasonable terms, to 

supplement private investment by providing, on suitable conditions, 

finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it 

and its other resources.
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To promote the long-range balanced growth of international trade and the 

maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging 

international investment for the development of the productive resources 

of members, thereby assisting in raising productivity, the standard of living 

and conditions of labor in their territories.

To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international 

loans through other channels so that the more useful and urgent projects, 

large and small alike, will be dealt with first.

To conduct its operations with due regard to the effect of international 

investment on business conditions in the territories of members and, in the 

immediate postwar years, to assist in bringing about a smooth transition 

from a wartime to a peacetime economy.

WORLD BANK (2) 

Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum.

• Organisasi Internasional di bawah World Bank 

Group

1. International Development Association (IDA)

2. International Finance Corporation (IFC)

3. Multilateral Investment Guarantee Agency 

(MIGA)

4. International Settlement for Settlement of 

Investment Disputes (ICSID)

International Development Association 

(IDA)
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• dibentuk dengan latarbelakang kebutuhan akan pinjaman

untuk negara-negara miskin dengan syarat pinjaman lunak

dari yang dapat diberikan oleh IBRD. 

• Tuntutan tersebut semakin terasa pada tahun 1950. 

• Atas hal tersebut pada tahun 1960 IDA di dirikan sebagai

afiliasi IBRD

• Tujuan IDA � memberikan bantuan khusus ditujukan untuk

negara-negara berkembang yang miskinpembayaran dilakukan

secara fleksibel dan longgar dengan persyaratan yang tidak

memberatkan daripada pinjaman konvensional.

• Tidak semua negara dapat memperoleh pinjaman
dari lembaga ini, hanya negara tertentu yang 
memenuhi persyaratan. Kriteria meminjam dari IDA 
adalah :
1. Negara miskin sekali, garis kemiskinan $796 per kapita GNP 

dalam dollar tahun 1981;

2. Ekonominya memadai, harus mempunyai stabilitas
keuangan dan politik untuk menjamin pinjaman jangka
panjang;

3. Mempunyai neraca pembayaran yang betul-betul sulit;

4. Sedikit prospek untuk memperoleh devisa untuk menjamin
pinjaman secara konvensional;

5. Negara tersebut harus mempunyai tekad untuk membangun
sebagai tergambar dalam kebijaksanaannya.

• Sebagaimana disebutkan bahwa pinjaman dari

lembaga ini memiliki kekhasan untuk negara yang 

memang dianggap layak dibantu. Adapun sifat IDA 

adalah sebagai berikut :

– Hampir semua kredit IDA untuk jangka panjang waktu 50 

tahun

– Tanpa bunga, keculai suatu beban ongkos administrasi yang 

kecil

– Pembayaran kembali pinjaman, tidak dimulai sesudah 10 

tahun grace period.
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• Maksud pendirian IFC : untuk membantu sektor

pengembangan swasta, terutama negara-negara berkembang. 

• Adapun kriteria untuk memperolah bantuan IFC ialah sebagai

berikut :

Proyek harus merupakan investigasi yang sehat

Harus memberikan sumbangan untuk pengembangan negara yang 

bersangkutan

Kurangnya minat swasta untuk proyek tersebut

Usaha tersebut disetujui oleh negra yang bersangkutan.

• Tujuan IFC � Pasal 1 Articles of Agreement of the IFC 1955 :
The purpose of the Corporation is to further economic development by 

encouraging the growth of productive private enterprise in member countries, 

particularly in the less developed areas, thus supplementing the activities of 

the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called 

the Bank). In carrying out this purpose, the Corporation shall:

in association with private investors, assist in financing the establishment, 

improvement and expansion of productive private enterprises which would 

contribute to the development of its member countries by making investments, 

without guarantee of repayment by the member government concerned, in 

cases where sufficient private capital is not available on reasonable terms;

seek to bring together investment opportunities, domestic and foreign private 

capital, and experienced management; and

seek to stimulate, and to help create conditions conducive to, the flow of 

private capital, domestic and foreign, into productive investment in member 

countries.

• Tujuan utama MIGA adalah menggalakkan penanaman modal untuk
tujuan-tujuan produktif di negara-negara sedang berkembang.

• Dalam hal itu secara khusus MIGA akan menjamin penanaman
modal yang layak (eligible) terhadap kerugian-kerugian yang berasal
dari risiko-risiko non komersial.

• Inisiatif pembentukan MIGA dimulai sejak 1960-an � Pada waktu
itu dirasakan sekali kurang tertariknya para investor negara maju
menanamkan modalnya di negara berkembang. 

• Salah satu alasannya adalah tidak adanya perlindungan hukum yang 
mapan terhadap penanaman modal asing dari risiko-risiko non 
komersial. 

• Untuk menjaga investor asing mau menanamkan modalna, maka
disusulkanlah pembentukan suatu organisasi yang dapat
memperbaiki iklim penanaman modal negara sedang sedang
berkembang yang lebih baik.
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• Untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembentukannya, MIGA 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Mengeluarkan jaminan-jaminan termasuk di dalamnya co-insurance 

(mengasuransikan bersama) dan re-insurance (mengasuransikan

kembali) terhadap risiko-risiko non-komersial untuk penanaman modal 

di suatu negara anggota yang berasal dari negara anggota lainnya;

Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memajukan aliran

penanaman modal ke dan dari negara-negara sedang berkembang; 

dan

Melaksanakan kekuasaan-kekuasaan lainnya yang diperlukan guna

memajukan tujuan-tujuannya.

• Melalui Keppres nomor 031 tahun 1986 tentang Pengesahan

Convention Establishing The Multilateral Investment Guanrantee

Agency (MIGA) � Indonesia resmi menjadi anggota MIGA.

• Sebagai anggota MIGA, suatu negara memiliki kesempatan untuk

mendapatkan jaminan atas penanaman modalnya yang ditanam di wilayah

negara anggota lainnya � Biasanya negara penanam modal (investor) 

adalah negara maju (Kategori I) dan negara penerima penanaman modal 

adalah negara berkembang (Kategori II).

• Dalam memberikan jaminan tersebut, MIGA tidak memberikannya secara

otomatis. MIGA baru hanya akan memberi jaminan tersebut apabila negara

tuan rumah memberi kesepakatan atau persetujuannya untuk terikat

kepada syarat-syarat yang ditetapkan MIGA.

• Untuk memberikan jaminan ini tidaklah mudah � sebab MIGAakan terlebih

dahulu melakukan serangkaian penelitian dan penilaian mengenai berbagai

faktor sebelum jaminan ini diberikan � Faktor tersebut antara lain, sistem

hukum dan situasi serta kondisi keamanan di negara calon penerima modal 

asing.

• Baru setelah MIGA memberi lampu hijau mengenai kelaikan penanaman modal 

serta penjaminannya, barulah MIGA mengeluarkan kontrak jaminan penanaman

modal dengan negara calon penerima penanaman modal 

– Dalam tahap inipun, jaminan tersebut tidak otomatis diberikan.

– Dalam tahap ini, negara tuan rumah harus menyatakan persetujuannya untuk terikat

kepada syarat-syarat kontrak jaminan yang dibuat oleh MIGA. 

– Barulah apabila negara tuan rumah harus menyetujui dan menerima syarat-syarat

tersebut, MIGA memberikan jaminan penanaman modal yang ditanam investor di negara

tersebut. 

• Masalah akan timbul manakala ternyata risiko no komersial terjadi. Risiko seperti

ini misalnya terjadi demonstrasi atau terjadinya pergantian pemerintahan yang 

merubah kebijaksanaan penanaman modalnya. Risiko seperti ini sudah barang

tentu menimbulkan kerugian terhadap investor. 

– Dalam hal ini, MIGA akan mengganti kerugian terhadap penanaman modal tersebut.

– Jumlah ganti kerugian yang MIGA bayarkan tersebut, oleh MIGA kemudian akan diklaim

kembali kepada negara tuan rumah penerima penanaman modal. Dengan mekanisme

seperti ini yang tertuang dalam Konvensi MIGA, diharapkan klaim investasi di negara kita

sedang berkembang dan hasrat investor asing untuk menanamkan modalnya di negara

sedang berkembang sedikit akan tetap terpelihara.

MIGA sebagai Subjek Hukum Ekonomi Internasional

• Pasal 1 ayat (b) konvensi :

MIGA memiliki personalitas hukum penuh, artinya ia adalah subjek

hukum yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya menurut

hukum internaisonal. Sebagai subjek hukum, ia mampu membuat

kontrak, memiliki barang bergerak dan tetap, serta melaksanakan

tuntutan hukum. Seperti organisasi internasional lainnya, harta

kekayaan MIGA, di manapun ia berada dan siapa pun yang 

memegangnya, kebal terhadap penyelidikan, penyitaan atau dari

tindakan-tindakan perampasan lainnya.

Pada pejabat MIGA juga kebal atau tidak tunduk pada kewajiban-

kewajiban membayar pajak atas penghasilan mereka. Tindakan-

tindakan hukum terhadap MIGA hanya dapat dilaksanakan di suatu

pengadilan yang memiliki jurisdiksi di wilayah di mana MIGA memiliki

kantor atau perwakilan yang ditunjuknya.
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• Terbentuknya ICSID � akibat dari situasi perekonomian dunia

pada waktu 1950-1960an �khususnya dikala beberapa negara

berkembang menasionalisasi atau mengekspropriasi

perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam

wilayahnya � Tindakan ini mengakibatkan konflik-konflik

ekonomi yang dapat berubah menjadi sengketa politik atau

bahkan sengketa terbuka (perang).

• Terdapat 2 tujuan utama dibentuknya Konvensi ini :

1. Menjembatani jurang atau mengisi kekosongan upaya hukum di dalam

menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal yakni dengan

memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau

konsiliasi.

2. Mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada

negara ketiga (developing countries).

Struktur Organisasi

• Badan ICSID sendiri tidak melaksanakan persidangan-

persidangan arbitrase atau konsiliasi. 

• Sifat badan ini sama halnya seperti suatu sekretariat � Ia

mengelola dan memberikan fasilitas kepada para pihak yang 

hendak menyelesaikan sengketa penanaman modalnya

melalui arbitrase atau konsiliasi. 

• Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah lembaga

arbitrase dan konsiliasi ICSID.

• Republik Indonesia telah meratifikasi
Konvensi ICSID melalui Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1968 (Lembaran Negara 
Nomor 32 Tahun 1968), tentang
persetujuan atas Konvensi tentang
Penyelesaian Perselisihan antara Negara 
dengan Warga Negara Asing mengenai
Penanaman Modal. 

• Di dalamnya disebutkan, bahwa sesuatu
perselisihan tentang penanaman modal 
antara RI dengan WNA diputuskan menurut
Konvensi ICSID dan mewakili RI dalam
perselisihan tersebut melalui hak substitusi
(pasal 2). 
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