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BAB 1
PASAR MODAL



A. PENGERTIAN

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik
yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga
dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah
wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan
dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut.



B. PASAR UANG VERSUS PASAR MODAL

Perbedaan kedua pasar ini dapat dilihat dari tempat
perdagangan dan jangka waktu dana yang diperdagangkan di
pasar uang yang pada umumnya berjangka pendek dan
transaksi/perdagangan yang dilakukan tanpa terikat pada tempat
tertentu.

Berbeda dengan dana yang diperdagangkan dipasar
modal yang berjangka panjang dan tempat transaksinya
ditentukan.



C. JENIS-JENIS PASAR MODAL 

1. Pasar Perdana

Penjualan perdana efek/penjualan efek oleh perusahaan
yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui
bursa efek.

2. Pasar Sekunder

Penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana
berakhir.

3. Bursa Paralel

Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan
menjual efeknya melalui bursa paralel.



D. PERBEDAAN PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER

1. Harga saham tetap
2. Tidak dikenakan komisi
3. Hanya untuk pembelian

saham
4. Pemesanan dilakukan melalui

agen penjual
5. Jangka waktu Terbatas

1. Harga berfluktuasi sesuai
kekuatan pasar

2. Dibebankan komisi untuk
pembelian maupun
penjualan

3. Pemesanan dilakukan melalui
anggota bursa

4. Jangka waktu tidak terbatas

PASAR PERDANA PASAR SEKUNDER



E. MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI PEMILIKAN SAHAM

1. Deviden

bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik
saham.

2. Capital Gain 

Keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli
dan harga jual saham.

3. Manfaat Nonfinansial

Mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan.



Saham yang 
diterbitkan emiten
ada 2 macam yaitu :

*Ciri-ciri Saham Istimewa*

- Hak utama atas deviden

- Hak utama atas aktiva perusahaan

- Penghasilan tetap

- Jangka waktu yang tak terbatas

- Tidak mempunyai hak suara

- Saham istimewa kumulatif

1. Saham Biasa

2. Saham Istimewa



F. LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN PASAR MODAL

1. Pengatur Pasar
Modal

2. Instansi
Pemerintah

3. Lembaga Swasta

4. Konsultan
Hukum

5. Badan Penilai

6. Konsultan Efek



G. PELAKU DALAM PASAR MODAL

4. Penjamin Emisi

1. Emiten

2. Investor

3. Pemodal Perorangan

5. Full Firm 
Commitment



6. Lembaga
Penunjang

7. Best Effort 
Commitment

8. Stanby
Commitment

9. All or One 
Commitment

10. Penanggung

PELAKU DALAM PASAR MODAL



PELAKU DALAM 
PASAR MODAL

11. Wali Amanat

12. Perantara
Perdagangan Efek

13. Pedagang Efek

14. Perusahaan 
Surat Berharga

15. Perusahaan 
Pengelola Dana



PELAKU DALAM 
PASAR MODAL

17. Risiko

19. 
Taksiran

nilai
saham

16. Biro 
Admin. 

Efek.

18. Deter. 
Investasi



Lembaga Penunjang : 

Berfungsi sebagai Penunjang
bekerjanya pasar modal

Best Effort Commitment : 

Penjamin emisi dituntut u/ 
mengusahakan sebaik-baiknya
dalam menjual efek

Standby Commitment :

Jika sampai pada batas akhir penawaran
yang telah ditentukan, ternyata ada saham
yang tidak laku, maka penjamin emisi
bersedia membeli sahat tsb dibawah harga
umum.

All or One Commitment :

Penjamin emisi menjamin
penjualan efek laku semua/tidak
sama sekali

Penanggung :

Memberikan jaminan kepada
pihak yang membutuhkan
kepercayaan dan pihak yang 
memberikan kepercayaan



BAB 2
PASAR UANG



A. PENGERTIAN

Pasar uang merupakan pasar yang memperjual belikan
instrumen kredit berjangka pendek (biasanya kurang dari 1 
tahun), yang menjadi sarana investasi dan penghimpunan dana
masyarakat.



B. PELAKU-PELAKU

1. Perusahaan 
menengah dan besar

2. Lembaga keuangan
3. Instansi pemerintah
4. Individu-individu

C. PENENTUAN 
TINGKAT BUNGA

1. JIBOR

2. LIBOR3. SIBOR



D. 3 MACAM SISTEM PENETAPAN KURS VALAS

1. Sistem kurs tetap atau stabil

2. Sistem Kurs Mengambang

3. Sistem Kurs Terkait



E. JENIS TRANSAKSI

Transaksi
Spot

Transaksi
Forward

Transaksi
Swap



F. PERBEDAAN FUTURES CONTACS & FORWARD CONTRACS

FUTURE CONTRACS

- Kontrak dapat
diperdagangkan melalui
exchange’s clearing house

- Kontrak terstandarisasi

- Kontrak biasanya di-reserve 
sebelum maturity

- Daily margin trading 
settlement

- Terdapat beberapa kali 
waktu penyerahan

FORWARD CONTRACS

- Kontrak diperdagangkan
melalui OTC atau direct 
transaction

- Kontrak tidak
terstandarisasi

- Kontrak diakhiri pada
expiration date

- Expiredly cash settlement

- Umumnya hanya satu kali 
penyerahan

Swap Contract : 



BAB 3
VALUTA ASING



A. PENGERTIAN

Bursa atau pasar valas adalah suatu tempat atau sistem
dimana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan
transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan
pembelian/permintaan (demand) dan penjualan/penawaran
(supply) atas valas (forex)



B. 3 PEDOMAN DALAM BURSA VALAS

1. Pengertian kurs jual beli selalu dilihat dari sisi/pihak
bank/money changer/pedagang valas

2. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli

3. Kurs jual/beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan
kurs beli/jual dari mata uang (valas) lawannya.



C. JENIS TRANSAKSI 1. Transaksi Spot

2. Transaksi
Forward

3. Transaksi
Swap



D. FOREX EXPOSURE

Pengaruh fluktuasi kurs valas terhadap transaksi (ekspor dan
impor) dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Transaction 
exposure

2. economic/Operating 
exposure

3. Accounting 
exposure



BAB 4
LEASING



B. 3 PIHAK YANG 
TERLIBAT DALAM 
LEASING

1. Lessor

2. Lessee

3. Supplier (vendor)



Ada beberapa pengertian mengenai leasing, antara lain :

A. PENGERTIAN

1. Suatu
perjanjian
penyedia
barang modal 
yang digunakan
untuk suatu
angka waktu
tertentu

2. Suatu
perjanjian
dimana lessor 
menyediakan
barang dengan
hak pengguna
oleh lessee 
dengan imbalan
sewa untuk
suatu jangka
waktu tertentu

3. Suatu
kontrak antara
lessor 
menyediakan
barang
tertentu
langsung dari
pabrik / agen
penjual oleh
lessee

4. Kegiatan
pembiayaan
dalam bentuk
penyediaan
barang modal 
baik secara
sewa guna
usaha dengan
hak opsi
maupun sewa
guna usaha



C. LEASING DIBAGI MENJADI 2

1. DIRECT LEASE

Lessee mengidentifikasi
barang (asset) yang 
sebelumnya telah dilakukan
negosiasi harga dan
menghubungi perusahaan
leasing (lessor) untuk
membelinyadari pabrik dan
dari pemilik sebelumnya untuk
disewakan kepada lessee

2. SALE AND LEASE BACK

Lessee menjual barang
yang sebelumnya dimiliki
kepada perusahaan leasing 
dengan harga pasar / nilai
buku (yang mana lebih
rendah)ndan kemudian
menyewakannya kembali.



D. PROSES TRANSAKSI LEASING SECARA UMUM

1. Lessee 
menghubungi supplier 
untuk penentuan jenis
barang

2. Lessee bernegosiasi
dengan lessor

3. Lessor mengirim
letter of offer

4. Lessor dan lessee 
menandatangani
kontrak

5. Lessor mengirim
order beli serta
instruksi pengiriman
pada supplier

6. Supplier mengirim
barang & lessee 
mengeceknya

7. Supplier 
menyerahkan faktur
kepada lessor

8. Lessor membayar
kepada supplier

9. Lessee membayar
sewa secara nerkala
kepada lessor



E. BERDASARKAN KEGIATAN USAHA, LEASING DAPAT 
DIKELOMPOKKAN MENJADI :

1. Captive Lessor

2. Independent 
leasing company

3. Lease 
broker/packager



F. BERDASARKAN TEKNIS PEMBIAYAANNANNYA, LEASING 
DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI 3 JENIS UTAMA, YAITU : 

1. Finance leasing

2. Operating lease

3. Contract hire



G. FLEKSIBILITAS 
DALAM 
PEMBAYARAN

1. Step lease

2. Skipped 
payment

3. Swap lease

4. Upgrade lease

5. Master lease

6. Short-term



H. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI 
LEASING, ANTARA LAIN :

1. Cash flow lebih baik

2. Bukan pinjaman

3. Penyediaan keuangan yang lebih maksimal

4. Manajemen likuiditas yang lebih sederhana

5. Pengurang pajak

6. Jangka waktu yang fleksibel



I. KERUGIAN LEASING, ANTARA LAIN :

 Lebih mahal
 Memerlukan jaminan tambahan
 Jangka waktu yang tetap
 Suku bunga yang tetap



BAB 6
ANJAK PIUTANG (FACTORING)



A. PENGERTIAN

Kegiatan anjak piutang pada dasarnya merupakan
bidang usaha yang relatif baru di indonesia. Eksistensi
kelembagaan anjak piutang dimulai sejak ditetapkan paket
kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau pakdes 20, 1988 yang
diatur dengan keppres No.61 tahun 1998 dan keputusan
menteri keuangan No. 1251 / KMK. 13 / 1988 tanggal 20
Desember 1988.



B. JENIS DAN MEKANISME

1. Janis (jasa yg ditawarkan)

 Full service factoring 

 Bulk factoring

 Maturity factoring

 Invoice discounting

2. Mekanisme

Secara sederhana kerja sama
antara perusahaan dengan
lembaga anjak piutang
digambarkan :

PERUSAHAAN

PELANGGAN

PERUSAHAAN



C. MANFAAT 
ANJAK PIUTANG

1. Perusahaan
yang kesulitan
dana akan
segera
memperoleh
dana tunai
sehingga
terdapat aliran
kas masuk yang
bisa
dipergunakan
untuk modal
kerja usaha

2. Tugas
perusahaan
dalam
pengelolaan
administrasi
penjualan dapat
dialihkan ke
lembaga anjak
piutang karena
lembaga ini
membantu
mengelola adm
penjualan

4. Anjak piutang
dapat
memperbaiki
sistem
penagihan
sehingga
piutang tepat
saat jatuh
tempo & sebisa
mungkin
penagihan tdk
merusak
hubungan klien
& customer

3. Perusahaan
tidak ragu
dalam
penjualan
produknya
terutama
kepada
customer baru
karena resiko
tagihan macet
bisa
ditanggung
bersama



BAB7
ASURANSI



A. PENGERTIAN

Asuransi / pertanggungan adalah perjanjian antara dua
pihak / lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung.



B. FUNGSI ASURANSI

1. Dalam pertanggungan dapat dilakukan pencegahan
kerugian yang akan memberikan keuntungan tertentu yang
berupa kerugian dan pengurangan biaya yang mengangkut
pertnggungan tersebut

2. Pencegahan dan perlindungan untuk memperkecil kerugian,
perlindungan produk atau orang yang akan dirugikan,
pengurangan kerugian dan perlindungan agar produk yang
telah rusak tidak jadi rusak

3. Memberikan keuntungan tertentu pada masyarakat yang
mengikuti asuransi karena dengan mengetahui besarnya risiko
yang timbul dapat diketahui besarnya kerugian yang diderita
(diukur)



C. SASARAN ASURANSI

Pelaku ekonomi makro
maupun pelaku ekonomi makro yang
mempunyai keinginan untuk
mengurangi kemungkinan timbulnya
kerugian yang belum diketahui secara
pasti dimasa mendatang melalui usaha
perasuransian.



D. RISIKO

Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam
asuransi. Ketidaktentuan dapat kita bagi atas :

 Ketidaktentuan ekonomi

 Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam

 Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia



E. HAZARD

Suatu keadaan yang
menambah
kemungkinan
terjadinya peril
(kerugian), atau
disebut pula “hazard is
a condition that
increase the chance of
loss arising from peril”

Mengenai hazard
dapat kita bagi pula
menjadi :

1. Physical 
Hazard

2. Moral Hazard

3. Morale Hazard



Asuransi bertujuan untuk
memindahkan resiko individu
kepada perusahaan asuransi.
Sedangkan perjudian tidak
mengurangi resiko melainkan
menciptakan resiko.

F. ASURANSI & PERJUDIAN



G. PRINSIP ASURANSI

Proximate 
couse

Subrogation & 
centribution

Insurable 
interest

Utmost good 
faith

Indemnity



H. BIAYA- BIAYA ASURANSI

a. Biaya
penutup
asuransi

b. Biaya
pemelihara

c. Biaya
lainnya



BAB 8
MODAL VENTURA



A. PENGERTIAN

Modal ventura adalah suatu bentuk pembiayaan oleh
perusahaan modal ventura kepada badan usaha (perusahaan) 
kecil yang berupa penyertaan modal untuk jangka waktu
sementara.



B. TUJUAN 
MODAL 
VENTURA

1. Mengenmabngkan perusahaan yang sedang
tumbuh

2. Membantu aspek pendanaan terutama
pada tahap awas

3. Memperlancar mekanisme investasi dalam
dan luar negeri

4. Mengembangkan teknologi baru dan
alihteknologi

5 Pengalihan kepemilikan perusahaan

6. Melayani konsultasi manajemen, 
perencanaan bisnis dll



C. SEKTOR 
USAHA YANG 
DIPRIORITASKAN

1. Usaha berskala kecil
dan menengah

3. Pertanian, 
perkebunan, kehutanan, 
peternakan, perikanan

2. Industri yg
menghasilkan produk
berorientasi ekspor

4. jasa-jasa angkutan
darat, laut dan udara



C. KARAKTERISTIK & 
PEMBIAYAAN MODAL 
VENTURA :

1. Penyertaan modal berjangka
waktu tertentu dan bersifat
sementara.

2. Bertujuan memperoleh return 
atas investasinya secara
maksimal, bukan penghasilan
beroda deviden.

3. Dapat disertai dengan
keterlibatan dalam proses 
pengelolaan atau pemberian
bantuan teknis lainnya.

4. Pembiayaan dilakukan
berdasarkan pertimbangan kuat
atau lemahnya kondisi
pengelolaan perusahaan.



D. FAKTOR 
PENDORONG 
MODAL VENTURA

1. Dihapuskannya pajak
berganda mulai tahun 1991

2. Diizinkannya pemberian
dana melalui skema bagi hasil

3. Adanya niat pemerintah



E. KARAKTERISTIK USAHA YANG POTENSIAL :

1. Memiliki teknologi, Produk, cir/merek yang sulit
ditiru dan disaingi.

2. Memiliki potensi pertumbuhan penjualan jangka
panjang yang tinggi dan kontinyu.

3. Memiliki bukti/potensi keberhasilan yang jelas.

4. Keberhasilan bisa dicapai dalam periode tidak
lebih dari sepuluh tahun.



BAB 9
REKSADANA



A. PENGERTIAN 

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan
dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam
instrumen. Instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan
cara membeli unit penyertaan reksadana.



B. 3 UNSUR PENTING DALAN PENGERTIAN 
REKSADANA

1. Reksadana merupakan kumpulan dana dan pemilik

2. Diinvestasikan pada efek yang dikenal dgn instrumen
investasi

3. Reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi



C. KARAKTERISTIK REKSADANA

1. REKSADANA TERBUKA 

> Yang dapat dijual kembali
pada perusahaan manajemen
investasi yang menerbitkannya
tanpa melalui mekanisme
perdagangan di bursa efek

2. REKSADANA TERTUTUP

> Yang tidak dapat dijual
kembali pada perusahan
manajemen investasi yang 
menerbitkannya



D. JENIS-JENIS REKSADANA

1. Reksadana
saham

2. Reksadana
campuran

3. Reksadana
pendapatan
tetap

4. Reksadana
pasar uang



BAB 10
DANA PENSIUN



A. TUJUAN & KEGUNAAN 

1. Bagi pemerintah, terciptanya
sumber dana baru yang bersifat
jangka panjang untuk membiayai
pembangunan

2. Bagis peserta, sebagai media 
asuransi, tabungan dan dana
pensiun

3. Bagi pengelola, dapat memperoleh
pendapatan dari fee base income 
bank

4. Bagi perusahaan, karyawannya
akan termotivasi

5. Bagi masyarakat, akan tercipta
kesejahteraan umum yang 
berkelanjutan



B. ASAS DANA 
PENSIUN

1. Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan

2. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

3. Penundaan Manfaat

4. Pembinaan dan pengawasan



C. FUNGSI DANA PENSIUN

Asuransi

Tabungan

Pensiun



1. Program pensiun iuran
pasti.

2. Program pensiun manfaat
pasti.

3. Program pensiun
berdasarkan keuntungan

1. Dana pensiun pemberi
kerja.

2. Dana pensiun lembaga
keuangan.

D. JENIS PROGRAM E. JENIS LEMBAGA



F. ASAS PENGELOLAAN 

1. Kebersamaan
2. Keadilan
3. Kesederhanaan

G. FAKTOR PENGHAMBAT DPLK

1. Asuransi
2. Kebijakan & Peraturan
3. Pemasaran



BAB 11
PEGADAIAN



A. PENGERTIAN

gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang 
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain 
atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.



B. PENGHIMPUN DANA

1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan dan modal sendiri
yang dimiliki oleh perum pegadaian

2. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini

Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya dan penerbitan
obligasi



1. Uang kas & dana
likuid lain

2. Pembelian & 
pengadaan berbagai
bentuk aktiva tetap
dan inventaris

3. Pendanaan kegiatan
operasional

4. Penyaluran dana
5. Investasi lain

1. Pemberian pinjaman
atas dasar hukum
gadai

2. Penaksiran nilai
barang

3. Penitipan barang
4. Jasa lain

C. PENGGUNAAN DANA
D. PRODUK & JASA PERUM 
PEGADAIAN



E. PENAKSIRAN (BARANG KANTONG)

EMAS

 Petugas penaksir melihat
harga pasar pusat

 Petugas penaksir melakukan
pengujian karatae dan berat

 Petugas penaksir
menentukan nilai taksiran

PERMATA

 Petugas penaksir melihat
standar taksiran permata
yang telah ditetapkan oleh
kantor pusat

 Petugas penaksir melakukan
pengujian kualitas dan berat
permata

 Petugas penaksir
menentukan nilai taksiran



F. TEKNIK 
TRANSAKSI

1. Akad Rahm

2. Akad Ijarah



BAB 12
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

BANK DUNIA ( WORLD BANK)



A. PENGERTIAN

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. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk
mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-
negara korban perang untuk membangun kembali
perekonomiannya.



B. SEJARAH

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 Ketiga, dengan
tujuan ideal untuk mengentaskan
kemiskinan di negara-negara
tersebut. Pada era itu, pinjaman
negara-negara Dunia Ketiga kepada
Bank Dunia meningkat 20% setiap
tahunnya.

Asal mula Bank Dunia adalah
dari Internasional Bank
ForResconstruction and Development
(IBRD). IBRD di dirikan dalam rangka
memecahkan masalah Moneter dan
masalah keuangan lainnya. Pendirian
bank dunia tahun 1945 ini bersamaan
dengan didirikannya International
Monetery Fund (IMF). Tujuan berdirinya
kedua lembaga ini sama yaitu dalam
rangka penyediaan perangkat moneter
dan keuangan untuk menuju ke arah
kemakmuran dunia. Bank dunia mulai
melakukan kegiatannya sejak tahun
1946.



C. 5 LEMBAGA BANK DUNIA

1. IBRD (International Bank for Reconstruction & Development

2. I D A (International Development Association)

3. I F C (International Finance Corporatation)

4. M I G A (Multilateral Invesment Guarantee Agency)

5. I C S I D (International Centre for the Settlement of Investrment
Dispute) 



D. TUJUAN BANK DUNIA

Fokus bank dunia tehadap negara-negara berkembang ini
dalam hal pendidikan, pertanian dan industri. Bantuan yang diberikan
dari bank dunia merupakan sebuah pinjaman yang diberikan terhadap
negara-negara yang sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi
pinjaman dari bank dunia ini tentunya diikuti dengan syarat-syarat yang 
berlaku dan cenderung merugikan negara peminjam kredit tersebut.

Bantuan yang diberikan oleh bank dunia dari tahun ke tahun
tentunya semakin beragam terutama dalam membangun kesejahteraan
sosial di setiap negara berkembang. Hal ini sangan sesuai dengan
pekembagan negara di dunia. Adapun jenis bantuan yang dapat dibiayai
oleh bank dunia, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit listrik, 
pembangunan pelabuhan, telekomunikasi, pengembangan dunia
pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan tujuan
didirikannya bank dunia.



E. 2 KEANGGOTAAN BANK DUNIA

1. Internasional Finance Corporation (IFC)

Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada
sektor-sektor sewasta di negara-negara berkembang.

2. International Development Association (IDA)

Kegiatan IDA sama dengan IFC, hanya bantuan lebih di tujukan
kepada negara-negara miskin dan dengan persyaratan pinjaman yang 
lebih mudah. IDA juga turut menseponsori kegiatan ICSID 
(International For the Settlement Invesment Development).
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BANK PEMBANGUNAN ASIA (THE ASIAN 

DEVELOPMENT BANK/ADB)



A. TUGAS BANK PEMBANGUNAN ASIA

Berupaya untuk meningkatkan meningkatkan
pertunbuhan ekonomi negara-neara di benua asia dan
meningkatkan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang
dengan sesama anggotanya. Pemberianabantuan kepada
anggotanya dapat berupa bantua kuangan atau bantuan teknik
secara berkala atau sesua kebutuhan.



C. SUMBER-SUMBER DANA BANK PEMBANGUNAN ASIA:

Sebagian besar dari Negara Asia. Begitupula dengan
pimpinannya baik peresiden maupun anggota direksinya
adalah orang Asia. Selin itu seteruktur permodalan Bank 
pembangunan Asia juga di peroleh dari luar negara Asia. Saat
ini anggota Bank pembangunan Asia tidakhanya negara-negara
di kawasan Asia saja, tetapi sudah meliputi negara-negara non 
Asia.



D. FUNGSI DASAR BANK PEMBANGUNAN ASIA 

1. Memberi pinjaman dan modal ekuitas untuk kemajuan
ekonomi dan sosial negara-negara berkembang yang 
menjadi anggotanya; 

2. Memberikan bantuan teknis dan jasa konsultasi untuk
persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek dan program 
pembangunan; 

3. Mendukung investasi swasta dan modal publik untuk
kepentingan pembangunan; 

4. Menanggapi permintaan bantuan tentang koordinasi
kebijakan dan rencana pembangunan negara-negara



-SELESAI-


