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Kata Pengantar

Gagasan menulis buku ini muncul dari pembicaraan tidak
resmi kami, kaum muda yang bekerja di Bank Dunia.
Kami adalah pekerja magang, sukarelawan, profesional
muda, dan lain-lainnya yang ingin mendapatkan cara
untuk memberitahukan rekan-rekan kami di negara-negara
berkembang di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya
mengenai apa yang dikerjakan oleh Bank Dunia-kegiatan-
kegiatan yang kebanyakan orang kurang mengetahuinya. Kami,
terutama, ingin memberitahukan bagaimana pekerjaan Bank
Dunia langsung berpengaruh terhadap kaum muda di seluruh
dunia, bagaimana misi Bank Dunia telah berubah seiring
berjalannya waktu, dan bagaimana Bank Dunia berusaha untuk
melibatkan kaum muda secara lebih penuh dalam misi barunya
saat ini.

Sepanjang proses penulisan dan produksi, kami berkonsultasi
dengan rekan-rekan dari berbagai negara. Buku ini mencakup
apa yang kami pelajari dari diskusi online selama beberapa
bulan dan apa yang kami simak dari pertemuan-pertemuan
kaum muda: grup diskusi; Konferensi Kaum Muda,
Pembangunan, dan Perdamaian di Paris tahun 2003 yang
merupakan suatu terobosan besar; dan konferensi lanjutannya
di Sarajevo pada tahun 2004. Pada dua konferensi mi, staf Bank
Dunia bertemu dengan ratusan orang muda dari 80 negara
lebih untuk mengembangkan berbagai rencana kerja sama di
masa depan.

Harapan kami adalah Anda mendapatkan pemahaman yang
lebih jernih mengenai peran Bank Dunia dalam pembangunan
global, di mana Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut,
dan bagaimana Anda bisa ikut terlibat di dalam usaha kami
mencapai tujuan, setelah membaca buku ini. Kami harap Anda
akan setuju bahwa generasi kita, sekarang, dapat berkontribusi
banyak untuk melakukan perubahan yang positif di dunia mi.
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Ucapan Terima Kasih

Buku ini dipersiapkan di bawah panduan suatu grup
yang terdiri atas perwakilan-perwakilan dari Komunitas
Kaum Muda ke Kaum Muda Bank Dunia (Youth to Youth
Community), Unit Anak-anak dan Kaum Muda Bank Dunia
(Children and Youth Unit) dan Kantor Penerbit Bank Dunia
(Office of the Publisher). Thaisa Tiglao dari Kantor Penerbit
Bank Dunia mengoordinasikan pertemuan-pertemuan dari
grup tersebut dan mengumpulkan berbagai komentar serta
ulasan mengenai naskah buku ini. Pendanaan untuk proyek ini
disediakan oleh Unit Anak-anak dan Kaum Muda.

Sheila Kinkade telah mengadaptasikan sebagian besar isi
buku ini dari publikasi Bank Dunia terdahulu dan sumber-
sumber Internet. Tulisan tambahan dan penyuntingan naskah
dilakukan oleh Amy DeLouise.

Komentar mengenai pembangunan naskah ini berasal dari
Komite Publikasi Y2Y (Y2Y Publication Committee), yang
terdiri atas Aseem Agrawal, Julia Anderson, Mohini Bhatia,
Shehan de Sayrah, Maria Rosario Soraide Duran, Katherine
Gruene, Heather Ashlee Harkins, Zenaida Hernandes, Helle
Jeppsson, Bruna Lecossois, Rachel Marie Pressley, Nancy
Rodriguez, Stephanie Saenger, Christine Sedky, Frank Sperling,
John D. Stephenson, Thaisa Tiglao, Arianne Wessal, dan dari
Ana Elisa Luna Barros, Maya Brahmam, Kennedy Fosu, Pierre
Girardier, Dirk Koehler, Gloria La Cava, Viviana Mangiaterra,
Gerry Rice, Juan Felipe Sanchez, Katherine Sheram, Kafu Kofi
Tsikata, John Underwood, Gerold Vollmer, dan Nina Vucenik.

Orang-orang muda berikut juga memberikan kritik yang
membangun dan saran secara langsung: Rachel Makafui
Adiepena, Sally-Ann Afedoe, Kofi Asare Anyemedu, Esi
Anorvienyo Anyigba, Frederick Appertey, Bertha Appiah-
Bosompem, Selma Sumaya Awumbila, Arhizah Blay, Gifty
Alimah Blay, Sharon Daplah, Louise Carol Serwaa Donkor,
Richard Hato-Kuevor, Imelda lyalla, Michael Kottoh,
Emmanuel Kofi Obeng, Winston Odzor, Damaris Naa-Kai
Okoe, Roselyn E.A. Otoo, Senam Francisca Sakpo, dan Brako
Eric Siaw, yang membentuk sebuah grup diskusi di Universitas
Ghana, Legon; dan Woubedle Alemayehu (Etiopia), yang
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memberikan kontribusi berupa pembahasan mengenai
kolaborasinya dengan Bank Dunia dalam masalah-masalah
pembangunan. Sebuah surat dari situs Bank Dunia Youthink!

Memberikan konfentar tambahan dari 27 negara.

Kantor Penerbit Bank Dunia mengelola produksi penyuntingan
dan pencetakan. Patricia Hord Graphik Design memberikan
kontribusi dalam hal desain, tata letak, dan tata huruf. Desain

halaman muka sebagian didasarkan atas konsep dari Louise
Derricks. Monika Lynde memberi saran mengenai pilihan-
pilihan pencetakan dan melakukan pengelolaan selama fase

pencetakan. Janet Sasser memiliki peranan sebagai penyunting
produksi yang tak kenal lelah, mengatur, dan berkontribusi
banyak terhadap berbagai aspek dalam proses produksi untuk
memastikan produk ini berkualitas tinggi.

Richard Crabbe

Kantor Penerbit Bank Dunia
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Kaurn Muda dan Pernbangunan

"Generasi ini-generasi Anda dan saya-adalah generasi
pertama yang dapat melihat kemiskinan dan penyakit. .. dan
mengatakan dengan tegar bahiwa kita bisa menjadi generasi
pertarna yang mengakhiri itu sernua... Kita dapat menjadi
generasi yang pertarna. Mungkin perlu waktu, tetapi kita
bisa menjadi generasi itu... Untuk pertama kalinya dalam
sejarah kita mengetahui caranya..., tapi apakah kita merniliki
kemaluannya?"

Bono, penyanyi dan penulis lagu band U2 dalam pidlatonya di depan wisudawan suatu perguruan
tinggi, bulan Mei 20041

Apa hubungan kaum muda dengan pernbangunan? Sangat
erat.

Di berbagai negara, kaurn. muda berada di garis depan usaha
penyampaian tantangan-tantangan sosial yang sifatnya f'"Meena" adalah karakter a nimast
mendesak-rnereka mernbela hak mereka dan hak orang lain yang muncul di TV dan dikenal
yang seringnya terabaikan, atau terlupakan. Misalnya adalah di seluruh Asia Tenggara. Meena

adalah replika universal dariJyotirmayce "Jyoti" Mohapatra dari India. Di umurnya yang seorang gadis cilik biasa yangke- 19, jyoti meluncurkan Mcena Club-usaha mernobilisasi memperjuangkan hak-haknya dan
warga setempat dalarn masalåh-masalah penting terkait hak perempuan sepertinya dalarn
perempuan dan anak-anak. Hari ini, bertahun-tahun masprakat.

kernudian, lebih dari 300 Meena Club bekerja di lima distrik
di seluruh India untuk menghapuskan perburuhan anak-
anak, mengurangi tingkat kernatian ibu melahirkan dan bayi,
mernastikan anak-anak mendapat kesempatan belajar, dan
mernberikan pernahaman yang lebih mendalarn mengenai
hak-hak perempuan dan anak-anak.

Masih banyak kaurn muda seperti Jyoti yang termotivasi 1ý-
untuk bertindak dan melakukan perubahan dalarn komunitas
mereka. Di Afrika, sekarang ini-terutarna. di Afrika Selatan,
Uganda, dan Zambia-ribuan anak muda mernainkan peran
yang sangat penting dalarn perjuangan melawan HIV/AIDS,
mernberikan penyu1uhan bagi rekan-rekan mereka dan
masyarakat umum mengenai bahaya penyakit tersebut. Dan
di beberapa negara yang telah bergeser menuju dernokrasi-
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borba ai biciang hiclup p,^ aalamtidak PunYa harapan di Me, tka--- Mereka

Orang Muda dan Benin yang Masa depan.yý
'kut serta cialam 9r1jp diskusi BlIk Duniý,

pengangguran:74
pekeri... (.7 juta kaurn Inuda leka6 Korban. P"", dari seluruh peng, rang tidak puny,. se]

6»uta cacat arna satu dekade nglguran duma).seumur terakhir 2jut,t'ngal karen . hiduP, dan 12jut' anak terba Peperangan. a kehilangan te unuh'
Anak-anak d rupat

mi tid an kaum Inuda
ak PunYa kendal Yang dIcernlinkan dI apa-apPunya suara dalar-n me a atas kond- - ar' Statistikkehidu, nentukan keputus, Is' mereka da -an merek hari-hari se, n tidakPemerintah d Yang m eman a I-Iingga akh kh. . engaruhisek, gensi Pernbangun Ir mi,

ali I-nengikutsertak
kaum an internasion.,Inuda dalam eahliall, pengetahu.. jarangberb Inembb* 'at keputus danagai ke ijakan negara. Selai - an Inereka m OpiniMelihat bahw D itu, engenaidalan, -- a ' na a lsu-isu k mereka terkadmendukunan ---- I Inud g gaga]d 

a MeruPakan

Pertumbuhan ekoý gPembangu agi an inti
Bank D - omi. Yang berkelanJutanuma InenYadari bPen ting dari ahwa

'pemban Untukdalam p. mencapai t.os gunan, kaun]esnya, fflu( la h 'uan-tujuanUsaha Pernbangunan arus dilibatkan4,ý emper"ungkan kebut Yang berhPelnah uhanafflan kauru rMuda. Pengalarnan, Pand asil ha usangan.dan

Illenciengar 
SUara

Titik tolak peil ting dal r\C-lum Mudc,ka,m ]]]Ud, ain us
adalah secara lebih aha Bank DKonf . . Penuh d i Unla melibatkanPerdamaia erens, a am karya-kan di Kaum Muda, Pernb.. rYanya

'ni rnendat Paris bulan Septernber gunan, danangkan sekitar 100 2003.Inuda dari 70 ne Perwakiian Acara du, hforum gara. Konf ar]
Untuk Ine' erensi ini Irgamsasi kaurn

saran-saran b ndiskusikan b -b Illenyediakan sebuah
agi'su-isuperiibaengagai,ýasa'ah'PriOritas 

dunan internasional. p.' an4 KAUM MUDA DArv PEMF3ANGUNAfv ra



pesertanya juga menjelajahi
berbagai pendekatan
yang dipimpin oleh kaum
muda untuk memberantas
kemiskinan dan cara-cara
mengaplikasikannya di
belahan lain dunia.

Para peserta konferensi
tersebut mengidentifikasikan
empat bidang prioritas untuk
usaha Bank Dunia dengan
dan untuk kaum muda:

ZIvk/An
Empat tema tersebut membentuk dasar dari Kerangka Kerja
Aksi Anak-anak dan Kaum Muda Bank Dunia (World Bank's
Children and Youth Framework for Action). Untuk keterangan
lebih lanjut, lihat Bab 7.

Konferensi di Paris hanyalah sebuah permulaan. Seiring
ditanganinya berbagai isu pembangunan yang kompleks,
Bank Dunia terus bekerja sama dengan kaum muda di seluruh Kosakata Bank Dunia
dunia. Banyak dari mereka menyebutkan suatu "kemiskinan
rohani" yang terjadi ketika anak-anak muda tumbuh dewasa
tanpa mengenal harapan dan kesempatan untuk bermimpi kosakata yang terkadang
akan masa depan yang lebih baik. dIsingkat menjadi akronim Untuk

membantu Anda memahaml
Seorang pemuda dari Brasil berkata, "futaan anak iuda bahasa Bank Dunia, daftar

direbut miipinya. Ya, mimpinya! Kita uiat akon dan

manusia harus diberi iakan, butuih udara intuk
bernapas, runiali untuk tinggal, n sebagainya,
tetapi lebi dari itu, kit hiIarus bisa bermrniipi
karena bertahan hidup tidak samna dengan sekmalar
hidup, dan hidup berarti kita harus bisa tuibuh,
be'rhaurap, berkreaisi, dan nembuat renu.'>

Meskipun para pekerja di Bank Dunia terkadang mendengar
keluhan dari kaum muda yang frustrasi dengan keadaan yang
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tradisi, Direktur Pengelola (puncak pimpinan) dari IMF

dinominasikan oleh komunitas negara-negara Eropa.

Kandidat untuk presiden (harus merupakan warga negara

AS) kemudian dipilih melalui pemungutan suara oleh Dewan

Direktur Eksekutif Bank Dunia (Board of Executive Directors).

Presiden Bank Dunia, yang dipilih untuk memegang jabatan

selama lima tahun dan dapat mengulanginya lagi, memimpin

pertemuan-pertemuan dewan direksi dan bertanggung jawab

dalam mengelola Bank Dunia secara keseluruhan.

Berapa orang yang bekerja di Bank Dunia?

Bank Dunia mempekerjakan lebih dari 10.000 orang, 7.000 di

antaranya bekerja di markas besarnya di Washington, D.C.,
dan sisanya di kantor-kantor cabangnya di berbagai negara.

Staf Bank Dunia-termasuk para ekonom, analis kebijakan,

pendidik, ilmuwan lingkungan, spesialis kesehatan, analis

keuangan, antropolog, insinyur, dan lain-lain-berasal dari 165

negara.

Apa hubungan Bank Dunia dengan Perserikatan
Bangsa-bangsa?

Hubungan formal antara Bank Dunia

dengan PBB didefinisikan dalam

persetujuan tahun 1947 yang menyatakan
bahwa Bank Dunia merupakan badan

spesialis PBB yang independen, selain itu

juga merupakan anggota dan pengawas
dari berbagai badan dalam PBB.

Bank Dunia berhubungan dengan PBB di

berbagai tingkatan. Pada tingkat eksekutif,

presiden Bank Dunia dan sekjen PBB

berdialog terus-menerus mengenai isu-isu

penting terkait pengentasan kemiskinan,

pembangunan, isu-isu pascakonflik dan

kemanusiaan, hak asasi manusia, dan
pembiayaan pembangunan. Pada tingkat

operasional, Bank Dunia berkolaborasi

dengan Program Pembangunan PBB

(United Nations Development Programme,
-UNDP) dan badan serta program PBB
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lainnya dalam melakukan berbagai proyek melalui koordinasi
kebijakan, implementasi proyek, pembiayaan bersama, dan
koordinasi bantuan.

Apa beda Bank Dunia dengan IMF?

Orang-orang terkadang bingung dalam membedakan
antara Bank Dunia dengan Dana Moneter Internasional
(International Monetary Fund-IMF), yang juga didirikan
pada Konferensi Bretton Woods di tahun 1944. Meskipun
fungsi-fungsi IMF adalah pelengkap fungsi-fungsi Bank Dunia,
keduanya merupakan badan yang berdiri sendiri-sendiri secara
organisasi.

Bank Dunia menyediakan bantuan bagi negara-negara
berkembang, sementara IMF bertanggung jawab memastikan
kestabilan sistem moneter internasional-sistem pembayaran
dan pertukaran internasional antara berbagai mata uang
negara yang memungkinkan bisnis terjadi antarnegara. IMF
bertujuan menghindari terjadinya krisis dalam sistem tersebut
dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsis sistem
moneter yang solid. IMF juga-sebagaimana disebutkan dalam
namanya-menyediakan dana yang dapat dimanfaatkan oleh
para anggotanya yang membutuhkan pembiayaan sementara
untuk mengatasi masalah-masalah keseimbangan pembayaran.

Catatan
1. Pidato mi disampaikan di University of Pennsylvania, di mana Bono juga
berkata: "Saya dulu berpikir bahwa masa depan adalab sesuatu yang jelas dan
sudah pasti, sesuatu yang Anda wariskan seperti sebuah bangunan tua yang Anda
tempati ketika generasi sebelumnya telah keluar atau diusir dari dalamnya. Tapi
ternyata tidaklah demikian. Masa depan belum ditentukan: masa depan mengalir
seperti air. Anda dapat membangun gedung, rumah, atau kondominium Anda
sendiri, apa pun itu... Tapi, intinya adalah dunia lebih dapat dibentuk daripada
yang Anda pikirkan, dan dunia sedang menunggu Anda menghantamkan palu
untuk membentuknya. Maka dari itu, ayolah kita membangun sesuatu dengan
dunia..."

2. Semua jumlah yang ditulis di buku mi dinyatakan dalam dolar AS, kecuali
dinyatakan lam.
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Mengapa Kita Membutuhkan
Bank Dunia?

Bank Dunia digerakkan olch sebuah misi yang ambisius:
mernberantas kerniskinan di seluruh dunia. Bank Dunia
melakukan. hal tersebut dengan cara menyediakan uang dan
keahlian teknis pada pernerintah negara-negara berkernbang.
Pernerintah negara-negara mi kernudian menggunakan
dukungan tersebut untuk memperkukuh perekonornian nasional
mereka dan memperbaiki standar hidup penduduknya.

Kebanyakan dari kita dapat menceritakan betapa sulitnya
mendapatkan pinjaman. atau kartu kredit jika tidak merniliki
modal yang cukup untuk dijadikan sebagai jaminan atas
pinjaman tersebut. Negara-negara miskin juga mengalarni
masalab. yang sama. Untuk itulah Bank Dunia diciptakan.
Meskipun secara perorangan tidak ada seorang pun yang
dapat menyimpan uang atau menarik uangnya dari Bank
Dunia, narnun fungsi Bank Dunia tetap sama dengan bank-
bank pada umurnnya. Yang mernbedakannya. hanyalah. Bank
Dunia menangani negara-negara sebagai konsurnennya. Tanpa
adanya. badan seperti Bank Dunia untuk merninjam uang,
negara-negara miskin di dunia hanya akan mendapatkan
sedikit, seandainya pun ada, jalan untuk mernbiayai proyek-
proyek pernbangunan yang sangat mereka perlukan, seperti
pernbangtman sekolah, rumah sakit, dan jalan. Proyck-proyek
tersebut sangatlah penting dalarn rangka mernbantu masyarakat
menjadi lebih terdidik, hidup lebih schat, mendapat pekerjaan,
dan berkontribusi sebagai warga. negara yang aktif

...........
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Dunia yang Terbelah
Dewasa ini, para ilmuwan dapat mengoperasikan sebuah
robot di Mars dan melakukan transplantasi jantung. Internet
memungkinkan orang-orang yang terpisah ribuan mil dapat
saling "berbincang". Semua tampak sangat mungkin terjadi.
Akan tetapi, terlepas dari segala pencapaian teknologi dan

ilmu pengetahuan modern umat manusia,
kemanusiaan tidak banyak berubah.
Telepon seluler, mobil, komputer, dan

Hatnp ir 7t per sen televisi merupakan benda sehari-hari yang
ipenduduk ne ara-

na r a Amer,k dianggap kebanyakan orang yang hidup di
negara maju sebagai hal yang seharusnya

rutin, se me ntara memang ada. Tapi, ini masih merupakanddnga Aebsiaa orngnaghikad
ersebut hanya 7 mimpi bagi jutaan orang di negara miskin,

per sen dan di yang kebanyakan dari mereka tidak pernah
perseny aberbicara lewat telepon, walaupun hanya

sekali.

Meskipun Internet telah merevolusi cara
duna berkomunikasi dan berbisnis satu

sama lam, kebanyakan negara miskin
~ tidak memiliki akses ke

komputer. Sebagai
contoh, hampir 70 persen

penduduk negara-negara
Amerika Utara menggunakan Internet

secara rutin, sementara di Asia angka tersebut hanya 7 persen
dan di Afrika hanya 2 persen.

Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang benar-benar sarat
kesenjangan. Lihat saja:

* Pendapatan tahunan per orang di 20 negara miskin di dunia
tidak berubah banyak selama 40 tahun terakhir (dari $212
di tahun 1960-1962 menjadi $267 di tahun 2000-2002),
sementara pendapatan tahunan negara-negara kaya sudah
menjadi tiga kali lipatnya, dari $11.417 menjadi $32.339.'

* Lebih dari 3 miliar orang yang tinggal di negara-negara
ana diuna ienimsaya haya berkembang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan

sekitar $1,3 miliar lebih; banyak uang $2 per hari, dan setengahnya hanya mendapatkan
daripada jumlah uang yang kurang dari $1 per hari.

t Hampir sepertiga warga dunia tidak memiliki akses ke air
laut dengan kapal pesiar-yaitu bersih, kesehatan, dan sistem sanitasi yang baik.
sekitar $14 millar di seluruh dunia?
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"Jaanilah hiduprnu dengqan sederhana supaya
orang lain dapat hidup."

a Setiap harinya, lebih dari 840 juta orang menderita
kelaparan.

a Lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia-banyaknya
hampir sama dengan jumlah penduduk Meksiko-tidak
punya tempat tinggal, sementara jutaan lainnya tinggal
di pemukiman kumuh dan terlalu padat. Pasukan penjaga perdamalan PBB

di ta hun 2003 mema:kan bWaya
sekitar $2,17 miliar, semnentara

Mengapa masyarakat global harus peduli akan pengentasan m
kemiskinan dan kesenjangan yang menghantui dunia di menghabiska*n S9SOmiIlar di tahun
masa sekarang? Alasan yang pertama dan terutama adalah yangäsamu 2

bahwa nilai yang kita berikan kepada nyawa manusia dan
kemampuan setiap orang mencapai potensi tertingginya. Seiring
semakin terhubungnya dunia kita, suatu peristiwa di sebuah
negara dapat menimbulkan dampak yang luar biasa besar di
tempat lain. Kita menyaksikannya setiap hari dalam bentuk
pergerakan para pengungsi yang mencoba kabur menghindari
pertikaian dan kemiskinan; dalam berbagai krisis ekonomi
dan politik yang tak pernah selesai dan terus berulang;
dalam berbagai dampak penghancuran lingkungan
terhadap tanah, air, dan udara yang kita semua
gunakan bersama-sama.

ýDi ma;na !lak Anda dalamn
Meskipun kita hidup di negara-negara yang kerangka dunla ini? Berapa banyak
berlainan dan memiliki budaya yang uang yang Anda habiskan setiap
berbeda, kita tinggal di bumi yang sama. Jika harinya? Berapa kall Anda makan dalam

sehari? Berapa: jýauh Anda harus bergerak
kita tidak mengambil langkah yang serius untuk mendapatkan segelas a:r minum
untuk mematahkan siklus kemiskinan dan yang bersih? Tempat seperti apa yang
ketidakadilan sosial yang begitu merajalela Anda tinggali? Apakah Anda merasa
di banyak negara, banyak orang yang harus man
menerima kenyataan bahwa keinginan mereka
untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman
hati, tempat tinggal yang layak, gizi cukup,
perawatan kesehatan dan pendidikan yang bermutu, serta
pekerjaan yang layak, hanyalah mimpi belaka. Apakah ini yang
akan kita wariskan bagi generasi penerus?

1. Sumber: Global Policy Forum di www.globalpolicy.org/socecon/inequal/2004/
0224globtamed.htm. Diakses bulan Januari 2005.

2. Sumber: Global Issues di www.globalissues.org dan PBB di www.un.org/apps/
news/storyAr.asp?NewsID=7326&Cr=peacekeeping&Crl=oper. Diakses bulan
Januari 2005.
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Mernbuka Jalan Menuju ' 3Kesernpatan: Apa yang Dilakukan
Bank Dunia

Bank Dunia adalah salah satu sumber bantuan pembangunan
terbesar di dunia. Rata-rata, satu tahunnya, Bank Dunia
meminjamkan sekitar $18 miliar kepada pernerintah 80 negara
berkernbang untuk mendukung lebih dari 225 proyck. Selain
pinjaman, Bank Dunia juga mernberikan bantuan teknis dan
saran-saran dalam mernbuat kebijakan. dalarn pemerintahan.

Bank Dunia bekerja untuk mengurangi kesenjangan dunia
saat ini dengan mengatasi akar penyebab kerniskinan melalui
pemberian dana pinjaman untuk proyck-proyek pembangunan
yang spesifik. Sebagai contoh, bantuan Bank Dunia mernbantu
negara-negara untuk:

" Menyediakan air bersih yang schat untuk diminum

" Membangun sekolah dan melatih guru-guru

" Meningkatkan produktivitas pertanian

" Mengelola hutan dan sumber-sumber daya alam lain .,ian
" Mernbangun dan mernelihara jalan, rel kereta, dan

pelabuhan

" Mengurangi polusi udara dan masalah-masalah lingkungan
lainnya

" Memperluas jaringan telekomunikasi

" Mengolah dan mendistribusikan energi
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" Mengembangkan layanan kesehatan, terutama untuk kaum
perempuan dan anak-anak

" Memodernisasikan struktur-struktur pemerintahan.

er l a mesa Kadang kala, uang bukanlah faktor terpenting bantuan Bank

sepeda, mobil, atau metode Dunia. Sering kali, keahlian teknis dan pengalaman staf Bank
transportasi publiklalnuntuk Dunia sangat menolong terlaksananya proyek, atau bisa
pergi bekerja, bersekolah, juga standar lingkungan dan sosial yang mereka terapkan.

Bank Dunia adalah salah satu pusat riset dan analisis bidang

yang mendasar-transportasi, ekonomi pembangunan terbesar di dunia, yang melibatkan
energi, pasokan air, sanitasi, penelitian mengenai kemiskinan, perdagangan, globalisasi,
listrik, dan telekomunikasi- dan lingkungan. Bank Dunia memiliki departemen-
merupakan penghalang utama departemen khusus yang menggunakan pengetahuan ini untuk

ekon dansosial a memberikan penyuluhan pada negara-negara miskin dalam hal
berbagai negara berkembang. kesehatan, pendidikan, gizi, keuangan, keadilan, hukum, dan
Inflah alasannya sebagian lingkungan. Sebagai contoh, Bank Dunia dapat diminta oleh

suatu negara untuk membantu meningkatkan kompetensinya
rifokukas u ada t.et nkauna dalam perekonomian global. Untuk mencapai tujuan ini,
uga mengerjakan proyek- Bank Dunia mungkin mengembangkan proyek-proyek untuk
proyek yang meningkatkan meningkatkan keahlian angkatan kerja negara tersebut-suatu
standar hidup datam berbagai pendekatan terintegrasi yang melibatkan pendidikan, layanan
mertgk laingk an ko upsikesehatan, pelatihan kerja, dan pengembangan profesional.

menyelesaikanpertikalan,dan Sebagai hasil dari sekian banyak proyek yang didanai Bank

senakrerpastyaakt untuk Dunia, jutaan orang dalam komunitas-komunitas miskin

pemnerintahan. saat ini mendapatkan akses ke sekolah-sekolah, pusat-
pusat kesehatan, air, dan listrik. Komunitas-komunitas ini
lebih diperlengkapi untuk menangani berbagai penyakit
dan melindungi lingkungan. Bayangkan perbedaan yang
dapat dibuatnya, misalnya, ketika sebuah pedesaan yang

4 mengandalkan pertanian mampu menghubungkan pasar
regional melalui konstruksi jalan-jalan yang layak. Para
penduduk desa tidak hanya dapat membeli dan menjual
barang-barang dengan lebih mudah, tetapi juga mewujudkan
kesempatan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan layanan
kesehatan yang lebih bermutu, dan berbagai layanan penting
lainnya.

Hal itulah yang terjadi di Western Highlands di Guatemala,
di mana sampai akhir-akhir ini, para petani harus memanggul
hasil panen mereka ke pasar. Hal ini menjadi lebih sulit
dilakukan di musim hujan, waktu di mana jalan-jalan sulit
sekali untuk dilewati. Pendanaan Bank Dunia membantu para
penduduk desa membangun jalan untuk mobil, truk, dan
bus untuk mentransport orang-orang dan barang sepanjang
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tahun. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar dan tambahan
pendapatan yang dihasilkannya, saat ini rakyat Guatemala
dapat menikmati standar hidup yang lebih baik.

Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium
Meskipun Bank Dunia adalah institusi besar yang memiliki
mandat yang luas, usaha-usahanya benar-benar ditujukan
untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals-MDGs). Deklarasi
Milenium, ditandatangani oleh 189 negara di bulan September
2000 pada pertemuan United Nations Millennium Summit,
mencerminkan suatu kemitraan antarnegara yang ingin
"menciptakan suatu lingkungan-pada tingkat global dan

TujOan.tujuan Pemibanguonan Milenjum

Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Memastikan lingkungan hidup yang terpelihara
9 Pada tahun 2015, mengurangi jumlah orang dan berkelanjutan.

yang miskin dan kelaparan hingga setengah b Mengintegrasikan prinsip-prinsip
dari sekarang. pembangunan berkelanjutan ke dalam

kebijakan-kebijakan negara, dan menambah
kembali sumber-sumber daya dan

Memberikan pendidikan dasar bagi semua lingkungan.
orang.
b Memastikan bahwa pada tahun 2015, b Pada tahun 2015, mengurangi jumlah orang

semua anak telah mampu menyelesaikan yang tidak memiliki akses ke air bersih dan
pendidikan dasarnya secara utuh. sehat hingga setengahnya.

Mendukung persamaan gender dan 1 Pada tahun 2020, meningkatkan kehidupan
memberdayakan kaum perempuan. setidaknya 100 juta penduduk yang tinggal
b Menghapuskan kesenjangan gender di di kawasan pemukiman kurnuh.

jenjang pendidikan primer dan sekunder
pada tahun 2005, dan di seluruh jenjang Mengembangkan kemitraan global untuk
pendidikan pada tahun 2015. pembangunan.

0 Mengembangkan suatu sistem perdagangan
Mengurangi angka kematian bayi. dan keuangan yang lebih terbuka, teratur,
* Pada tahun 2015, mengurangi tingkat terprediksi, dan nondiskriminatif.

kematian anak di bawah lima tahun hingga
dua pertiganya. • Mengatasi kebUtuhan-kebutuhan khusus

dan negara-negara paling tidak berkembang,
Meningkatkan kesehatan ibu hamil. termasuk penghapusan utang.
b Pada tahun 2015, mengurangi tingkat

kematian perempuan yang terkait dengan b Untuk negara berkembang: menciptakan
kehamilan hingga tiga perempatnya. dan mengimplementasikan berbagai strategi

untuk menciptakan lapangan kerja yang
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit- layak dan produktif bagi kaurn muda; bekerja
penyakit lain. sama dengan perusahaan-perusahaan
• Pada tahun 2015, menghentikan farmasi untuk menyediakan akses ke obat-

penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan obatan yang harganya terjangkau; dan
penyakit-penyakit utama lainnya, dan mulai bekerja sama dengan sektor swasta untuk
membalikkan penyebarannya (menjadi memberikan akses pada manfaat teknologi
penyembuhan). baru bagi masyarakat luas.
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juga tingkat nasional-yang kondusif bagi pembangunan dan
pengentasan kemiskinan." Deklarasi ini akhirnya menghasilkan
MDGs, yang memberikan garis besar agenda khusus untuk
menghapuskan kemiskinan di seluruh dunia.

Agenda tersebut mendaftarkan delapan tujuan dan membuat
panduannya untuk mengawasi kemajuan menuju tercapainya
tujuan-tujuan tersebut. Saat ini, MDGs mempersatukan usaha-
usaha dari hampir semua organisasi yang sedang bekerja untuk
melakukan pembangunan. Tujuan-tujuan ini mencerminkan
tingkat konsensus dunia yang belum pernah tercapai
sebelumnya dalam hal yang diperlukan untuk mengurangi
kemiskinan jangka pendek dan jangka panjang.

MDGs bukanlah hal baru bagi Bank Dunia. Tujuan
pertamanya, pengentasan kemiskinan, telah menjadi tujuan
Bank Dunia selama bertahun-tahun. Apa yang baru adalah

panduan dan tenggang waktu bagi pengawasan kemajuan
dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang juga baru adalah
jumlah mitra yang berdedikasi untuk mencapai tujuan-tujuan
yang luar biasa banyak ini.

Meskipun dunia sedang melaju untuk mencapai semua MDGs
tersebut, kemajuan ini tidaklah merata dan terlalu lamban.
Sebagian besar negara akan mencapai tujuan-tujuan tersebut
hanya jika mereka banyak dibantu dari luar. Tantangan bagi
komunitas global adalah memobilisasi dukungan keuangan dan
niat politik, mengorientasikan kembali kebijakan-kebijakan
pembangunan, serta menarik mitra-mitra dari sektor nirlaba
dan swasta.

Negara Berkembang

Dari Ladang ke Meja Makan: Sebuah
* aProyek Bank Dunia

Ketika seorang perempuan di Denmark menikmati rasa mangga
yang manis, ia jarang sekali memikirkan dari mana asal mangga
itu dan bagaimana mangga tersebut dapat sampai ke meja

Konsumsi rata-rata orang di makannya. Kita tidak terlalu banyak tahu mengenai bagaimana
Negara Maju barang-barang hasil pertanian diproduksi dan didistribusikan.

Namun, proses tersebut ternyata melibatkan hidup jutaan
petani-yang kebanyakan miskin-di seluruh dunia.

Pada kasus perempuan Denmark tadi, bisa jadi mangga yang
dinikmatinya berasal dari Mali, negara di Afrika Barat. Sebagai
hasil dari pinjaman Bank Dunia senilai $6 juta, pasar-pasar
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yang baru telah dibuka untuk mangga dari
Mali. Ekspor mereka ke pasar Eropa

telah meningkatkan keuntungan
bagi petani-petani miskin dan
memungkinkan mereka mencapai
standar hidup yang lebih tinggi.

Proyek mangga mi dimulai pada
akhir tahun 1990-an, ketika

pemerintah Mali mendekati Bank
Dunia untuk meminta saran-saran

membantu petani-petani skala kecil di
negaranya, yang sedang berjuang untuk

bertahan hidup.

Mali adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan
lebih dari 60 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.
Kebanyakan warga Mali hidup di daerah pedesaan dan
mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatannya.
Mali adalah salah satu eksportir katun terbesar di dunia, tapi
para petaninya yang hanya mengandalkan satu jenis panen
memiliki posisi yang sangat rentan jika harga tiba-tiba jatuh
atau pesaing tiba-tiba muncul. Jadi, pemerintah Mali mencari
cara untuk mendiversifikasikan hasil panen negaranya. Semua
setuju bahwa mengekspor mangga merupakan pilihan yang
baik karena negara tersebut memiliki iklim yang hangat dan
cocok dengan kondisi tanahnya. Tapi, pertanyaan yang
tidak bisa dilupakan adalah bagaimana memindahkan
buah yang mudah hancur itu dan mengembangkan pasar
untuk mangga. Saran-saran teknis dari Bank Dunia segera
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Sebelum menentukan apakah atau bagaimanakah proyek
tersebut akan dilaksanakan, staf Bank Dunia memeriksa
apakah proyek tersebut cocok dengan strategi bantuan
bagi negara Mali (Country Assistance Strategy-CAS)
secara keseluruhan. CAS, yang didasarkan atas prioritas
pembangunan negara Mali sendiri, yang ditulis dalam
Poverty Reduction Strategy Paper negara tersebut,
merangkum program Bank berbentuk pinjaman dan
nonpinjaman di Mali berdasarkan berbagai faktor ekonomi
dan sosial, termasuk pertumbuhan sektor kesehatan,
pendidikan, pertanian, dan swasta.

CAS yang dikembangkan untuk Mali menekankan
pembangunan infrastruktur pedesaan negara tersebut
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Siklus Proyel

Ccuna:ry bei in s (sebagai contoh, membangun jalan untuk
dna es oek ygmendistribusikan barang-barang),
hau mehewai sriks mendiversifikasikan produk-produk

proyek pertaniannya, meningkatkan akses ke
pendidikan dan layanan kesehatan,
serta meningkatkan kondisi tempat

u Mtinggal serta sistem pengairan dan

Reneedion PSPkume ndengan tujuan mendiversifikasikan

engnbragiklmoklkltrmskmagwdy m syaaat,ykelo proyerka bansa kaum

kpadeist s produksi pertanian dan

loa meningkatkan potensi pendapatan
keluarga miskin, sangat cocok

dengan kerangka CAS, sehingga
damprm- am p h ymerupakan proyek ideal yang dapat
pennddknksase k didanai oleh Bank Dunia.

etpapag e t a Berikutnya, staf Bank Dunia bekerja sama dengan

peAerintah Mali, sektor swasta, para pakar teknis, dan petani
sendiri untuk mempersiapkan suatu rencana terperinci
mengena bagaimana melaksanakan proyek tersebut. Sering
kali, sumber daya terpenting yang diberikan oleh Bank Dunia
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bagi proyek tersebut adalah hubungan dengan beragam
organisasi dan perorangan yang dapat menawarkan saran
dan bantuan yang berharga. Sebagai contoh, jika Anda
mau mengekspor suatu produk tapi tidak tahu bagaimana
berbicara dalam bahasa asing, bagaimana mengontak
pembeli asing, atau bagaimana melakukan penelitian untuk
prosedur ekspor, maka Bank Dunia akan dapat membantu n 2 h
Anda mengatasi semua hal tersebut.

Sepanjang proses perencanaan tersebut, Bank Dunia
berkolaborasi dengan erat bersama Agence pour la
Promotion des Filiéres Agricoles, sebuah badan nirlaba
yang dibentuk pemerintah untuk menciptakan hubungan
antara petani Mali dengan pasar di luar negeri. Selain itu, p d
sebuah tim kecil yang terdiri atas staf Bank Dunia dan
para konsultan mengadakan beberapa misi ke Mali untuk
memberikan bantuan teknis dan semakin memperbaiki 4
rancangan yang sudah ada. Jika Direktur Dewan Eksekutif
Bank Dunia menyetujui rencana tersebut, proyek mi siap
untuk dimulai.

Staf Bank Dunia dan para konsultan teknis bekerja untuk d "
membangun hubungan antara orang-orang dan organisasi-
organisasi yang sebelumnya tidak pernah bekerja sama.
Sebagai contoh, mereka memperkenalkan seorang pedagang
dari Côte d'Ivoire kepada para produsen dari Mali, dan 6 T a kosue
setelahnya, satu usaha perdagangan mangga secara bersama t p n bgs bk
akhirnya tercipta. Usaha bersama ini merupakan kolaboras d
yang baik, mengombinasikan kemampuan mengekspor dan
orang-orang Côte d'Ivoire dengan kemampuan produksi
yang baik dari orang-orang Mali. Setelah 12 bulan persiapan,
proyek ini mengirimkan mangga pertama mereka ke Eropa
bagian utara pada tahun 2001.

Sekarang, seorang perempuan Denmark dapat menikmati
mangga dari Mali untuk sarapan karena waktu yang diperlukan
untuk mengirimkan mangga dari Mali ke kawasan negaranya
telah dipotong hingga setengahnya, dari 25 menjadi 12 hari.
Pendapatan petani di Mali meningkat, dan pabrik pengepakan
yang baru telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan,
terutama bagi perempuan. Mali masih didera kemiskinan
yang parah, tetapi proyek mangga yang didukung Bank Dunia
telah membawa negara ini semakin dekat dengan tujuannya
mencapai standar hidup yang lebih baik untuk warganya yang
paling miskin.
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Bagaimana Bank Dunia Bekerja
Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah setempat,
penduduk, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, pebisnis,
dan lainnya untuk mengidentifikasikan, merencanakan,
dan menjalankan ratusan proyek pembangunan di seluruh
dunia. Melalui proyek-proyek ini, Bank Dunia bekerja untuk
memastikan terciptanya "kepemilikan" lokal dari berbagai g p
program dan inisiatif pembangunan. Pada akhirnya, semua
upaya ini ditujukan untuk mengurangi beban utang yang
ditanggung oleh negara-negara miskin di dunia.

Mengenal Struktur Bank Dunia
Ketika orang-orang bicara mengenai Bank Dunia, mereka
sebenarnya mengacu pada dua institusi: International Bank for a n p a
Reconstruction and Development (IBRD) dan International r p
Development Association (IDA). Bantuan bagi negara
berkembang, baik berupa dana pinjaman maupun bukan,
didistribusikan oleh IBRD, yang membantu negara-negara
berpendapatan menengah dan negara-negara miskin yang
layak mendapatkan kredit, dan IDA, yang hanya memfokuskan
diri pada 81 negara miskin di dunia (dengan penduduk
mencapai 2,1 miliar jiwa).

Sejak mulai beroperasi pada tahun 1946 dengan anggota
sebanyak 38 negara, Bank Dunia telah mengalami banyak
perubahan, baik dalam hal jumlah anggota maupun kondisi
dalam dunia. Di tahun 1950-an dan 1960-an, banyak negara
yang baru merdeka bergabung dalam keanggotaan Bank Dunia.
Maka, Bank Dunia pun membesar seiring meningkatnya
kebutuhan negara-negara anggotanya dalam hal pembangunan.

Lima institusi, termasuk IBRD dan IDA, yang sekarang
membentuk Kelompok Bank Dunia, masing-masing menangani
aspek-aspek yang berbeda dari pembangunan, tetapi semua
berkolaborasi untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu
pengentasan kemiskinan. Mereka memberikan dana pinjaman,
saran-saran mengenai kebijakan, bantuan teknis, dan layanan
pengetahuan.

Kelompok Bank Dunia dikelola oleh negara-negara anggotanya
(peminjam, pemberi pinjaman, dan donor), dan segala upaya e -
dikoordinasikan dengan mitra-mitranya yang tersebar luas,
termasuk badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat,
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Internatlonal Bank for ReconstrUctlon and Development (1BRD),'"bank, dunia yang
ses.ungguhnya, bertujuan mengurang! kemnIskmnan di negara-negara berpendapatan

,,,nyg,»Ir menengah dan rendah (tapi hanya yang layak mendapat kredft) dengan cara mendukung,,
pembangunan berkelanjutan melaui pinjaman,jaminan, sertajasa-Jasa analitis dan bantuan
berupa saran-saran.

Data .didinikan tahun ,1945, dengananiggotasebanvak 184,dana pmjaman kumulatif $394"-
millar, dan pInIjaman sebs$11 millairuntuk 87 operai barudi 33negara pada.tahun fiskal
2004,

InternatIonal Development Assoaation (ODA) mendukdng proýgra pengentas-an.ke'miskinan
ytang dipimpin oleh.negaramnegara palmng misincdengAn membenikan kredit tanpa bunga,
dan bibah-uang yang dIkumpulkan oleh negara negara anggotanya.

Data: didirikan tahun 1960, dengan anggota sebanyak 165, komitmen kumulatUf $ 151 millar,
dan pada tahun fiskal 2004 komitmennýya sebesar $9.millar untuk 158 operasi baru di 62

Intemational Fi nanýce -orporation (OFC),menduung pembangunanekonomitmelalul,*
pemberlan pinjaman bagi sektor swasta di negara-negara berkembang,
Data- didirdkan tahun 19§56, dengan anggota sebanyýak 176potfo$2, mihar,dan pada

tahun1,2004 komitmennya sebesýar $4,8 millar,untuk 217 proyek di 65 neýgara.

Multilateral ,Investment Guarantee Agency:(MIGSA)mend,orong perusahaan-pe-rusahaan
swata'dalaM komnunitas Intemasional unthk. mIelakukan Inv .estasi dl negara-negara
beemba'ng dengan menyediakan jaminan atas risiko-nisiko seperti pembatalan kontrak,'
peeangan, dan ketidakstabilan mata uang seýtempat

Data- cldidikan tahun 1988, dengan anggota sebanyak 164, Jaminan kumfulatif -$1345 mihar,
dan pada tahun fiska1 2004mengeluarkan jamlnan sebesar5$1,1rmhlar.

lntemationalVCentre .ýfor Settleme..nt of investmentD.isputes (ICSID1) metiýmbantu miendorong-
diaua y nvestas1 asing dl negara-negar a berkemb ang de n embenkan layanant

mntemas,lonal untuk proses arbitrase dan berbagai pertikaian menyangkut investasf.

Data. didirlkan tahun.1966, dengananggota sebanyak,140, total kasus yang ter daftar ada lh
159, dan pada :tahun fiskal:2004 didaftarkan 30kasus_
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lembaga bantuan lainnya, dan sektor bisnis (swasta). Sekarang
ini, 60 persen anggota staf Kelompok Bank Dunia-kelima Pertemuan Tahunan
institusi tersebut-berasal dari negara-negara yang
mendapatkan bantuan. Setjap musim gugur, Dewan

Gubern ur Ban k Dun ia dan IMF
mengadakan pertemnuan tahunan
mereka untuk memnba has

Bagaimana Keputusan Dibuat serangkaianisuterkait
pengentasa n kemniskina n dan

Bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat di pembangunan perekonomian

Bank Dunia mengenai isu-isu global yang kritis, seperti nia Pertemuar hunan

penghapusan utang dan prioritas pinjaman dan kebijakan? kerja sama internasional dan
Bank Dunia dijalankan seperti suatu usaha bersama, memungkinkan Bank Dunia
dengan semua negara anggotanya adalah pihak yang bersama IMF melayani negara-
berkepentingan, dan dioperasikan demi kepentingan mereka ne rnggotanya3dengan
yang mrnemanfaatkan layanan-layanannya. Negara-negara mendatangi pertemuan tersebut,
anggota masing-masing membeli saham, yang membantu termasuk di antaranya 3.500
menciptakan modal dan daya pinjam Bank Dunia. Jumlah anggota dar delegasi negara-
saham yang dijual didasarkan secara kasar atas ukuran a ngo n un on

perekonornian suatu negara. Amerika Serikat adalah dar meia set lei dar 5.000
penegang saham tunggal terbesar dengan 16,41 persen pergunjug dan dar khsus

hak suara, diikuti oleh Jepang (7,87 persen), Jerman (4,49 dari sektor swasta, komunitas
perbankan, dan lembagiapersen), Inggris (4,31 persen), dan Prancis (4,31 persen). Sisa

sahamnya dibagi di antara 179 negara anggotanya. Bank Dunia dan IMF.

Pemerintah negara-negara pemegang saham ini mempunyai
perwakilan di Dewan Gubernur. Pada umumnya, gubernur-
gubernur ini adalah menteri-menteri negara, misalnya menteri-
menteri keuangan dan menteri-menteri pembangunan. Para
gubernur ini adalah pembuat keputusan akhir dalam Bank
Dunia. Mereka mengadakan pertemuan sekali setiap tahunnya
pada Pertemuan Tahunan Bank Dunia.

Karena para gubernur ini hanya bertemu sekali setahun,
maka mereka membuat garis besar tugas-tugas para direktur
eksekutifnya, yang bekerja langsung di kantor Bank Dunia.
Setiap pemerintahan yang merupakan anggota Bank Dunia
diwakilkan oleh sebuah direktur eksekutif. Lima pemegang
saham terbesar (Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris,
dan Prancis) menetapkan masing-masing satu direktur,
dan negara-negara sisanya diwakili oleh 19 orang direktur
eksekutif.

Direktur eksekutif Bank Dunia yang jumlahnya 24 orang
ini menyusun Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia.
Mereka mengawasi bisnis Bank Dunia, termasuk menyetujui
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pinjaman dan jaminan, kebijakan-kebijakan baru, anggaran
administratif, Country Assistance Strategies, serta keputusan-
keputusan mengenai peminjaman dan keuangan.

Memperkuat Pembangunan melalui
Berbagi 1lmu
Bank Dunia sangat menghargai penciptaan, pembagian,
dan analisis ilmu pengetahuan mutakhir yang berkaitan
dengan pembangunan. Sebagian besar pekerjaan penting ini
dilaksanakan melalui World Bank Institute (WBI). Didirikan
tahun 1999, WBI membagikan keahlian Bank Dunia dan
negara-negara anggotanya dengan para pembuat kebijakan dan
keputusan di seluruh dunia yang sedang berkembang. Kegiatan
inti WBI termasuk:

* Melatih klien dan staf Bank Dunia

" Mengadakan konsultasi mengenai kebijakan

* Mengembangkan "jaringan pembelajaran"

* Menerbitkan buku, kertas kerja, dan studi kasus.

Hasil penelitian, basis data statistik, dan publikasi WBI
meliputi berbagai isu yang terkait dengan pendidikan,
pemberdayaan komunitas, globalisasi, ekonomi makro,

Garis Waktu Bank Dunia

1944AGA9MA6A19A 7 9UIABK8J

Konferensi Keuangan dan Bank Du'nlä,fý Dana plnjaman yang pertama. Dana:pinjaman. untuk
Moneter PBB merancang secara rsi senllai_$250 juta diberikan pemnbangunan yang
Persetujuan Bank Dunia mulai beroperasl kepada'Prancis. pertama kallnya,,'
(World Bank Articles of pada ta ngga Senila $13,5 Jutaj
Agrmement) di Brettan 25 Juni. Aplikas! diberikani,kepada Gle.
Woods, New Hamnpshire, pinjamnan yang
AS, dengan perwakilan pertamna diterimla
dan 44 negara. Tujuan dari Gle, Cheska,
utamna institusi ini adalah Denmark, Prancis,
memnbangun kemnball Luksemnburg, dan
Eropa pasca Perang Polandia.
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pemerintahan yang baik, kesehatan dan
populasi, pembangunan berkelanjutan, dan
lain-lain.

Melalui Jaringan Pembelajaran
Pembangunan Global (Global Development
Learning Network), WBI menggunakan
teknologi satelit dan Internet-dan juga
metode pengajaran tradisional-untuk
menyampaikan sebanyak hampir 600
program per tahunnya kepada 47.000
orang di 149 negara. Para peserta proses
pembelajaran ini mencakup pejabat
pernerintah, kaum akademisi, pemimpin
bisnis, dan jurnalis. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat www.worldbank.org/wbi.

Anda mungkin telah mengakses basis data dan penelitian
Bank Dunia dalam melakukan tugas-tugas profesional
atau akademik Anda sendiri. Melalui Program Pendidikan
Pembangunan (Development Education Program), Bank Dunia
memberikan perangkat-perangkat dan bahan-bahan untuk
belajar-dan berpikir kritis-bagi para guru, siswa, dan lainnya
yang tertarik dengan pembangunan mengenai masalah-
masalah kompleks di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan
sehubungan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.worldbank.
org/depweb/.

Finlandia dan Yugoslavia International International Pidato Martin Luther King,
menjadi dua negara Finance Corporation Development Jr. berjudul " Have a Dream'
pertama yang sukses (FQ ddirikan Association (IDA) disampaikan di hadapan khalayak
membayar utang sebagai suatu didirikan sebagai ramai di Lincoln Memorial,
mereka pada Bank Dunia afiliasi Bank Dunia suatu afiliasi Bank Washington D pada tanggal 8
sepenuhnya. untuk memberikan Dunia untuk Agustus

pinjaman pada sektor memberikan
swasta di negara- pinjaman pada
negara berkembang, negara-negara
dengan modal sekitar miskin dl dunfa
$100 juta. dengandana

awal sebesar
$912,7 juta.
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Keringanan Utang untuk Negara-negara
Miskin
Proyek mangga yang dijelaskan sebelumnya pada Bab 3 adalah
satu dari sekian banyak inisiatif yang diambil oleh Bank Dunia
dan pemerintah Mali untuk mengurangi kemiskinan dan
merangsang pertumbuhan perekonomian negara tersebut.
Mali adalah juga salah satu dari hampir 30 negara miskin yang
layak menerima keringanan utang di bawah Debt Initiative for
Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), sebuah inisiatif yang
diluncurkan oleh Bank Dunia dan IMF pada tahun 1996.

Di bawah pengaruh inisiatif ini, para pemberi pinjaman
besar dunia, termasuk Bank Dunia dan IMF, setuju untuk
menghapuskan dua pertiga utang yang belum dibayar oleh
negara-negara yang layak mendapatkan program tersebut.
Ketika pemerintah memutuskan berpartisipasi dalam
Inisiatif HIPC, mereka setuju memperkenalkan serangkaian
reformasi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan
perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Hal-hal ini
mencakup:

" Memperkenalkan kebijakan-kebijakan ekonomi makro
yang solid

* Menciptakan sistem hukum yang solid

" Menciptakan sistem keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan diandalkan.

Pemerintah-pemerintah juga mengembangkan rencana

Sebanyak 18 International Negara-negara berkembang Komitmen Bank Dunia
negara Afrika yang Centerfor membentuk Kelompok 77 untuk yang pertana kalinya
baru merdeka Settlement and sebagai suatu badan konvensi melebihi nilai $2 milar.
bergabung dalam Disput( s SID) dan negosiasi. Pranc is Jerman,
Bank Dunia. didirikan. Jepang, Inggri dan Amerika Serikat
Bank Dunia membentuk Kelompok5 (G5) untuk
meluncurkan mengadakan pertenuan para
program rekrutmen menteri keuangan dan gubernur
dan pelatihan bank sentral mereka, (Dengan
untukJunior bergabungnya Italia dan Kanada di

Professional. yang tahun 197/6, kelompok ini dsebut

sekarang disebut G7, dan dengan bergabungnya
Young Professionals Rusia, menjadi 8
Program.
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terperinci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan
kehidupan rakyat miskin. Ketika suatu negara membuat
tekad mi dan disetujui oleh Bank Dunia, hal ini disebut titik
pengambilan keputusan dan keringanan utang pun diberikan.
Ketika reformasi-reformasi yang ditekadkan tersebut tercapai, Benn
kemudian disebut sebagai titik pencapaian, keringanan utang

Burkina Faso
menjadi berlaku selamanya. Burund

Kamnerun
Cad

Hingga saat ini, 29 negara telah menerima keringanan utang Kongo
dengan total sebesar $17 miliar melalui program tersebut, Etiopia
dan jumlah ini diharapkan naik menjadi $54 miliar selama 40 Gambia
tahun ke depan. Ghana

Guinea
Guinea-Bissau
Guyana:

Keringanan Utang: Menjawab Pertanyaan Honduras

Anda Malawi,
Bagaimana sebuah negara dapat mempunyai begitu banyak Mal
utang? Maurltanja

Mozamnbik
Banyak negara berkembang meminjam uang untuk mendanai Nikaragua
proyek-proyek domestik pada tahun 1970-an dan 1980-an, Niger
ketika harga-harga komoditas bahan baku (seperti hasil dari Rwanda

pertambangan dan pertanian) sangat tinggi. Pemerintah
berasumsi bahwa masalah yang muncul akibat harga yang Sierra Leone
tinggi dan pendapatan ekspor akan dapat diatasi. Tapi, Tanzania
guncangan pada harga minyak dan resesi global di akhir 1970- Uganda
an dan awal 1980-an menyebabkan harga-harga komoditas Zambia

Robert McNamara, presiden Bank Perang Vietnam selesai Komitmen baru Republik Rakyat
Dunia, menyampaikan pidato di setelah warga AS Bank Dunia Gna menyatakan
Pertemuan Tahunan Bank Dunia, di yang terakhir berhasil besarnya melebii bahwa dirinya
mana di dalamnya, untuk pertama dievakuasi keluar dan $10 miliar untuk berhak mewaki
kalinya, pengentasan kemiskinan Saigon jatuh ke tangan pertama kalinya. Cna dan dengan
diletakkan di puncak agenda Bank Komunis di bulan April. Bank Dunia mulai cepat renjadl salah
Dunia.mmeia Duniabermkan satu peminjam dana

pinjaman untuk terbesar
mendana proyek
proyek kesehatan.
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jatuh, sehingga pemerintah negara-negara ini menghadapi
kenyataan bahwa mereka harus membayar utang yang
sangat besar. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, pemberian
pinjaman tetap dilakukan untuk mendanai reformasi kebijakan
dengan harapan negara-negara in! dapat tumbuh dan keluar
dari masalah. Tetapi karena berbagai alasan, termasuk
keputusan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,
peningkatan pertumbuhan yang diperkirakan ternyata tidak
tercapai.

Faktor-faktor domestik juga memainkan peran penting dalam
meningkatkan utang. Banyak negara, baik yang termasuk ke
dalam kategori menengah maupun bawah, terus melakukan
pembelanjaan lebih dari kemampuan mereka, dengan
defisit perdagangan dan anggaran yang besar serta tingkat
tabungan yang rendah. Mereka meminjam lebih banyak
lagi, tetapi seringnya peminjaman yang dilakukan ini tidak
diubah menjadi investasi yang produktif, yang seharusnya
menciptakan keuntungan untuk membayar utang tersebut.
Secara khusus, pengelolaan sektor publik yang tidak baik,
termasuk kadang-kadang pemilihan proyek yang salah oleh
para donor, berarti bahwa dana pinjaman itu tidak membawa
manfaat jangka panjang karena dana pinjaman tersebut gagal
meningkatkan produktivitas dan menciptakan ekspor seperti
yang direncanakan. Kekeringan, banjir, perang saudara,
kebijakan perekonomian yang lemah, dan pemerintahan yang
tidak baik semuanya memperparah kondisi utang negara.
Beberapa pinjaman bahkan harus dilakukan untuk menutupi
pembayaran pinjaman sebelumnya.

Pinjaman yang Bank Dunia Multilateral Dewan Eksekutif Bank Nelson Mandela,
diberikan oleh Bank memnbentuk Investment Dunia menyetujul pendukung
Dunia mendanal Proýgram Hibah Guarantee diberlakukannya suatu _antiapartheid yang
pemnbuatan jalan tol Kecil (Smafi Agency (MIGA) peraturan yang me- vokal, dibebaskan
sepanjang 90 mi[ di Grants Program) didirikan untuk wajibkan dibeberkan- setelah dipenjarakan
hutan hujan tropis untukmendanai mendarong nya informasinformasi slana 2/ tahun
di Brasil, secara tidak keglatan-keglatan perusahaan- tersembunyi kepada di Af'rika Selatan,
sengaja menarik orang- yang mendorong, perusahaan publik. taniggal 11 Februani,
orang untuk tinggal kerja sama antara swasta spr
di sana, sehingga lemnbaga swadaya melakukan
pemnbabatan hutan masyarakat, investasidl
semakin merajalela pemnerintah, negara-negara f
dan mengundang kaumn akademisi. berkemnbang.
perhatjan internasional. dan media,
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Mengapa utang negara-negara termiskin di dunia
tidak lantas dihapuskan begitu saja?
Bank Dunia merupakan anggota dari Inisiatif Penghapusan
Utang Multilateral (Multilateral Debt Relief Initiative-MDRI),
yang akan memberikan pembatalan utang di muka yang
tidak dapat dibatalkan oleh negara-negara paling miskin
dan memiliki utang paling banyak di dunia-kebanyakan di
Afrika-setelah mereka lulus (atau disebut juga "mencapai
titik penyelesaian") dari Inisiatif HIPC. Di dalam MDRI saja,
Bank Dunia diharapkan memberikan sekitar $37 miliar dalam
bentuk penghapusan utang dalam waktu 40 tahun.

Mengapa hanya 19 dari 29 negara yang terdaftar
dalam Heavily Indebted Poor Countries Initiative
yang telah menyelesaikan program itu sekarang?

Penghapusan utang dimulai setelah titik pengambilan keputusan,
ketika persetujuan mengenai parameter-parameter program
itu disepakati oleh negara tersebut dan kreditor-kreditornya.
Artinya, manfaat HIPC telah mengalir pada 29 dari 40 negara
yang berpotensi menerima kelayakan untuk mendapatkan
bantuan ini. Pada beberapa kasus, merumuskan strategi
pengentasan kemiskinan-syarat dari HIPC-kadang kala
memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan. Hal ini
terjadi karena negara-negara terlibat dalam konsultasi-konsultasi
yang luas dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan,
sesuatu yang harus terus didorong untuk dilakukan. Reformasi
memerlukan waktu untuk diimplementasikan.

Laporan Sebuah Panel Bank Dunla Konferensi PBB untuk IMF, Bank Dunia,
Pembangunan Inspeksi yang meluncurkan Kaum Perempuan, dan negara-negara
Dunia dari independen program tiga tahun diadakan di Beijing, donor meluncurkan
Bank Dunia dibentuk untuk sebesar $1,2 miliar memfokuskan din Heavily Indebted
memfokuskan diri menyelidiki untuk menolong pada isu gender Poor Countries (HIPC)
pada lingkungan. keluhan-keluhan kaum Palestina di dan hubungannya Initiative untuk

eksternal dart Tepi Barat dan Jalur dengan kesehatan mengurangi beban
kelompok- Gaza melakukan serta pembangunan. utang banyak negara.
kelompok individual transisi ke
yang menerima pemerintahan yang
dampak buruk otonom.
proyek-proyek yang Bank Dunia
didanai oleh Bank merayakan ulang
Dunia. tahunnya yang

ke-50.
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Apakah standar titik pencapalan HIPC Initiative
terlalu tinggi?
Jika program-program pengentasan kemiskinan ingin berhasil
dilakukan, maka penting untuk menjaga standar kebijakan dan
prosedur. Standar-standar ini dirancang untuk memastikan
bahwa manfaat yang sebanyak-banyaknya dicapai melalui
inisiatif tersebut, jumlah utang yang dihapuskan benar-benar
dimanfaatkan dengan baik, dan uang tersebut disampaikan
kepada rakyat miskin.

Mengapa sebagian negara berpendapatan rendah
dapat menghindari krisis utang?
Tidak semua negara berpendapatan rendah yang melakukan
peminjaman di tahun 1970-an dan 1980-an mengalami krisis
utang. Negara-negara yang disebut "perekonomian macan"
Asia Timur-Cina dan India-secara dramatis berhasil
memotong tingkat kemiskinan mereka menggunakan dana
pinjaman untuk mendiversifikasikan ekspor mereka dari
yang sebelumnya hanya mengandalkan produk pertanian.
Mereka juga mampu menarik investasi asing dan menciptakan
pertumbuhan yang berkontribusi bagi pengurangan
kemiskinan.

Konferensi Bank Dunia Bank Dunia mengadopsi Kerangka Globalisasi menjadi titikfokus
Perubahan Iklim mengadakan Kerja Pembangunan Komprehensif berbagai demonstrasi yang
Dunia diadakan Development (Comprehensive Development ditujukan untuk menentang
di Kyoto, Jepang. Marketplace Framework-CDF) karena IMF dan Bank Dunia ketika

untuk yang Bank Dunia menyadari bahwa mereka mengadakan
pertama dibutuhkan suatu pendekatan Pertemuan Tahunan di Praha.
kalinya guna yang lebih holistikterhadap
memberikan pembangunan, dan dengan itu,
penghargaan Bank Dunia membantu negara-
bagi inovasi- negara menentukan sendiri
inovasi dalarn kebutuhan mereka.
pembangunan. Sebuah visi untuk milenium baru

disampaikan: "Mimpi kami adalah
dunia yang bebas dari kemiskinan."

32 BAGAIMANA BANK DUNIA BEKERJA



Bagaimana penghapusan utang justru akan
membuat sebagian negara lebih menderita?
Semua negara mencoba menarik investasi pihak asing,
yang penting bagi pertumbuhan perekonomiannya. Untuk
melakukannya, suatu negara perlu memiliki sejarah
kredit yang baik dengan para pemberi pinjamannya dan
menunjukkan kepada para investor potensialnya bahwa
negara tersebut adalah tempat berinvestasi yang aman.
Tetapi, jika semua utang mereka dihapuskan, maka banyak
negara justru akan kehilangan kredibilitasnya. Untuk
jangka panjang, hal mi akan mempersulit negara melakukan
peminjaman uang dan menarik investor asing.

Investor-begitu juga wirausaha setempat-juga tertarik
dengan iklim bisnis yang mendukung pertumbuhan.
Dibandingkan negara-negara maju, bisnis di negara-
negara miskin dibebani oleh lebih banyak peraturan, biaya
administratif tiga kali lipat, waktu tunda dan prosedur
birokrasi dua kali lebih lama, serta perlindungan hak milik
hanya kurang dari setengahnya. Negara-negara miskin perlu
berbuat banyak untuk mengembangkan iklim bisnis yang di
dalamnya perusahaan-perusahaan dapat berkembang dan
memberikan kontribusi mereka bagi masyarakat.

The New Partnership for Arlts-artis panggung Konferensi Kaum Muda, onfrensi Kaum
Africa's Deveopment seperti Bono, Beyonce, Pembanguna, dan Muda4, Pernbangunan,
(NEPAD diluncrkan leh dan Eunythmics ikut ambil Perdamaan Bank Du"nma dan Perdamaan
nega-negara Afrika dan bagian dalam peinanmpilan untuk yang pertama Banmk Duna untuk
didukug leh Bank Dunia. konser anal sadar AIS kalinya diladakan d Paris, Ikedua kalinya
Bank Dunia dan mitra- yang didukung Nelson menghadirkan lebih diadakan d Sarajevo,
mitranya menciptakan Mandela, yang diberi dai 10 perwakifan dai menghadirkan lebih
jalur epat Eucation nara `46664,' nomor berbagai organisasi kaum dari 170 perwakilan
forAiI untuk membantu tahanan Mandela ketika muda dl 70 negara, dari berbagai
tercapainya program di penjara. Koser i i rgan)isasi kaurn
pendidikan dasar bagi berlangsung di Afrika mudla di 83 negara.
sernua ran pada Selatan dan disiaf an ke Bank Dunia
tahun 2015 nanti (23 166 negu pada Ha i AIDS merayakan ulang
negara diundang untuk Sedunia, 29November. tahunnya yang ke-60.
bergabung).
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Tahukah Anda bahwa di antara organisasi-organisasi
pembangunan, Bank Dunia adalah pemberi dana terbesar di
dunia untuk program-program pendidikan dan inisiatif HIV/
AIDS? Tahukah Anda bahwa Bank Dunia adalah salah satu "Saya tidak pernah
badan internasional yang memberi dana paling besar untuk
proyek-proyek biodiversitas dan merupakan pemimpin membayangkan
dalarin perang melawan korupsi di seluruh dunia? l-

Jika Anda tidak tahu, Anda tidaklah sendirian. Selarna diri saya Uekerja
dekade terakhir, fokus Bank Dunia telah berubah, begitu untuk Bank Dunia.
juga pendekatannya. Bank Dunia kini menangani isu-isu
yang lebih aktual, seperti persamaan gender, pembangunan Waktu itu saya
berbasis komunitas, dan hak-hak serta peran kaum pribumi adalah salah
(penduduk asli dari sudut pandang geografis) dalam
pembangunan. Dukungan Bank Dunia dalarn bentuk layanan satu pendukung
masyarakat seperti di bidang keschatan, gizi, dan pendidikan
telah tumbuh dari 5 persen di tahun 1980 menjadi 19 persen antiglobalisasi,
di tahun 2005. Kim, banyak negara datang ke Bank Dunia
dengan rencana-rencana mereka sendiri untuk membantu bekerja untuk
rakyat miskin, dan Bank Dunia telah mengadopsi cara-cara
baru untuk bekerja sama dengan mereka. mendorong
Bank Dunia telah mengalami keberhasilan dan juga telah terciptanya
banyak belajar, dan hasilnya, dewasa ini teriadilah pergeseran keadilan sosial."
dalam strategi dan prioritasnya seiring dengan usahanya
memaksimalkan dampaknya dan tanggapannya pada Kimberly Switlick
kebutuhan dunia yang berubah cepat.

ull

mil
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Menanggapi Kebutuhan Dunia yang
Berubah Cepat
Selama dua dekade terakhir, dunia telah mengalami

proses transformasi yang luar biasa. Meningkatnya saling
ketergantungan global telah menghadirkan kesempatan dan
juga tantangan yang sangat besar. Akses ke informasi global
melalui radio, televisi, Internet, dan tayangan-tayangan iklan
telah meningkatkan harapan masyarakat mengenai standar
hidup yang lebih baik. Di saat yang bersamaan, kemiskinan dan
kurangnya pendidikan serta kesempatan menghasilkan miliaran
orang yang hidup di batas-batas masyarakat yang beradab,
terekspos berbagai gambar dan suara dari dunia baru tetapi
tidak mampu berpartisipasi di dalamnya.

Seiring perjuangan dunia hidup dengan kesenjangan sosial
dan ekonomi yang begitu kentara, kecenderungan yang positif
juga telah muncul. Demokratisasi yang semakin

* bertumbuh telah menghasilkan banyak organisasi
kemasyarakatan baru di seluruh dunia. Lembaga
swadaya masyarakat ini sedang menjawab berbagai
isu terpenting di masa ini, dan banyak lembaga

4 swadaya masyarakat juga sedang menawarkan solusi-
solusi yang kreatif untuk memperluas kesempatan
pendidikan, melindungi lingkungan, mencegah
penyebaran HIV/AIDS, dan mendorong
masyarakat lebih berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan negara.

Tetapi, mereka tidak bisa memenangkan perang melawan
kemiskinan seorang diri. Bank Dunia pun tidak bisa. Apa
yang semakin lama menjadi sernakin jelas adalah usaha-
usaha kolaborasi tidak hanya diperlukan, tetapi juga sebuah
kewajiban untuk mencapai tujuan bersama: meningkatkan
kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Hasilnya, berbagai

4 sektor masyarakat yang berbeda-termasuk lembaga bantuan
internasional, pemerintah, bisnis swasta, dan organisasi-
organisasi tingkat bawah-terus menemukan cara-cara baru

4 untuk bekerja sama dalam rangka mencapai solusi yang bisa
bertahan lama.

Dengan adanya perubahan-perubahan dramatis pada wajah
dunia, Bank Dunia menginisiasikan serangkaian reformasi
dan metode baru untuk mencapai misinya di awal tahun
1990-an. Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam
hal prioritasnya adalah keputusannya untuk lebih berfokus
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Memberantas Penyakit
Onchocerciasis di Afrika

Penyakit Ochocerciasis, atau
penyakit kebutaan di tepi sungai,

pada upaya pengentasan kemiskinan dan menjawab adalah suatu penyakit yang telah
kebutuhan-kebutuhan sosial, sementara dulu, penekanan lama membuat jutaan orang Afrika

Bank Dunia adalah pada pertumbuhan perekonomian. enderta sengsara enyat in

Sernakin tajamnya fokus pada pengentasan kemiskinan dibawa oleh lalat-lalat hitam yang
muncul dari kesadaran bahwa terlalu banyak masyarakat berkembang biak di sungai-sunga
miskin yang gagal memperoleh manfaat dari berbagai Pnk n engan aa
rangsangan perekonomian dan terus berkubang dalam total pada sekitar 10 persen korban
kemiskinan. penderitanya, dan telah memaksa

para petani untuk kabur menjauh dari
lahan-lahan subur luas yang ada di

Kerangka Kerja Pembangunan Komprehensif Di agian Afrika, dari Senegal
hingga Etiopia di utara dan dari

Sebuah perubahan penting yang lain dalam hal cara
beroperasinya Bank Dunia di akhir 1990-an adalah penyakit ini ada di 30 negara. Hampir
diadopsinya Kerangka Kerja Pembangunan Komprehensif 500,000 orang menjadi memiliki

daya pandang yang cacat, 350.000
(Comprehensive Development Framework-CDF). CDF eb mj b t d 6
mencerminkan pendekatan pemnbangunan yang dipimpin orang terinfeksi dengan parasit ini.
oleh negara terkait, dan negara tersebut sekaligus juga ad eaki keutaan n at dan

"merniliki" pembangunan-pembangunan spesifik dan alian p itaan, besnis swsa
kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan mereka. dan badan-badan internasional,

Alih-alih memberikan saran mengenai bagaimana termsuk Ban clias
bertindak pada negara-negara miskin, Bank Dunia Programme (OCP) dibentuk oleh
sekarang memberi mereka perangkat-perangkat dan Food and Agriculture Organization,

sumber daya yang berharga, yang dengannya negara- rngrem an Dadanmworl
negara miskin dapat menentukan sendiri kebutuhan Hoaea Organ ai. sek arang

pembangunan serta cara terbaik menjalankannya. Bank program ini memberantas penyakit

Dunia sekarang mendorong dan membantu negara- ke b taan u u

negara mengembangkan sendiri Kertas Kerja Strategi aman bagi lingkungan untuk
Pengentasan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy mengendalikan pertumbuhan lalat

Papers), yang membentuk dasar-dasar diberikannya am d a pen a ng ang

pinjaman oleh Bank Dunia dan diperbarui setiap obat-obatan yang disediakan secara
tahunnya. gratis. Pendekatan ini telah berhasil

menghentikan penyebaran dan
rnenghilangkan penyakit ini dari

. . daftar masalah kesehatan publik di
Memperluas Vîsî Bank Dunia daerah yang di dalamnya terdapat

sekitar 40 juta orang di 11 negara
Berdasarkan CDF, pergeseran-pergeseran dewasa ini Afrika Barat.
terjadi dalam hal fokus dan proses dari Bank Dunia Seiring berjalannya waktu, OCP telah
dalam menjalankan bisnisnya. Secara khusus, hal-hal ini hasi e 6 k

meliputi: dilahirkan di daerah yang sekarang
telah berhasil dikendalikan ini dapat
terhindar dari risiko penyakit tersebut.

e Pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Sebanyak 25 juta hektar lahan
Menyadari bahwa sering kali keputusan-keputusan pertanian juga telah diamankan dan

mengenai inisiatif pembangunan dilakukan dengan
cara yang terpecah-pecah dan terkungkung, Bank
Dunia sekarang lebih menekankan strategi jangka
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panjang yang holistik, melibatkan aspek-aspek sosial,
kemanusiaan, pemerintahan, lingkungan, perekonomian,

Sa $ un da r l dan keuangan dari pembangunan.
bentuk uang suap; setiap ta hunnya
di se:luruhl dunja (bayangkan: jika Pembangunan berbasis kemitraan. Untuk memaksimalkan
$1 triliun berbentuk pecaha n sumber daya dan keahlian yang tersedia guna memberantas
$100, maka jika disuýsun, tingginya kemiskinan dalam suatu negara, Bank Dunia secara
mvereapa 4aktif berkolaborasi dengan sektor publik, swasta, dan

kemasyarakatan.

A Kepemilikan setempat. Beragam mekanisme baru, seperti

kasar da ri betapa menggejalanya kertas kerja strategi komprehensif yang dipersiapkan oleh
a m s p n negara-negara itu sendiri telah membuat mereka menjadi

yang dibayarkan dari sektor pemimpin dalam menentukan prioritas pembangunan
yang ingin dilakukan dan cara-cara terbaik dalam

berkernbang. Meskipun terdapat menjalankannya.

b Pemerintahan yang baik. Inisiatif dari Bank Dunia sangat

menegaskan bahwa pemnberian memprioritaskan transparansi, arus informasi yang bebas,
suap be y tida gerakan antikorupsi, dan kepastian bahwa masyarakat

perlu diperhitungkan-justru jauh memiliki peranan yang lebih besar dalam menentukan isu-
dari itu! isu yang memengaruhi mereka.

P Orientasi pada hasil. Indikator-indikator tertentu telah
babwa negara-negara yaan dikembangkan untuk mengukur seberapa jauh tujuan
korjup ng n cara mepea proyek Bank Dunia tercapai, termasuk apa yang telah
sistem h:ukum dan akuntabilitas dikontribusikannya bagi pencapaian MDGs.
pejalbat pemnerintahannya, dapat

meninka p a n l Staf yang terdiversifikasi dan terdesentralisasi.
mereka sampai kira-kira epat kali Penyusunan staf Bank Dunia juga berubah. Dulu, staf Bank
lipat dala jangka panjang. Uang Dunia berasal dari latar belakang ekonomi dan keuangan,

r pa t nyan d; lebi: k namun kini staf Bank Dunia berasal dari disiplin ilmu
rnem8enuhikebutuhan-kebutulan yang beragam, seperti layanan kesehatan, lingkungan,
rakyatnya yang mendesak. pendidikan, dan antropologi. Selain itu, lebih banyak staf

yang ditempatkan di dalam negara-negara tertentu, alih-
alih bekerja di markas besar Bank Dunia di Washington,
D.C. Mereka akan lebih baik ditempatkan di kantor-
kantor cabang tiap negara demi memahami dan menjawab
kebutuhan-kebutuhan pihak setempat.

* Fokus pada anak-anak dan kaum muda. Menyadari betapa
pentingnya peran yang dipegang oleh kaum muda dalam
pembangunan, di tahun 2002, Bank Dunia membentuk
Unit Anak-anak dan Kaum Muda (Children and Youth
Unit) memandu tugasnya dalam mendukung pembangunan
efektif untuk kelompok penting ini.
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Jumlah Dana Pinjaman IBRD-IDA Jumlah Dana Pinjaman IBRD-IDA Setiap
Setiap Sektor, Tahun Fiskal 2006 Tema, Tahun Fiskal 2006
(pembagian jumlah pinjaman dari $20,1 miliar) (pembagian jumlah pinjaman dari $20,1 miliar)

Manajamen

Air/Sanitasil Pertanian Pembangunan Kota Perekonomia

Perlindungan Bair 8% Lingkungan dan
7% Perdagangan Sumber Daya Alam

Pendidikan dan integrasi 6%
Transportasi 8% 7%

Perlindungan Keuangan dan
Energi da n Sosial Pengembangan

Pertambangan 8% Sektor Swasta
13% 26%

Pembangunan
So sial dan Gendier

HukumdanKeuangan 5
Administrasi 10% Pernbangunan
Publik Desa
25% 9% Pengembangan

Layanan Sumber Daya

Informasi Kesehatan Manusia

dan Komunikasi dan Sosial 11%
1% 9%

Industri dan Peerintahan
Perdagangan Sektor Publik
7% 16%

* Ekspansi prioritas pemberian pinjaman. Dengan
merefleksikan seluruh perubahan ini, prioritas pemberian

pinjaman dari Bank Dunia telah berubah-terdiversifikasi.

Sebagai contoh, di tahun 1970, investasi untuk infrastruktur

mencapai 58 persen dari total pinjaman Bank Dunia,

sementara pembangunan kemanusiaan hanyalah 4

persennya. Di tahun 2006, pinjaman untuk pembangunan

infrastruktur mencapai 34 persen dari total pinjaman Bank

Dunia, sedangkan pembangunan sumber daya manusia

mencapai 10 persen. Di tahun 2006, dana pinjaman dari

IBRD dan IDA digunakan untuk mendukung 10 sektor

pembangunan, kebanyakan di antaranya merupakan bagian

dari definisi infrastruktur yang baru, meliputi komponen-

komponen penting, seperti transportasi, informasi dan

komunikasi, barang tambang dan energi, serta air bersih

dan sanitasi.

Panel Inspeksi: Memberdayakan Warga Setempat
untuk Berani Bicara

Meskipun Bank Dunia berusaha untuk memastikan bahwa

segala upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak menyebabkan

kerugian apa pun dalam prosesnya, terkadang isu tertentu

menjadi terlupakan atau konsekuensi yang tidak diperkirakan

sebelumnya dapat muncul. Guna meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas, Bank Dunia membentuk Panel Inspeksi

di tahun 1993. Badan dengan tiga anggota ini menyediakan

suatu forum independen untuk warga negara perorangan yang
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10 Hal yang Tidak Anda Ketahui
mengenai Bank Dunia

Bank Dunia adalah ...
Pemberi dana terbesar bagi
perjuangan mengatasi HIV/AIDS

Penyebaran HIV/AIDS sungguh
menbawa kemunduran bagi

Pemberi dana terbesar bagi berbagai prestasi sosial dan ekonomi
pendidikan di seluruh dunia yang dicapai oleh negara-negara

berkembang selana 50 tahun
Pendidikan penting bagi terakhir. Sebagai sponsor UNAIDS
pembangunan. Bank Dunia telah (kelompok yang mengoordinasikan
memberi komitmen senilai $36,5 respons intemasional terhadap Pendukung kuat dalam
miliar dalam bentuk pinjaman epidemi itu), Bank Dunia selama kampanye pengurangan
dan kredit untuk pendidikan, dan beberapa tahun terakhir memberi utang
sekarang ini sedang mendanai 143 komitmen senilai lebih dan $1,8 miliar
proyek di 88 negara. Bank Dunia untuk memperlambat dan bahkan Melalui Heavily Indebted
bekerja sama secara erat dengan menghentikan penyebaran HIV/AIDS Poor Countries (HIPC)
pemerintahan setempat, badan-badan di seluruh dunia. Bank Dunia juga Initiative, Bank Dunia telah
PBB, organisasi kemasyarakatan, telah menjadi salah satu pendukung melibatkan din dalam
negara-negara donor, dan mitra- terbesar dan seg dana bagi program- usaha yang komprehensif
mitra Iainnya untuk mendukung program HIV/AIDS di negara-negara untuk mengurangi utang-
negara-negara berkembang dalam berkembang. Bank Dunia telah utang negara-negara
usahanya memastikan semua anak, berjanji bahwa tidak akan ada negara termiskin di dunia, yang
terutama anak perempuan dan anak yang mermiliki strategi mengatasi HIV/ utangnya paling banyak.
cacat, dapat bersekolah dan bisa AIDS yang baik yang tidak dibantu Sekarang, 29 negara telah
menyelesaikan pendidikan dasar. dari segi dana, menerima pengurangan

utang yang jumlahnya akan
mencapai $59 miliar seiring
waktu. Sebagai bagian dari

Pemimpin dalam perjuangan melawan korupsi di seluruh dunia inisiatif tersebut, negara-
negara ini rmenggunakan

Korupsi adalah masalah tunggal terbesar yang menghantui mereka yang dibebaskan

pembangunan. Korupsi meningkatkan kekayaan sedikit orang dengan da perbayaran utang)
mengorbankan masyarakat secara keseluruhan, membiarkan rakyat auntuk mndanai program-
miskin menderita konsekuensi terburuknya dengan mengambil sumber untuk m enaa
daya publik dari mereka yang paling membutuhkannya. Sejak tahun moram pengentasan
1996, Bank Dunia telah meluncurkan ratusan program antikorupsi dan
pemerintahan yang baik di hampir 100 negara berkembang. Inisiatifnya
meliputi pengajaran cara-cara melakukan reportase penyelidikan kepada J
para jurnalis dan juga pemberlakuan syarat pada pemerintah untuk
menyampaikan secara terbuka pada rakyat mengenal berapa banyak
yang mereka miliki dan mereka dapatkan.

Salah satu pember dana terbesar pada proyek-proyek biodiversitas

Perhatian pada lingkungan adalah satu hal utama bagi misi Bank mnmma
Dunia untujk mengentaskan kemniskinan. Sejak 1988, Bank Dunia
telahi menunjukkan perhatiannya dengan menjadi salah satu sumber
pendanaan internasional yang terbesar untuk proyelk-proyek biodiversitas,
mnelinduingi keberagaman binatang, tumbuhaný, dan makhluk hidup
Iainniya di seluruh duntia. Strategi lingkungan Bank Dunia berfolkus pada
perubahan iklim, pelestarian hutan, sumber daya air, pengelolaan limbah,
biodiversitas, dan Wan-lain.
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melibatkan masyarakat
luas agar memniliki
peranan yang lebih besar
dalam segala upayanya,

Organisasi kemasyarakatan
tidak hanya berpengaruh
dalamn perdebatan
kebijakan pernbangunan

mendanai proyek-proyek fnternasional, tetapijuga
air bersih, transportasi, dan menjadi jalur penting
listrik bagi rakyat miskin dalam penyediaan layanan mnembantu negara-negara yang baru

sosial dan prograrn-prorarn bangkitdari konflik
Sebagian besar masyarakat pembangunan yang baru,
yang hidup dli negara maju Keterlbatan orgafisai Bank Duna aktif di 35 negara yang baru
nenganggap berbagai kemasyarakatan dalarn bangkit dari konflik yang keji. Bank Duna
infrastruktur yang ada sebagai proyek-proyek Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah dan
sesuatu yang sudah seharusnya, telah meningkat sebanyak mitra nonpemerintah (baik lokal maupun
tetapi hal itu merupakan suatu 21 persen dari keseluruhan internasional) untuk membantu rakyat yang
kernewahan bagi banyak orang proyeknya di tahun 199 dilanda perang, melanjutkan pembangunan
di sisi lam dunia. Infrastruktur menjadi 72 persen di d masa dama, dan menghindari kekerasan
buknlhterulang kembali Usaha Bank Dunia berkaitan
konstruksi proyek-proyek juga memberikan hibah dengan penianganan berbagai kebutuhan, dar
besar-seperti pipa gas, kanal pada organisasi-organisasi memulai perekonomian, memperbiki, serta
irigasi, dan penjernihan air, semacam ini dalam membangun kembali infrastruktur yang rusak
Infrastrukturjuga meliputi komunitas-komunitas karena perang, sampai membersihkan ranjau
ketersediaan layanan-layanan yang dilanda perang dan darat dan melaksanakan program-program
mendasar bagi kehidupan mendukung layanan yang menolong kaum janda serta anak-anak.
sehari-hari, seperti perbaikan sosial serta pembangunan y
tempat tinggal yang kumuh d komunitas.
dan penyedlaan jalan untuk
menghubungkan daerah-
daerah pedesaan yang miskin.

mnenjawab suara-suara rakyat miskin

Perbincangan dengan 60.000 rakyat miskin di 60 negara,selain
bekerja sama dalam juga pekerjaan sehari-hari Bank Dunia telah menunjukkan bahwa
kemitraan lebih daripada kemiskinan bikan sekadar merupakan pendapatan yang kurang
yang sebelumnya namun juga berarti Udak adanya kebebasan untuk bertindak,

mnemilih, dan memiliki kesernpatan. Pendekatan Bank Dunila
Selama enam tahun terakhir, untuk mengentaskan kemiskinan meletakkan rakyat misn
Bank Dunia telah bergabung sehagai titik pusat pembangunan dan menciptakan kondtsi yang

dengan berbaga mitra memungkinkan mereka semakin mampu mengendalika hidup
luas dalam perjuangan mereka sendlri melalui akses yang lebih balk ke Informasl dan
mengatasi keniskinan di keterbatan yang lebih besar dalam pengamblan keputusan. Kini
sluruh dunia Sebagai Bank Dunia mendukung beragam proyek berbasis komuitas yang
contoh, bersama FAO dan keseluruhan dananya mencapaj $2 rilar.
UNDP, Bank Dunia mendanai
Kelompok Konsultatif
untuk Penelitian Pertanan
Internasional (Consultative
Group of International
Agricultural Research-2GAR),
yang rnemobilisasi ilmu
pengetahuan paling mutakhir
untuk mengurangi kelaparan
dan kemiskinan, rnemperbaiki
gizi dan kesehatan manusra,
dan melindungi lingkungan.
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merasa bahwa mereka telah atau dapat diperlakukan secara
buruk oleh proyek yang didanai Bank Dunia.

Pembentukan panel ini untuk yang pertama kalinya
memungkinkan warga negara biasa, terutama rakyat miskin,
untuk langsung mengakses badan tertinggi yang mengatur
Bank Dunia-Dewan Direktur Eksekutif-dan meminta
ganti rugi atas apa yang menurut mereka merupakan
konsekuensi buruk dari suatu proyek Bank Dunia. Sejak
dibentuknya Panel Inspeksi ini, 27 permintaan resmi untuk
diinspeksi telah disampaikan. Permintaan-permintaan ini
dapat dibaca langsung di situs: www.inspectionpanel.org.

Melalui panel ini, Bank Dunia mencoba memastikan bahwa
mgssg o setiap kebijakan dan prosedurnya, yang ditujukan untuk

melindungi kepentingan semua orang yang dipengaruhi

ta oleh proyek tersebut, benar-benar dilaksanakan dengan
t pg y abaik. Panel Inspeksi ini juga memberikan teladan bagi

institusi-institusi keuangan internasional lainnya yang ingin
a t K mengembangkan mekanisme akuntabilitas mereka sendiri.

pt ke p a dPerubahan dalam Bank Dunia: Menjawab
Pertanyaan Anda

i p a Mengapa Bank Dunia memprioritaskan
infrastruktur?
Infrastruktur sangatlah penting bagi pembangunan negara

p m- mana pun. Infrastruktur adalah mengenai ketersediaan
layanan mendasar yang diperlukan oleh rakyat untuk

b u memelihara standar hidup paling utama: air bersih, sanitasi,
u B listrik, jalan, dan telekomunikasi, yang kemudian membawa

peningkatan dalam hal kesehatan, akses pendidikan, dan
k D kesempatan ekonomi yang semakin berkembang. Tetapi bagi

m 5jutaan orang, layanan dasar mi saja masih belum tersedia.

Selama tahun 1990-an, Bank Dunia mengurangi jumlah
pinjamannya untuk infrastruktur dengan harapan investasi

a m o d r sektor swasta di bidang infrastruktur akan meningkat. Akan
tetapi, tingginya biaya investasi tersebut mencegah sektor
swasta untuk ikut mengambil bagian.

Menyadari bahwa infrastruktur merupakan elemen penentu
d a b pertumbuhan perekonomian suatu negara, yang kemudian

sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, Bank
Dunia telah mulai mendanai proyek-proyek infrastruktur
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.!
sumber: Diadaptasi dari Issue BriefmelaluisitusonlineBankDunia:http:// web.worldbank.org/W BSITE/EXTERNAL/

NEWS/o.contentMDK:20040866~menuPK:34480~DaoePK:34370~thesitePK:4607,000.htm-vana diakses oada bu-an:

� �e&&UUb&

perjanjian internasional untuk mengurangi produksi dan:
konsumsi bahan�bahan kimia yang merusak ozon.:

.MendukungtuiuandariKy0toProtocoluntukmengurangi

gas�gas rumah kaca,yang sangat be�eran dalam mengubah
iklim, melalui inisiatifinisiatifpendanaan terkait dengan
bahan�bahan dari unsur karbon(lihat http://carbonfinance.
org).
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W ý..'ýu kses 11 Duý,
Usaha-usaha Bank Dunia untuk mengentaskan kerniskinan
dan melakukan pernbangunan begitu beragam, sama seperti
orang-orang dan tempat-tempat di 100 negara yang dibantu
olch Bank Dunia. Selama beberapa tahun terakhir ini, Bank
Dunia telah mernbantu meningkatkan angka melek huruf di
India, melindungi hutan hujan tropis di Brasil, mernerangi
HIV/AIDS di Etiopia, melestarikan ekosistem yang terancam
kelangsungannya di Kroatia, dan mernberdayakan masyarakat
desa di Indonesia untuk merancang dan mengimplernentasikan
sendiri proyek pernbangunan komunitas mereka.

Terdapat kecenderungan dan isu-isu yang signifikan dalam
enam kawasan utarna yang didefinisikan oleh Bank Dunia di
seluruh duffia, dan di setiap proyek yang sedang berjalan di
masing-masing kawasan. Sambil mernbaca buku ini, cobalah
luangkan waktu sejenak untuk mernikirkan kesamaan dan
perbedaan di antara setiap kawasan ini. Sebagai contoh, rata-
rata orang di Arika mendapatkan $490 per tahun dan hidup
sampai kira-kira 46 tahun. Tapi, rata-rata orang di Amerika
Latin mendapatkan $3.260 per tahun dan hidup sampai usia 71.
Meskipun perbedaannya sangat banyak, harapan masyarakat-
untuk pendidikan, kehidupan yang layak, dan akses ke air
bersih, layanan keschatan, tempat tinggal, dan kesempatan-
tetap sama saja.

"Bekerja untuk Bank Dunia bukanlah sebuah prospek yang
mudah; tidak hanya karena pekerjaan yang sedang dilakukan
tetapi juga karena begitu perhatiannya masyarakat terhadap
kinerja Bank Dunia."

David Bonnardeaux

David Bonnardeaux adalah Junior Professional Associate yang bekerja di Tim
Lingkungan Bank Dunia. Selbelum menjabat posisinya yang sekarang, David mengaku
bahwa ia sendiri merasalkan konflik di hatinya mengenai peran Bank Dunia dalam
pernbangunan di seluruh dunia. Tetapi, setelah bekerja dalam proyek-proyek Bank
Dunia, ia lalu menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Bank Dunia ternyata lebih sesuai
dan cocok dengan pandangan-pandangan para kritilkusnya daripada yang kelbanyakan
orang kira.

"Waktu yang akan niemberi jawalbannya," katanya, "apakah Bank Dunia benar-benar
memberikan 100 persen untulk memenuhi sernua komitmennya-tidalk hanya untuk
mengentaskan kerniskinan tetapi juga untuk perlind ungan sumber daya alam dan
biodiversitas burni ini. Fakta baliwa lingkungan adalah sentral bagi pernyataan misi
Bank Dunia yang relatif baru ini merupakan langkah dalam arah yang tepat, tetapi

o langkah-langkah yang lebih besar harus dilakukan di masa depan. Saya bangga bisa
0. menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut."
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Asia Timur dan Pasifik
Belum lama berselang, Wei Ming Rui, 45 tahun, kepala desa
Nongxiang yang terpencil di selatan Cina, menghabiskan waktu
setiap minggunya untuk mengambil air bagi keluarganya.
Sekarang, dengan jalanan, fasilitas air, dan akses untuk
mendapatkan kredit yang sudah ditingkatkan kualitasnya, ia
dapat menghabiskan waktunya untuk membuat bangku, yang
kemudian dibawanya ke kota terdekat untuk dijual dengan harga
sebesar $1 per satuan.

Wei hanyalah satu dari ribuan warga pedesaan
di Cina yang mendapatkan manfaat dari Proyek
Pengentasan Kemiskinan di Barat Daya (Southwest
Poverty Reduction Project), yang berlangsung dari
tahun 1995 hingga 2001. Hampir $500 juta telah
dihabiskan untuk mendanai berbagai proyek dari
mulai pembangunan jalan, pendanaan fasilitas
pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan
bisnis pedesaan. Yang paling menakjubkan dari
semuanya adalah penekanan konsultasi pada
rakyat sampai tingkat desa.

Proyek ini memberikan gambaran yang baik atas beberapa
tantangan pembangunan paling mendesak yang dihadapi oleh
Asia Timur dan Pasifik: kemiskinan, infrastruktur yang kurang,
isolasi pedesaan, serta kurangnya kesempatan kerja dan
pendidikan. Sungguh mengagetkan jika kita menyadari bahwa
40 persen penduduk kawasan ini berjuang untuk bertahan
hidup hanya dengan $2 per harinya, mereka merupakan bagian
dari kawasan yang pertumbuhannya paling cepat di dunia.

Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian
kawasan ini, usaha-usaha Bank Dunia difokuskan untuk
memperkuat sektor bisnisnya sementara juga memberdayakan
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kaum miskin, menjaga lingkungan, serta menciptakan
pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. k endapatkan

Pinjarnan dar! Bank Dunia?

Indonesia: Memberikan Kesempatan Warga Desa Negara-negaralayak untuk

untuk Bersuara mendapatkan pinjaman dari
IBRD berdasarkan (a) pendapatan:

"Kami dulu berusaha setengah mati agar dapat tiba pagi hari di bruto per kapitanya dan (b)
sawah. Sekarang, kami bisa mencapainya hanya dalam hitungan kelayakannya untk mendapatkan

menit" kata salah satu warga desa di Sulawesi Utara. "Tentu kreip tkaraeara ar
saja, kami mendapatkan manfaat terbesar dari jalan yang baru IDA berdasarkan (a) kemiskinan
dibangun mi pada saat musim panen. Membawa panen padi relatifnya (diperoleh dar
kami sambil melewati jalan yang kecil dan berkelok-kelok pendapatan bruto nasjonafnya

kelihatan seperti kami sedang berakrobat, dan sangat menguras daa ketdi enapn
tenaga. Sekarang, kami melakukannya dengan taksi motor negara layak iendapatkan
dalam waktu yang sangat singkat." pinjaman dari IBRD dan IDA

sekaligus, artinya, mnereka
Di 28.000 desa di seluruh Indonesia, proyek-proyek yang sej enis mendapatkan campuran da
juga sedang dikembangkan di bawah Proyek Pembangunan keduanya.
Kecamatan (Kecamatan Development Project) yang didanai oleh
Bank Dunia. Proyek ini merupakan inisiatif yang diberdayakan
oleh komunitas yang bersangkutan. Warga desa yang tinggal
di kecamatan-kecamatan mendapatkan hibah untuk proyek
yang mereka pilih sendiri. Rapat desa dijadikan sebagai ajang
mendaftarkan kebutuhan-kebutuhan komunitas, merancang
kegiatan-kegiatan, mencari bantuan
teknis, dan memutuskan cara terbaik Asia Timur dan Pasifik dalam Angka
untuk menggunakan sumber daya yang
terbatas. Selain itu, papan pengumuman Jumlah penduduk

harus dipasang di setiap desa untuk
menunjukkan penggunaan uang yang ng layak mendapat
telah diberikan dan kemajuan proyek nm Di ma
tersebut-usaha untuk mendorong
terciptanya pemerintahan yang baik dan harapan hidup
menghindari terjadinya korupsi.

Menurut salah satu kelompok perempuan Persentase anak perempuan yang
di Sulawesi, KDP telah memberikan dak bisa baca-tulis

dampak yang baik bagi kaum perempuan'
yang waktu dan usahanya sekarang telah g (2005)
dibebaskan akibat berbagai proyek desa.
Menurut yang lainnya, salah satu hal Jumlah penduduk yang
terpenting adalah KDP membiarkan hidup dengan H /AIDS
keputusan dibuat oleh mereka yang
dipengaruhi oleh proyek tersebut. Pinjaman yang diberikan

olehBBank Dunia (2005)
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Selama empat tahun ke belakang, KDP telah membangun jalan
yang panjangnya melebihi 19.000 kilometer dan mendirikan
atau memperbaiki sekitar 3.500 jembatan. KDP juga telah
membangun 5.200 sistem irigasi untuk meningkatkan jumlah

panen, dan telah membangun akses ke air bersih di 2.800
komunitas. Bagi anak-anak di desa-desa ini, KDP telah
mendanai pembangunan 285 sekolah baru.

Cina: Melestarikan Kembali Dataran Tinggi Loess
Jutaan petani miskin hidup di kawasan Dataran Tinggi Loess,
Cina, suatu tempat terpencil dan kering di mana pendapatan
sangat jauh lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain
negara tersebut dan di mana angka pertumbuhan populasi,
buta huruf, dan penyakit, semuanya sangat jauh lebih tinggi.

Di sini, pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dan
praktik-praktik pertanian yang tidak memedulikan lingkungan
dilakukan selama berabad-abad-ditambah dengan tekanan
populasi yang sangat besar-telah menciptakan degradasi
lingkungan yang luar biasa besar dan kemiskinan yang
merajalela. Daerah mi memiliki tingkat erosi tanah tertinggi di
seluruh dunia. Hasil panen sangat rendah, dan penduduknya
hidup dari tahun ke tahun dengan tidak adanya perkembangan
dalam standar hidup mereka.

Bersama dengan Kementerian Sumber Daya Air di Cina
dan penduduk setempat, Bank Dunia merumuskan suatu
pendekatan yang menawarkan solusi berkelanjutan untuk
mengakhiri siklus yang menyiksa ini. Erosi telah berhasil
dikurangi melalui upaya-upaya reboisasi besar-besaran,
penghentian kegiatan bertani di lereng-lereng yang curam,
dan pembangunan "terasering" yang menjaga kestabilan tanah
saat bercocok tanam. Selama waktu tujuh tahun, proyek ini
telah mengangkat 1 juta orang dari jurang kemiskinan dan
memperbaiki kondisi ekologi daerah tersebut.

Proyek Rehabilitasi Pembuangan Air Dataran Tinggi Loess
disebut-sebut sebagai sebuah teladan untuk upaya konservasi
air-model yang semakin banyak diduplikasikan di seluruh
Cina. Proyek ini adalah salah satu program pengendalian erosi
yang paling besar dan sukses di seluruh dunia.
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Eropa dan Asia Tengah
Selama 15 tahun terakhir, 28 negara yang masuk dalam
kawasan Eropa dan Asia Tengah, menurut Bank Dunia,
telah mengalami perubahan ekonomi, sosial, dan politik
yang dramatis. Bagi kebanyakan 480 juta penduduk kawasan
ini, perubahan dari bentuk pemerintahan Komunis dan
perekonomian tersentralisasi menjadi pemerintahan demokrasi
dan perekonomian pasar merupakan suatu perjalanan yang
panjang dan terkadang menyakitkan.

Namun, sekarang telah muncul tanda-tanda yang menunjukkan
bahwa situasinya membaik. Semua perekonomian di kawasan
tersebut mengalami pertumbuhan di antara tahun 2002 dan
2004, dan beragam organisasi kemasyarakatan pun telah
muncul sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kebutuhan
mereka. Tetapi, tetap saja masih ada kesenjangan besar dalam
angka kemiskinan dan pembangunan kemanusiaan di kawasan
ini. Sebagai contoh, rata-rata penduduk Slovenia mendapatkan
$10.070 per tahun, sedangkan rata-rata penduduk Tajikistan
hanya mendapatkan $200. Sementara itu, lebih dari 50 persen
penduduk di kebanyakan negara di kawasan ini masih miskin,
di beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur, jumlah
penduduk miskinnya kurang dari 5 persen.

Dengan adanya keberagaman ekonomi ini, bantuan Bank Dunia Semnua
menjawab kebutuhan masing-masing negara ini secara terpisah. perekonomian di
Tujuan-tujuan prioritas tinggi di negara-negara ini meliputi: kawasan Eropa

" Pembangunan iklim bisnis yang stabil dan Asia Tengah
" Peningkatan kinerja pemerintahan sektor publik mengalami
" Pemberdayaan rakyat miskin di negara-negara yang pertumbuhan di

memiliki tradisi penduduk yang kurang berpartisipasi antara tahun 2002
dalam pengambilan keputusan negaranya dan 2004.
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Eropa dan Asia Tengah • Pemerangan penyakit, termasuk HIV/AIDS dan tuberkulosis
dalarn Angka * Pelestarian kembali lingkungan hidup melalui program-

program reboisasi dan pembersihan

* Peningkatan kemampuan bersaing negara-negara ini di
kancah internasional melalui pemanfaatan pengetahuan dan

Jumtab penduduk teknologi secara lebih efektif.

Sepanjang 15 tahun terakhir, Bank Dunia telah memberikan
komitmen sebesar $53,4 miliar untuk mendanai program-

..... angrynl program dan proyek-proyek di kawasan ini. Meskipun

pinjamnan d ari Ba nk Durna runtuhnya Uni Soviet serta transisi ekonomi dan sosial yang
diakibatkannya telah mempersulit banyak negara, keadaan
yang cenderung damai selama transisi ini dan pemulihan yang
berlangsung secara luas telah memberi harapan bagi kehidupan
di masa depan. Kaum muda memiliki potensi untuk menjadi
aset-aset yang kuat dalam pembangunan kawasan tersebut,
dengan berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan
kohesif.

Persentase anak perempuan yang Moldova: Mengumpulkan Uang Receh untuk
tidak bisa baca-tulis SklhDsSekolah Desa

Valeriu Matran, 10 tahun, tinggal di Zberoaia, sebuah desa kecil
di Moldova tengah, yang musim dinginnya sangat panjang,

Pendapatannasjonal rata-rata per dingin, dan penuh es. Baru akhir-akhir inilah Valeriu mulai

orang (2005) menyukai pergi ke sekolah. Dulu, ia sangat benci jika harus
pergi ke sekolah, terutama saat musim dingin, karena ruangan
kelasnya sangatlah dingin sampai-sampai ia harus membungkus
dirinya sendiri dengan baju hangatnya yang tebal.

Jumllah penduduk yang hiidup Ketika desa berpenduduk 2.000 jiwa ini memutuskan untuk
dengan H1VWAIDS memperbaiki sekolah dan sistem pemanasnya dengan bantuan

dari Dana Investasi Sosial bagi Moldova yang didukung oleh
Bank Dunia, Valeriu menyumbangkan tabungannya yang
tidak banyak jumlahnya bagi kampanye desa ini. Dengan
memasukkan uang recehnya ke dalam kotak

oleh Bank Dunia (2ý005) sumbangan bersama di desanya,
Valeriu tidak hanya menyumbang
untuk kampanye ini tetapi -
juga mencerminkan apa
yang memang menjadi nama
kampanye itu, "Uang Receh
untuk Sekolahku.
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Dua tahun telah berlalu setelah sekolah ini selesai diperbaiki
dan direvitalisasi. Karena ada tambahan ruangan kelas, maka
semua pelajar yang jumlahnya 310 ini dapat bersekolah pagi
hari pada saat yang bersamaan. Ruangan-ruangan kelasnya
sekarang terang dan hangat, sementara biaya untuk sistem
penghangat ruangannya hanyalah $800, dibandingkan $7.000
di musim-musim dingin sebelumnya. Dana ini juga digunakan
untuk membeli peralatan dan perlengkapan baru buat sekolah,
termasuk buku ajar yang baru. Selain itu, sekolah ini telah
berkembang menjadi pusat komunitas yang sesungguhnya, yang
kegiatan-kegiatannya menarik penduduk dari semua lapisan
usia, termasuk Valeriu dan neneknya, yang membesarkannya.

Kroatia: Melestarikan Kembali Suatu
Ekosistem Laut
Selama beberapa dekade, industri berat dan fasilitas
pembuangan limbah yang tidak memadai telah mengotori
Teluk Kastela dan Teluk Trogir yang sangat cantik yang terletak
di pantai Kroatia. Hal ini mengancam berubahnya suatu daerah
kunjungan wisata yang bersejarah menjadi sebuah lingkungan
yang tercemar.

Selama 50 tahun belakangan, desa-desa yang indah di sepanjang
garis pantai ini berubah menjadi lahan-lahan buangan limbah
seiring semakin banyaknya kompleks-kompleks industri-
termasuk pabrik kimia, semen, besi, dan kapal-mendominasi
lingkungan ini. Saat ini rumah-rumah dan pepohonan tertutup
debu, Laut Adriatik yang biru menjadi abu-abu gelap, dan
polutan-polutan yang dibuang ke laut membunuh kehidupan
laut yang beragam.

Anak-anak setempat, termasuk Luka dan Duje yang berusia 12
tahun, masih menghabiskan musim panas mereka bermain-
main di sekitar pantai ini, tetapi tidak percaya bahwa dulu
pantai ini sangatlah tenang dan lautnya tidak memberikan bau
yang tidak enak. Atas permintaan pemerintah Kroatia di tahun
1998, Bank Dunia memberikan dana sebesar $36,6 juta untuk
proyek pengurangan pembuangan limbah cair ke teluk ini dan
peningkatan kualitas penyampaian air minum.

Proyek EKO Teluk Kastela melestarikan kembali garis
pantai antara Split dan Trogir, dua kota Rornawi kuno
yang masuk daftar World Heritage Site UNESCO. Melalui
proyek ini, dibangun dua terowongan bawah laut yang akan
membersihkan air limbah dan kemudian membuangnya lebih
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jauh lagi ke laut lepas. Terowongan utamanya dirancang untuk
mengembalikan keseimbangan ekologis teluk tersebut.

Luka, Duje, dan teman-teman mereka telah mengikuti
kelangsungan proyek tersebut dengan rasa ingin tahu yang
besar. Mereka sangat kagum dengan mesin-mesin raksasa
yang dapat membersihkan air dan juga dengan gagasan bahwa
pantai-pantai di lingkungan mereka akan terlihat lebih bersih
dengan bau laut yang lebih sedap, sama seperti ketika kakek-
nenek mereka muda.

Amerika Latin dan Karibia
Selama lebih dari setengah tahun usianya (34 tahun), Pedro de
Jesus Almeida hidup seperti di abad ke-19. Di tempat hidupnya
di pojok timur laut Brasil, mengolah tanah yang kering untuk
memberikan makanan bagi keluarganya merupakan sesuatu
yang amat disyukurinya. "Kami tidak punya apa-apa, ia
mengingat.

Akan tetapi, di pertengahan tahun 1990-an, segalanya
mulai berubah ketika pejabat pemerintah dan para ekonom
Bank Dunia mempunyai gagasan baru untuk memberantas

kemiskinan di kawasan ini. Strategi mereka: Bertanya
pada Almeida dan ribuan penduduk di kawasan
timur laut lainnya mengenai apa yang mereka
perlukan untuk meningkatkan standar hidup
mereka. Sebagai hasilnya, listrik, layanan air bagi
penduduk, dan mesin-mesin pertanian datang satu
per satu selama 10 tahun terakhir.

Melibatkan rakyat miskin untuk menyelesaikan
masalah mereka sendiri adalah langkah yang
sangat penting bagi usaha-usaha Bank Dunia
untuk mengentaskan kemiskinan di Amerika
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Latin dan Karibia, yang pertumbuhan ekonominya lambat
dan resesi parah di berbagai negaranya terus mengganggu
usaha-usaha pembangunan. Mencapai MDG di tahun 2015
akan memerlukan investasi baru di bidang kesehatan dan
pendidikan dasar, dan juga di bidang infrastruktur dan
perlindungan lingkungan. Untuk membantu memenuhi
kebutuhan-kebutuhan terkait lingkungan, Bank Dunia telah
memberikan dana bagi lebih dari 80 proyek lingkungan yang g kabodokia-eyea
jumlahnya $2,3 miliar.

Dengan setengah penduduknya berusia di bawah 24 tahun,
menciptakan masa depan yang lebih baik berarti memberikan
perhatian yang khusus bagi kebutuhan kaum mudanya. Sistem s a s h
pendidikan yang sudah ada gagal memperlengkapi mereka c
dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk bisa ba u
berhasil dalam perekonomian pasar yang terus berubah dengan
cepat dan terus maju oleh teknologi. Dengan meningkatkan
akses pembelajaran dan kualitas pendidikan, Bank Dunia
mencoba menjembatani jurang "pengetahuan dan teknologi" t
yang ada di kawasan ini. ar

bar, miya buø

Brasil: Melindungi Hutan Hujan Tropis Amazon

Apa yang awalnya merupakan usaha untuk membatasi kerusakan
hanya dalam satu daerah di Hutan Amazon di Brasil kini muncul
sebagai cetak biru usaha perlindungan seluruh Amazon.

Negara bagian Mato Grosso yang berbasiskan pertanian luas
mencapai 91 hektar dan menjadi tempat tinggal bagi 2,5 juta
orang (dan terus tumbuh dengan cepat), telah menyumbang
kerusakan hutan paling besar selama bertahun-tahun.
Penyebabnya adalah penebangan hutan yang ilegal, kebakaran
hutan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat. Selama tahun
1999, misalnya, 40 persen kerusakan Hutan Amazon terjadi di
sini.

Sebagai jawaban atas masalah tersebut, Proyek Kebijakan
Sumber Daya Alam mendukung negara bagian ini dengan
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Amerika Latin dan Karibia dikembangkannya suatu sistem pengawasan dan pengendalian
dalam Angka lingkungan berbasis satelit. Proyek mi telah berhasil

meningkatkan efektivitas dari kegiatan pengawasan, perizinan,
dan pemindaian sehingga telah berhasil mengurangi kerusakan
hutan di Mato Grosso hingga sepertiganya sejak 1998. Proyek
ini merupakan bagian dari Program Awal Perlindungan Hutan
Hujan Tropis Brasil, sebuah kemitraan antara pemerintah Brasil,
rakyat jelata, donor-donor internasional, dan Bank Dunia.

Karena mereka sukses di Mato Grosso, Kementerian
Lingkungan Brasil memutuskan untuk memperluas program
tersebut ke seluruh "Lengkungan Kerusakan Hutan"-daerah-

pin ..aman.. d B D ........daerah yang diprioritaskan untuk diperbaiki di tiga negara
bagian Amazon. Perizinan hak milik tanah pedesaan akan
dimulai di 43 desa di negara bagian Mato Grosso, Pará, dan
Rondônia, yang keseluruhannya mencapai sekitar 60 persen
kerusakan total di Amazon antara 1997 hingga 1999.

Di tahun 2002, Bank Dunia bergabung dengan World Wildlife
Fund (WWF) dan pemerintah Brasil untuk meluncurkan
Program Perlindungan Daerah di Kawasan Amazon, sebuah
inisiatif berjangka waktu i tahun yang akan melipattigakan

Persentase anak perempuan yang besarnya hutan hujan tropis Amazon yang dilindungi.
tida;k bisa baca-tul:is

Peru: Menghubungkan Desa-desa Terpencil ke
Pasar
"Dulu, kami harus berjalan kaki empat hingga lima jam setiap

orang (2005 harinya untuk pergi ke pasar di Cuzco. Sekarang, hanya perlu
satu jam dengan naik bus," ujar Julia Juana Viuda de Guamån,
seorang janda dan orang tua tunggal bagi keenam anaknya,
yang tinggal di desa Ccorca di Peru tengah.

Jumlah penduduk yag hidup Sebuah kota kecil dengan 700 keluarga miskin, Ccorca terletak
di atas Pegunungan Andes. Untuk memberikan akses bagi
para penduduknya ke pasar dan layanan kemanusiaan yang
mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah Peru
bergabung dengan Bank Dunia, organisasi kemasyarakatan,

Pinjanan yang diberikan oleh dan Bank Pembangunan antar-Amerika (Inter-American
Ban,kDunia (2005) Development Bank) untuk menciptakan Program Jalan

Pedesaan di Peru. Sebagai hasil dari inisiatif ini, jarak 20
kilometer antara Cuzco dan Ccorca sekarang dapat ditempuh
dalam hanya sepersepuluh waktu yang diperlukan dulu
sebelum ada jalan baru.

Selain membeli makanan, obat-obatan, dan pakaian dari kota,
serta menjual produk-produk mereka sendiri di pasarnya,
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masyarakat desa Ccorca sekarang dapat pergi ke Cuzco untuk
bekerja paruh waktu di industri pariwisata kotanya yang sangat
berkembang akibat dekatnya kota tersebut dengan Macchu
Picchu, puing-puing sebuah kota yang dibangun pada masa
kejayaan Kerajaan Inca.

Ccorca bukanlah satu-satunya desa terpencil di daerah itu
yang memperoleh manfaat dari adanya jalan baru dan akses ke
layanan kemanusiaan yang lebih baik. Sekitar 3 juta orang di
kawasan Andes kini memperoleh manfaat dari dikembangkan
dan diperbaikinya jalan pedesaan dan jalan raya panjang, yang
keseluruhannya mencapai 13.000 kilometer.

Timur Tengah dan Afrika Utara
Pengangguran dan kesulitan mendapatkan kredit adalah
dua tantangan utama yang dihadapi oleh rakyat miskin di
Timur Tengah dan Afrika Utara. Di beberapa negara, hampir
sepertiga dari mereka yang mampu bekerja tidak memperoleh
pekerjaan, dan tingkat pengangguran di Tepi Barat dan Jalur
Gaza sekarang diperkirakan lebih dari 50 persen. Dengan
tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kawasan ini perlu
menciptakan sekitar 4 juta pekerjaan baru per tahunnya
untuk mengakomodasikan angkatan kerja baru yang ada di
masyarakat.

Untuk merangsang pertumbuhan perekonomian dan
menciptakan lapangan kerja, yang kemudian dapat
menciptakan kestabilan dalam situasi politik, Bank Dunia
mencoba memperkuat sektor bisnis dan memperlengkapi
kaum muda dengan kemampuan dan pengetahuan untuk
mengambil bagian dalam perekonomian global. Prioritas
yang lainnya meliputi peningkatan sistem pengelolaan air dan
efisiensi sektor publik.
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Timur Tengah dan Afrika Utara dalam Angka

Yaman: Mencapai Pelajar-pelajar
di Tempat-tempat Paling Jauh

Julhngra yang layak mnendapat-
n dari Bank Dunia Di jalanan di Sana'a, Republik Yaman,

Ahmad muda dulu sering menghabiskan
waktunya untuk meminta-minta. Akan

i tetapi, sejak tahun lalu ia pindah ke Safe
Childhood Center-sebuah tempat tinggal

akperernpuan yang bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun-
ia sekarang punya rumah. Saat ini Ahmad
dapat mengenyam pendidikan dasar, dan

rang (2005) para petugas sekolahnya berkata bahwa
ia sekarang lebih ceria dan lebih bisa

Jumlah penduduk yang bersosialisasi.
i idup dengan:HNV/AIDS

Safe Childhood Center hanyalah salah

Pinjaman yang diberika- satu dari banyak organisasi baru yang
oleh Bank Dunia (2005) mendapatkan manfaat dari Dana

Sosial Pembangunan (Social Fund for
Development-SFD), sebuah badan pembangunan Yaman

518 proyek yang didirikan tahun 1997 dengan dukungan dari Bank
Dunia, donor bilateral, dan pemerintah Yaman. Di salah satu

terkait dengan air negara termiskin di dunia, SFD mencoba untuk memperbaiki

dijalankan untuk akses ke layanan-layanan yang mendasar dan untuk
mendukung penambahan pendapatan melalui pemberian

menyediakan air pinjaman kepada para wirausaha miskin dan akses ke jasa

bersih bagi 1,4 tabungan (yang bersama-sama disebut keuangan mikro).

juta orang Yaman Dengan lebih dari 50 persen anggarannya didedikasikan
untuk pendidikan, SFD telah memnbawa kemajuan dalamn

untuk pertama memberikan pendidikan dasar ke pelosok-pelosok negeri

kalinya. tersebut. Jumlah anak yang belajar di sekolah dasar sekarang
telah naik dari 61 hingga 67 persen, dan pemerintah telah

menetapkan bahwa semua anak akan mendapatkan pendidikan

pada tahun 2015. Fokusnya adalah pada jumlah anak perempuan
yang sekarang masih sangat kurang kehadirannya di sekolah

dibandingkan anak laki-laki.

Mendukung akses ke air yang aman untuk dikonsumsi dan

layanan kesehatan yang juga menjadi prioritas proyek tersebut,

dengan pendanaan mencapai 24 persennya, 518 proyek terkait

dengan air dijalankan untuk menyediakan air bersih bagi 1,4 juta

orang Yaman untuk pertama kalinya. Proyek-proyek kesehatan

yang baru-yang difokuskan pada perbaikan kualitas komunitas

setempat dalam mengelola dan memelihara fasilitas layanan
kesehatan-melayani ratusan ribu orang lainnya.
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Selain terciptanya lapangan kerja melalui pengembangan
layanan sosial, SFD juga menciptakan kesempatan melalui
proyek-proyek keuangan mikro, yang selama lima tahun
terakhir telah memberikan pinjaman bagi lebih dari 170.000
peminjam, kebanyakan adalah kaum perempuan.

Gaza: Layanan Air Bersih dan Sanitasi

Sebelum Oslo Accords tahun 1995 yang ditandatangani
oleh Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation
Organization-PLO) dan pemerintah Israel, kondisi
layanan air bersih dan sanitasi di Jalur Gaza sangatlah
memprihatinkan. Akses ke air bersih yang sangat terbatas dan
pipa-pipa tua yang kebanyakan bocor menyebabkan orang-
orang Palestina kehilangan air dengan jumlah yang sangat
besar setiap harinya, sesuatu yang tidak bisa terus dibiarkan.
Hasilnya, air sangatlah langka dan mahal. Di salah satu
kawasan paling padat penduduk di dunia, kebutuhan akan air
bersih sangatlah vital.

Bank Dunia dan donor-donor yang lain bergabung dengan
Otoritas Air Palestina untuk meluncurkan Proyek Layanan
Air Bersih dan Sanitasi di Gaza. Proyek ini mengincar
efisiensi dari sistem distribusi air, kualitas air yang diberikan,
dan penanganan air limbah.

"Jika tempat penanganan air limbah tidak direnovasi, kami
tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan warga dan
belum apa-apa sistem distribusi air kami akan segera menjadi
berantakan," tandas Hazim Tarazi, direktur Departemen Air
dan Air Limbah dari Otoritas Air Palestina. "Dengan proyek
ini, kami telah membangun sebuah dasar untuk terciptanya
efisiensi di masa depan, dengan aturan-aturan yang
transparan dan infrastruktur yang solid bagi sumber daya
kami yang paling berharga."

Menyediakan air yang aman untuk dikonsumsi bagi lebih dari
1,2 juta warga memerlukan perbaikan-perbaikan pada sistem
secara signifikan, yang kemudian meningkatkan ketersediaan
air sebesar 69 persen pada pertengahan 2002. Lebih dari 1.260
kilometer pipa disurvei dan lebih dari 50.000 meteran air
diperbaiki atau diganti. Selain itu, sekitar 22.000 sambungan
air untuk rumah tangga juga diganti. Pada tahun 1996, hanya
50 persen dari sistem penyaluran air yang ditangani agar
airnya layak minum, tapi sekarang 96 persen darinya telah
aman untuk diminum.
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Asia Selatan
M. Ramaiah, petani dengan tiga orang anak berusia 55 tahun,
akhirnya dapat memiliki cara yang murah dan siap digunakan

-X-M" untuk membuktikan bahwa ia memiliki sepetak lahan kecil di
dekat Ittamadu, sebuah desa di India tengah bagian selatan.
Bukti ini berbentuk sebuah cetakan dari komputer yang dapat
diperolehnya hanya dalam hitungan menit melalui suatu
sistem pencatatan elektronik yang baru. Ini kedengarannya
seperti suatu hal yang tidak penting, tetapi bukti kepemilikan
merupakan sesuatu yang akan ia perlukan jika ingin meminjam
uang dan memastikan bahwa tanahnya tidak akan diambil alih
secara paksa tanpa dasar hukum, suatu kejadian yang tidak
jarang terjadi di daerahnya.

Belum lama berselang, pencatatan tanah oleh akuntan desa
semacam ini memakan waktu berminggu-minggu, atau
bahkan berbulan-bulan, dan terkadang akuntan perlu diberi
uang suap agar bukti tersebut dapat keluar. Sekarang, melalui
Proyek Teknologi Informasi Karnataka-sebuah kemitraan
yang disusun oleh pemerintah negara bagian Karnataka,
Pemerintah Federal India, dan Bank Dunia-lebih dari 20
juta catatan tanah bagi 6,7 juta petani telah dikomputerisasi.
Diperkenalkannya teknologi baru bersama dengan proyek
ini telah memberikan suatu ukuran baru kepada para petani
terkait masalah keamanan dan ketentraman hati.

Memanfaatkan kemampuan dari teknologi dan
menghubungkan rakyat miskin dengan kesempatan adalah
tujuan utama dari upaya Bank Dunia di Asia Selatan, salah
satu kawasan paling terbelakang di seluruh dunia. Lebih dari
sepertiga penduduknya yang berjumlah 1,4 miliar hidup hanya
dengan kurang dari $1 per hari, dan hampir setengah populasi
orang dewasanya tidak dapat membaca ataupun menulis.
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Upaya Bank Dunia di kawasan ini terfokus pada pengentasan Asia Selatan dalam Angka
kemiskinan, pengukuhan sektor swasta, peningkatan kinerja
pemerintahan, pemberantasan HIV/AIDS, dan penegakan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Satu
prioritasnya adalah memungkinkan rakyat miskin untuk
menjalani kehidupan yang layak dan menghilangkan batasan-
batasan yang menghalangi orang-orang berpartisipasi dalam,
dan memperoleh manfaat dari, pembangunan.

India: Bagaimana Video Musik Bollywood -I an a nia
Meningkatkan Angka Melek Huruf

Sampai beberapa saat yang lalu, Yashodaben Cholanski dari
Gujarat, India, tidak dapat membaca surat kabar ataupun

mengisi formulir sederhana untuk mendapatkan bantuan
pemerintah dan akses ke layanan-layanan lain. Dengan
bantuan sebuahi program yang disebut Same Language
Subtitling (SLS) for Mass Literacy, Yashodaben belajar
kemampuan dasar membaca dalam bahasa aslinya, Hindi,
dengan cara membaca video musik Bollywood di televisi. Persentase anak peremptan yang
(Bollywood adalah sebutan tidak resmi untuk industri film tidak bisa baCa-tulis
populer yang berkembang di Mumbai, India). Menggunakan
teknologi pemasangan teks dalam bahasa yang sama dengan
yang disampaikan secara audio, program ini membantu
Yashodaben meningkatkan kemampuan membacanya dengan Pendapatan nasional rata-rata
cara memberikan kesempatan baginya untuk mendengar dan per orang (2005)
membaca lirik lagu-lagu favoritnya.

Lirik lagu-lagu tersebut dengan tepat disinkronisasikan dengan
teks berbahasa Hindi, jadi ketika lirik lagunya berubah, warna
kata-kata yang tertulis di layar pun ikut berubah. Teknik yang
sederhana tetapi sangat ampuh ini mengandalkan pengetahuan d/
masyarakat mengenai lirik tersebut, sehingga memampukan
orang-orang yang melek huruf sebagian untuk menunggu
teksnya keluar dan kemudian membacanya.

Indian Institute of Management berkolaborasi dengan Pinjaman yang diberikan
Doordarshan, badan penyiaran India, dan Indian Space oleh Bank Dunia (2005)
Research Organization untuk menyediakan teks bahasa Hindi
untuk Chitrahaar, sebuah program video musik di televisi, pada
bulan Agustus 2002.

Sekarang, Chitrahaar versi SLS telah menjadi 90 persen lebih
populer daripada versi tradisionalnya yang tidak ada teksnya,
dan penilaian keseluruhan Chitrahaar telah naik 18 persen sejak
ditambahkan teks.
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Di tahun 2002, SLS mendapatkan hibah senilai $250.000
setelah berhasil bersaing di Pasar Pembangunan Bank Dunia
(Development Marketplace). Pasar Pembangunan adalah
suatu program hibah yang memberikan pendanaan awal bagi
gagasan-gagasan yang baik dan mendorong kemitraan antara
kelompok swadaya masyarakat, berbagai bisnis, bank-bank
pembangunan, dan pemerintah. Sekarang, SLS diminta untuk
juga diterapkan di negara-negara bagian India yang lainnya,
pada program-program televisi dan dalam bahasa-bahasa asing.

Bangladesh: Meningkatkan Gïzi Makanan

Tingkat mainutrisi (kurang gizi) di Bangladesh adalah yang
tertinggi di dunia; bukti adanya hambatan bagi perkembangan
perekonomian dan sosial di negara tersebut. Hampir sebanyak
700 anak meninggal dunia karena kurang gizi di Bangladesh
setiap harinya. Di antara mereka yang selamat, hampir 60
persennya kekurangan berat badan, yang menurunkan
kecerdasan dan membahayakan kesehatan mereka. Malnutrisi
membuang uang negara sebesar kira-kira $1 miliar setiap
tahunnya dalam bentuk penanganan dan hilangnya
produktivitas.

Di tahun 1995, pemerintah meluncurkan Proyek Gizi
Terintegrasi di Bangladesh (Bangladesh Integrated Nutrition
Project-BINP) dengan didukung UNICEF dan kredit senilai
$59,8 juta dari Bank Dunia. Proyek tersebut adalah salah satu
dari program gizi terbesar dalam kelasnya yang beroperasi
di negara-negara berkembang sekarang ini. Di akhir 2001,
proyek ini telah berhasil merambah lebih dari 3 juta rumah
tangga di 13.000 lebih desa di seluruh Bangladesh, memberikan
pemantauan pertumbuhan anak dan penyediaan suplemen
makanan bagi mereka yang risikonya paling besar, misalnya
anak-anak di bawah usia dua tahun dan ibu yang sedang hamil
atau menyusui.

Di tahun 2000, Bank Dunia menyetujui diberikannya
tambahan dana senilai $92 juta untuk sebuah Program Gizi
Nasional yang jangkauannya lebih luas. Inisiatif baru ini
berusaha untuk memastikan bahwa makanan yang beragam
dan bergizi diberikan kepada kelompok yang terdiri atas
kira-kira sepertiga populasi Bangladesh. BINP telah berhasil
dalam mencukupkan makanan dan mengembalikan kesehatan
sekitar 1,2 juta perempuan usia belasan, 191.000 ibu menyusui,
158.000 ibu hamil, dan 718.000 anak di bawah usia dua tahun.
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Afrika Sub-Sahara
Misi Bank Dunia di Afrika adalah misi yang membawa harapan.
Selain memberikan pengurangan utang bagi negara-negara
Afrika termiskin, Bank Dunia juga bekerja untuk memberantas
pandemi HIV/AIDS, memacu pertumbuhan bisnis,
memberdayakan komunitas, serta membantu negara-negara
mencegah dan memulihkan diri dari pertikaian yang keras.

Afrika Sub-Sahara telah
mengalami berbagai kemajuan
penting selama beberapa tahun
terakhir: tingkat melek huruf
telah meningkat dan akses ke
teknologi informasi yang baru
semakin berkembang. Akan
tetapi, tantangan-tantangan
yang dihadapi kawasan ini
luar biasa besar. Setengah dari
jumlah penduduknya hidup
hanya dengan pendapatan di
bawah $1 per hari (atau $365 per
tahun), setengah dari penduduknya
tidak punya akses ke air bersih layak minum, dan hanya satu
dari empat anak perempuan desa yang miskin mendapatkan
kesempatan untuk sekolah. Tetapi, ancaman terbesar bagi
Afrika di masa depan adalah krisis HIV/AIDS. Lebih dari
70 persen kasus AIDS di seluruh dunia ditemukan di Afrika,
dengan 25,2 juta orang Afrika sekarang menderita karenanya.

Afrika Sub-Sahara telah mengalami berbagai kemajuan penting
selama beberapa tahun terakhir: tingkat melek huruf telah meningkat
dan akses ke teknologi informasi yang baru semakin berkembang.
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"Bekerja dengan Bank Dunia telah mengajarkan saya
banyak hal mengenai situasi pembangunan di negara
saya... dan telah membantu saya melihat tanggung
jawab yang kita (kaum muda) emban dalam rangka
membangun masa depan yang lebih cerah."
Woubedle Alemayehu

Saat ini, Bank Dunia merupakan penyedia dana bantuan
terbesar bagi Afrika, juga menjadi penyokong utama program-
program HIV/AIDS. Hal-hal yang menjadi prioritas di
kawasan ini meliputi infrastruktur, pertanian, kesehatan,
gizi, pengendalian pertumbuhan penduduk, pendidikan,
pembangunan berbasis komunitas, dan perdagangan.

Etiopia: Kaum Muda Mengatasi Krisis HIV/AIDS
Di musim panas 2003, Woubedle Alemayahu, 16 tahun, dipilih
bersama 21 siswa sekolah di Etiopia lainnya untuk ikut serta
dalam "kamp" orientasi Bank Dunia selama lima hari yang
dikelola oleh Ethiopian Country Office. Woubedle dan rekan-
rekannya mengunjungi proyek-proyek yang didanai oleh Bank
Dunia, termasuk sebuah program yang melayani mereka

yang menderita AIDS. "Kunjungan

Afrika Sub-Sahara dalam Angka ke pasien-pasien AIDS berdampak
sangat besar pada kami semua," ujar

Jumnah peýnduduk Woubedle.

Dengan dukungan Bank Dunia,

Sr-d yang nendapatkan Woubedle dan anggota kelompok
Bank Dunia yang lainnya mencoba menilai

partisipasi kaum muda dalam

Usia harapan hidup upaya pencegahan HIV/AIDS di
tiga kawasan Etiopia. Kelompok ini
mewawancarai asosiasi-asosiasi kaum

ta b empuan muda, lembaga swadaya masyarakat,
- -dan pemerintah, serta berbincang-

ndapatan nasional rata-rata bincang dengan pasien HIV/AIDS.
erang (2005) Mereka mengorganisasikan suatu

diskusi panel yang melibatkan

iup dengan HIDS staf Bank Dunia dan pihak-pihak
-.. j setempat yang berkepentingan untuk

Pinjaman yang diberikan membahas temuan mereka dan

oleh Bank Dunia (2005) solusi-solusi yang mungkin dicapai.
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Hasilnya adalah suatu proyek komprehensif yang ditujukan
untuk menyediakan informasi mengenai HIV/AIDS bagi kaum
muda negara tersebut, termasuk bagaimana merancang dan
mengimplementasikan program pencegahan HIV/AIDS dan
dari mana mendapatkan pendanaannya. Kata Woubedle, "Hal
terpenting yang saya dapatkan dari semua ini adalah bahwa
masing-masing dari kita dapat membawa perubahan."

Universitas Maya Afrika
Dari 700 juta penduduk Afrika, lebih dari setengahnya
berusia di bawah 20 tahun. Tidaklah mengagetkan bahwa
angka permintaan untuk pendidikan tinggi sangatlah besar
sehingga banyak lulusan sekolah menengah tingkat akhir yang
tidak mampu menemukan tempat di universitas-universitas
setempat.

Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, Bank Dunia
membantu membentuk Universitas Maya Afrika (African
Virtual University-AVU), sebuah jaringan telekomunikasi
pengajaran interaktif untuk melayani negara-negara Afrika.
AVU menggunakan kemampuan teknologi telekomunikasinya
untuk menyediakan pendidikan dan program-program
pelatihan kelas dunia bagi para siswa dan kaum profesional.

AVU, yang awalnya merupakan proyek Bank Dunia, sekarang
telah menjadi sebuah organisasi antarpemerintah yang
independen dan berpusat di Nairobi, Kenya, dengan 34 pusat
pembelajaran di 17 negara di Afrika. Bank Dunia terus menjadi
penyokong terbesarnya, dengan komitmen sebesar $13 juta
selama tiga tahun.

Sampai sejauh ini, AVU telah menciptakan suatu jaringan
kemitraan dari berbagai institusi di seluruh Afrika, dengan
pusat-pusat pembelajaran yang dibangun di berbagai
universitas negeri. AVU telah meluncurkan program-
program gelar strata dan diploma yang terakreditasi di bidang
ilmu komputer. Kuliah-kuliah sepanjang satu semester juga
disampaikan kepada para mahasiswa di beragam universitas
Afrika melalui siaran satelit lewat Internet. Saat ini, lebih dari
23.000 mahasiswa terdaftar dalam kuliah, dan hampir 2.500
pekerja profesional terdaftar dalam seminar bisnis eksekutif.
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Msa Depan: Kaurn Mud~a dn
Bnk Dunia

Bayangkan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat lebih
dari 120 orang muda dari Brasil yang memberikan saran-
saran mereka kepada pejabat pemerintah negaranya mengenai i tahun 2002 Bank Dunia
cara-cara menangani berbagai isu, mulai dari kemiskinan dan meluncurkan proyek Youth

Voices-n:ya yang pertamna, di
pendidikan sampai ke pengangguran dan kekerasan. Betapapun Peru, Para anggotanya, yang
anehnya pertemuan semacam itu, itulah tepat yang terjadi di dlpilih metalui proses aplikasi,
bulan Juni 2004. Saran-saran kebijakan yang dikemukakan oleh bekera secara sukarela di
orang-orang muda dari Brasil ini disertakan ke dalam sebuah kantor-kantor cabang Bank

Dunia di berýbagai negara dan
laporan khusus yang disampaikan kepada Presiden Brasil dan berkesempatan untuk menelt
disertakan dalam agenda negara bagi kaum muda. serta memberikan saran dan

Pertemuan unik semacam itu dapat berlangsung sebagian penga nasona. Nga
atas prakarsa dari Bank Dunia di Brasil dalam rangka negarayang memiliki kelompok
memperhitungkan suara kaum muda bagi prioritas-prioritas
pembangunan negara. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah
kelompok yang terdiri atas kaurn muda Brasil dari beragam * Bosnia * Moldova
latar belakang berkumpul bersama untuk membentuk Vozes * Cad * Mozambik
Jovens (Youth Voices atau Suara Kaum Muda). Ini adalah salah 4 Ekuador * Peru
satu dari kelompok tingkat nasional di seluruh dunia, sekarang * Georgia * Turk!

jumlahnya mencapai lebih dari 120, yang berperan sebagai para $ Kenya * Venezuela

penasihat tidak resmi bagi Bank Dunia mengenai prioritas serta * Kosovo West Bank

"Negara yang tidak
mau berinvestasi

alam rakyatnya
sendiri tidak
akan pernah
berkembang."

Renata Florentino de
Faria Santos
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masalah-masalah pembangunan di negara masing-masing.
Bank Dunia meminta kaum muda di seluruh dunia untuk
memberikan pemahaman dan perspektif mereka mengenai
berbagai isu-mulai dari upaya peningkatan kesempatan
mendapatkan pendidikan bagi kaum muda Mesir, hingga cara-
cara untuk menghindari terjadinya pertikalan di Timor Timur.

Bank Dunia baru-baru ini telah memperkuat fokusnya pada
anak-anak dan kaum muda. Satu langkah pertama yang
penting bagi institusi ini adalah mendengarkan kaum muda,
sehingga dapat dipahami isu-isu yang penting bagi mereka
dan strategi yang dirasakan paling tepat untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan mereka. Bank Dunia sedang menjalani
langkah berikutnya, yaitu mengintegrasikan perspektif kaum
muda secara lebih utuh ke dalam usaha-usahanya. Bank Dunia
juga berencana untuk lebih mengembangkan keterlibatan kaum
muda di masa depan.

Membentuk Ag end Baru bagi Anak-anak
dan Kaum Muda
Kisah bagaimana kaum muda Brasil sampai dapat berkontribusi
secara aktif bagi rencana pembangunan negaranya merupakan

Kaumn Muda dan Bank Dunia: Bekerja Sama Memnberantas Kemniskinan
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bagian dari suatu cerita besar yang berlangsung di seluruh dunia
seiring Bank Dunia membentuk dan memperbaiki kinerjanya
bersama dan bagi kaum muda. Sebuah batu loncatan dalam
upaya-upaya ini adalah Konferensi Kaum Muda, Pembangunan,
dan Perdamaian yang diadakan di Paris pada bulan September
2003. Konferensi yang kedua diadakan di Sarajevo pada bulan
September 2004. Kedua peristiwa ini berhasil mempertemukan
staf Bank Dunia dengan ratusan kaum muda dari lebih dari 80
negara untuk mengembangkan rencana-rencana kerja sama di
masa mendatang. B d era erm

Konferensi di Paris dan Sarajevo tersebut berlangsung di
tengah meningkatnya keterlibatan Bank Dunia dalam isu- Bank Dunia telah mngembangkan
isu kaum muda di tingkat nasional dan regional. Selama suatu "Kerangka Kerja Anak
beberapa dekade, Bank Dunia telah memberikan kontribusi dan Kaum Muda untuk Beraksi'

yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup kaum muda guna nenand keka m ua
di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi Dalam menyusun kerangka keria
betapa mendesaknya isu-isu tersebut dihadapi oleh kaum ini, Bank Dunia mengadakan
muda, permintaan dukungan dari pemerintah yang semakin wawancara, membentuk grup

diskusi, mengadakan dialog
lama semakin meningkat dalam rangka menangani isu-
isu tersebut, dan kebutuhan untuk meraih MDGs, telah konferensi video denganratusan
menginspirasikan kepemimpinan Bank Dunia dan stafnya orang muda di seluruh dunia.

untuk meningkatkan upaya-upaya menjawab berbagai Apa ng asan u -

kebutuhan kaumn mnuda.akebuuha kam mda-konsultasi dengan berbagai pakar

Untuk membantu mengoordinasikan upaya-upaya tersebut, d a ana-ana a aurn

Bank Dunia menciptakan Unit Anak-anak dan Kaum Muda di
tahun 2002. Tujuan-tujuan utama unit ini adalah untuk: m asraa 

kebutun-arkbutunkau ua

* Mendorong penguasaan pengetahuan mengenai isu-isu ayangjgaanggap ng

yang melibatkan anak-anak dan kaum muda di dalam dan isu-seperti jumnah anak pus
di luar Bank Dunia sekolah di suatu negara-dalam

konteks permasalahan yang lebih
* Mendukung operasi-operasi yang difokuskan pada anak- besar, seperti kemlskinan dan

anak dan kaum muda di seluruh Bank Dunia, berdasarkan pengangguran.
bukti-bukti dan praktik yang terbaik

* Memfasilitasi keterlibatan kaum muda dalam berbagai
proyek dan operasi Bank Dunia

* Menumbuhkan kemitraan dengan organisasi-organisasi dari
luar.

Unit ini mendukung secara aktif keterlibatan kaum muda
dalam usaha-usaha Bank Dunia menjawab kebutuhan-
kebutuhan mereka. Bekerja sama dalam prioritas dan strategi,
kaum muda dan Bank Dunia dapat menciptakan perbedaan.
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KEILUAG A KOMUN' TAS

Layanan kesehatan dan gizi dasar

Kelahiran Perlindungan
7 hari,.A

Kemnatian 28 hari

KEBIJAKAN DAN
PERANGKAT-PERANGKAT Penuaan 1 tahuna HABITAT YANG

OPERASIONAL SEHAT DAN AMAN
Dewasa

Pemnbelajaran
seumur hidup 20 tahun 5 tahun, Perkemnbangan anak

10 thn di usia dini

Perilaku sehat

Pendidikan menengah edidikan dasar
dan akhir

PARTnSIPASI
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Meliatkan Kaumr Muda sebagai Mitra
Hingga saat ini, Bank Dunia telah meluncurkan puluhan
inisiatif kaum muda di setiap kawasan operasinya. Program-
program ini secara aktif melibatkan kaum muda dalam
mengidentifikasikan isu-isu setempat dan memberikan berbagai
solusi atas tantangan pembangunan yang mendesak. Di
sebagian kantor cabang negaranya, kaum muda terlibat dalam
kegiatan sehari-hari, dan di sebagian yang lainnya, mereka
berkontribusi dalam membuat rencana pembangunan dan
Strategi Pengentasan Kemiskinan di negara tersebut. Berikut
adalah sebagian contohnya:

o Di Moldova, anggota dari kelompok Youth Voices,
sebuah komite penasihat informal bagi kantor cabang
negara Bank Dunia, memberikan masukan-masukan
berharga bagi perkembangan Strategi Bantuan
Negara, selain juga bantuan bagi inisiatif HIV/AIDS
dan usaha-usaha untuk merehabilitasi sekolah.

• Young Roma (usia 23-24 tahun) dari delapan negara
di Eropa Timur dan Tengah pergi ke Washington,
D.C., untuk bertemu dengan presiden Bank Dunia
dan stafnya, lembaga swadaya masyarakat setempat,
dan pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kunjungan
ini merupakan bagian dari inisiatif Bank Dunia yang lebih
besar untuk memperkuat kemampuan para pemimpin
muda Roma dan menyediakan suatu landasan agar suara
mereka dapat didengar.

• Di Etiopia, kaum muda secara aktif terlibat dalam
upaya-upaya Bank Dunia, bersama dengan pejabat-
pejabat pemerintahan, untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan kebijakan dan program HIV/AIDS.

• Dan di Nepal, kaum muda berusia 18-20
tahun menghadiri serangkaian pelatihan
dan konferensi nasional yang ditujukan
agar dapat mencapai pemahaman dan
perspektif mengenai kebutuhan dan
prioritas pembangunan yang aktual.

Pengalaman-pengalaman ini telah
mengukuhkan nilai yang sangat berharga
dari keikutsertaan kaum muda dalam dialog
mengenai pembangunan.
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Kaum Muda Peru sbaga Mitra Perubahan
Nuevas Voces adalah sebuah inisiatif yang baru berjalan tiga
tahun dari kantor cabang Bank Dunia di Peru yang mengajak
puluhan kaum muda, yang sudah aktif di komunitas-komunitas
mereka sendiri, agar dapat meluangkan waktu mereka untuk
belajar, meneliti, memberikan saran, dan mengomentari
pekerjaan-pekerjaan Bank Dunia. Para peserta dipilih dari
ratusan kandidat yang awalnya dinominasikan oleh puluhan
kelompok kaum muda, sekolah, gereja, dan organisasi
komunitas lain. Kriterianya termasuk kerelaan mereka untuk
belajar mengenai pembangunan dan menciptakan suatu
rencana yang dapat ditindaklanjuti oleh organisasi yang
menjadi sponsor bagi mereka.

Ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan. Para
aktivis yang sadar-sosial ini menerima pengalaman langsung
dalam hal pembangunan, dan Bank Dunia mendapatkan
perspektif mereka yang berharga mengenai segala
pekerjaannya. "Saya sekarang lebih memahami peran Bank
Dunia di negara-negara seperti negara saya, selain juga peran
pemerintah dan organisasi kemasyarakatan," kata Natalia
Toledo, yang ikut serta dalam Nuevas Voces.

Setelah diperkenalkan dengan konsep pembangunan, Bank
Dunia, dan program-program di negaranya, para pelajar
ini kemudian mengerjakan proyek-proyek yang mereka
inginkan. Satu proyek baru-baru ini melibatkan kaum muda
dalam mempersiapkan suatu penelitian mengenai bagaimana
meningkatkan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Para
pesertanya juga mengunjungi proyek-proyek Bank Dunia yang
sedang berlangsung di Peru dan menawarkan opini mereka
mengenai bagaimana proyek-proyek tersebut dipersiapkan,
dilaksanakan, dan dinilai.

"Saya terkejut dengan banyaknya informasi dan pengetahuan
yang dimiliki oleh Bank Dunia," kata Natalia. "Saya sadar
bahwa Bank Dunia adalah salah satu institusi yang melakukan
paling banyak penelitian dalam masalah pembangunan, tapi
saya tidak tahu sebelumnya betapa besar ruang lingkupnya,
atau bagaimana menggunakan dan melakukan pendekatan
terhadapnya."
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"Di saat kita sedang berada dalam suatu perlombaan
untuk mencapai Millennium Development Goals-dan
meraih suatu keseimbangan baru antara negara miskin
dan negara kaya-kebutuhan akan ide-ide segar
dan kreatif serta kemitraan yang unik semakin lama
semakin besar."
James D. Wolfensohn, Presiden Bank Dunia, Development Marketplace 2003.

Kesempatan Pendanaan oleh Bank Dunia
Meskipun sebagian besar dana Bank Dunia didistribusikan
dalam bentuk pinjaman bagi pemerintahan, terdapat dana
hibah yang jumlahnya terbatas bagi organisasi-organisasi kaum
muda dan perorangan melalui Small Grants Program dan
Development Marketplace.

Small Grants Program
Dibentuk tahun 1983, Small Grants Program adalah salah satu
dari sekian banyak program global Bank Dunia yang secara
langsung mendanai organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Disampaikan langsung melalui kantor cabang negara masing-
masing, program ini mendukung kegiatan-kegiatan organisasi
kemasyarakatan yang tujuan utamanya adalah melibatkan
rakyat miskin dan penduduk marginal secara langsung. Dengan
melibatkan orang-orang yang terkadang dikesampingkan dari
arena publik, dan dengan meningkatkan kapasitas mereka
untuk memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan
dan keputusan dari program tersebut, Small Grants Program
membantu memfasilitasi kepemilikan inisiatif pembangunan
oleh sektor masyarakat yang lebih luas.

Hibah diberikan sekali setahun dan biasanya berada di kisaran
$3.000 hingga $7.000, jumlah maksimumnya mencapai $15.000.
Hubungi kantor cabang Bank Dunia setempat untuk melihat
apakah program ini ditawarkan. Untuk informasi lebih lanjut,
kunjungi:

www.worldbank.org/smallgrantsprogram.
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Kolaborasi dengan Orga as La n
Dengan begitu besarnya usaha yang harus dilakukan untuk
meningkatkan kehidupan kaum muda di seluruh dunia, Bank
Dunia harus bekerja dalam kemitraan bersama organisasi-
organisasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
(baik bilateral maupun multilateral) untuk memaksimalkan
sumber daya, jaringan, dan keahlian bersama yang tersedia.
Mitra-mitra utama dalam upaya Bank Dunia melibatkan kaum
muda dan menjawab kebutuhan mereka dengan lebih baik
adalah:

* Sistem Perserikatan Bangsa-bangsa (misalnya UNICEF, U.N.
Focal Point for Youth, UNDP, UNAIDS, dan U.N. Fund for
Population Activities)

* Organisasi kaum muda (misalnya Palang Merah
Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional, Asosiasi
Pramuka Sedunia, dan beberapa Youth Platform skala
regional)

* Bank pembangunan regional (misalnya Inter-American
Development Bank)

* Lembaga swadaya masyarakat (misalnya Save the Children
dan Plan International)

* Badan-badan bilateral (misalnya German Technical
Cooperation-GTZ, U.S. Agency for International
Development, dan Canadian International Development
Agency).

Organisasi-organisasi ini telah memainkan peran penting
dalam upaya Bank Dunia menggabungkan kelompok-
kelompok kaum muda yang beragam dan memperkuat
jaringan serta pembagian informasi di antara mereka. Masa
depan menjanjikan aliansi berkelanjutan dalam mengejar
misi bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan kaum muda
dan kemampuan untuk berkontribusi bagi komunitas mereka
sebagai warga negara yang aktif.
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Bagaimana Ka um Mud~a Dapat Ter ibat
dalam Pekerjaan Bank Dunia
Beragam cara dapat ditempuh oleh kaum muda untuk
terlibat dalam usaha Bank Dunia, dan untuk membuat suara
mereka (menyangkut proyek dan inisiatif Bank Dunia)
didengarkan. Berikut adalah ulasan singkat mengenai

kesempatan-kesempatan ini. Bank Dunia
juga menjadi sponsor dari suatu situs
yang menghadirkan isu-isu menarik bagi
kaum muda. Kunjungi situs ini di: http://
youthink.worldbank.org/.

e Inisiatif New Voices in Development
memungkinkan kaum muda, dari mulai
usia remaja, dan organisasi mereka untuk
saling berhubungan dan berbagi gagasan
untuk meningkatkan dampak-dampak dari
program. Tim New Voices bekerja sama
dengan kantor cabang negara Bank Dunia
di berbagai tempat di dunia. Rencana-
rencana sedang dibuat untuk memberikan

kesempatan bagi pesertanya untuk pergi
ke kantor cabang negara yang berada di

luar negaranya untuk melihat persamaan
dan perbedaan yang dilakukan oleh
kantor cabang negara dan bagaimana
melakukannya.

Internship Program dari Bank
Dunia menawarkan kesempatan bagi
mahasiswa pascasarjana dan doktoral
untuk meningkatkan keahlian mereka dan
juga mendapatkan pengalaman bekerja di

lingkungan internasional. Para kandidatnya
biasanya menggeluti bidang ekonomi, keuangan,
pembangunan kemanusiaan, pertanian, lingkungan, atau
pengembangan sektor swasta.

e Program Junior Professional Associates memberikan
kesempatan kepada para lulusan kuliah (hingga usia 28
tahun) untuk memperoleh pengalaman kerja tingkat
dasar dan pengalaman langsung menghadapi tantangan-
tantangan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Program dua tahun ini dirancang untuk menjadi batu
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loncatan dalam karier di pemerintahan, konsultasi, sektor
swasta, atau akademia.

" Young Professional Program menarik orang-orang di
bawah usia 32 tahun yang telah menunjukkan komitmen
mereka dalam pembangunan, yang didukung dengan
keberhasilan akademik, pencapaian profesional, dan potensi
kepemimpinan mereka. Program ini melakukan rekrutmen
melalui proses yang sangat selektif dan kompetitif.

" Graduate Scholarship Program terbuka bagi mahasiswa
yang sedang menempuh studi pascasarjana di bidang yang
berkaitan dengan pembangunan. Program ini menutupi
biaya-biaya terkait sampai dua tahun. Para mahasiswa
harus melakukan studinya di universitas di luar negara
asal mereka, berusia di bawah 45 tahun, dan setidaknya
memiliki pengalaman profesional selama dua tahun.

" Youth to Youth (Y2Y) Community merupakan jaringan
para profesional muda dalam Bank Dunia yang tujuannya
adalah bertukar gagasan mengenai pekerjaan dan strategi
dari Bank Dunia, dan juga menjangkau organisasi-
organisasi eksternal yang bekerja dengan kaum muda.
Keanggotaannya tidak dibatasi oleh usia. Y2Y menerima
orang-orang dari segala lapisan usia yang berkomitmen
pada isu-isu pembangunan yang memengaruhi kaum
muda secara global, dan yang percaya bahwa isu-isu
kaum muda perlu diintegrasikan dalam semua usaha
pembangunan.

" Youth, Development, and Peace (YDP) Network
secara resmi memfasilitasi partisipasi kaum muda
dalam proses pembangunan. Kaum muda dari seluruh
dunia melihat Bank Dunia untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan program kemitraan
pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan
untuk organisasi-organisasi. Dalam konferensi YDP
di Paris (2003) dan Sarajevo (2004), para peserta
memproposisikan sebuah penciptaan jaringan
informal yang dipimpin kaum muda, yang disebut
Youth, Development, and Peace Network.

Pada tanggal 30 November 2004, pernyataan misi YDP
Network adalah: "Sadar dan yakin bahwa kaum muda
adalah agen perubahan yang utama, YDP Network
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bertujuan untuk menciptakan interaksi antara berbagai
organisasi kaum muda, Bank Dunia, dan mitra-mitra lainnya
untuk memfasilitasi partisipasi kaum muda dalam proyek-
proyek, perancangan kebijakan, dan advokasi mereka untuk
pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pertukaran
pengetahuan, pembangunan kapasitas, pemberdayaan, dan
mobilisasi sumber daya." Untuk mengetahui tujuan dan
kegiatan YDP lebih lanjut, kunjungi http://www.ydpnetwork.
org.

k»YdBagiand driJawaba
Meskipun Bank Dunia telah meraih banyak prestasi bagi
dan dengan kaum muda, pekerjaan semacam ini hanyalah

permulaan-dan kem a m puan Bank Dunia untuk mendukung
beragam inisiatif kaumn muda yang masih terbatas. Untungnya,
Bank Dunia adalah satu dari sekian banyak organisasi yang
bekerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang
mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang
mendesak. Pembaca buku ini dapat mengetahui lebih banyak
mengenai apa yang dilakukan oleh Bank Dunia dan organisasi-
organisasi lainnya, membahas serta memperdebatkan isu-isu
yang disoroti dalam buku ini, dan mengambil langkah aktif
dalam komunitas mereka.

Terdapat banyak sumber untuk membantu kaum muda yang
sedang mencari cara untuk membuat perbedaan (lihat bagian
Sumber-sumber untuk Bertindak). Melibatkan diri dapat
berarti:

* Menggunakan hak suara dan mendorong orang-orang
muda lain yang cukup umur untuk melakukan hal yang
sama

a Memulai kelompok diskusi yang berorientasi pada isu di
sekolah dan komunitas

< Menulis untuk media lokal atau menciptakan suatu media
baru

e Menandatangani petisi online atau memulai yang baru

a Meluncurkan kampanye advokasi

* Bekerja sukarela untuk organisasi kemasyarakatan di skala
lokal, nasional, atau internasional
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" Memobilisasi rekan-rekan untuk memulai suatu proyek atau
membentuk organisasi akar rumput

" Memberikan kontribusi pada strategi pengentasan
kemiskinan atau rencana pembangunan nasional di negara
sendiri.

Kesimpulan
Bayangkan sebuah dunia yang bebas dari kemiskinan.
Bayangkan dampaknya jika semua orang muda di negara maju
dapat menjangkau dan membantu rekan-rekan mereka di
negara berkembang. Dan, bayangkan jika setiap orang muda di
negara berkembang yang ingin membuat perubahan memiliki
kesempatan untuk melakukannya. Ini adalah visi dunia dari
mereka yang bekerja di, dan, dengan Bank Dunia, dan semakin
lama semakin banyak dar¡ mereka yang merupakan orang-
orang muda.

Kegiatan-kegiatan yang dipaparkan dalam buku ini
mencerminkan suatu langkah maju yang penting dalam usaha
Bank Dunia melibatkan kaum muda secara menyeluruh dalam
usaha-usaha pembangunan. Meskipun demikian, kegiatan-
kegiatan ini hanya mewakili suatu titik awal. Bank Dunia-
dan komunitas pembangunan yang lebih luas-memiliki
banyak pekerjaan yang harus dilakukan di masa depan untuk
merumuskan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif
terhadap tantangan-tantangan kritis yang dihadapi oleh kaum
muda di seluruh negara berkembang.

Meskipun tantangan-tantangan di masa depan tetap besar,
kesadaran mulai tumbuh dalam komunitas-komunitas
pembangunan bahwa mereka semua dapat bekerja lebih baik
dengan bersama-sama-dalam kemitraan kaum muda-untuk
memenuhi kebutuhan anak-anak dan kaum muda secara lebih
efektif dan berkelanjutan. Menggunakan perangkat-perangkat
seperti buku ini, kaum muda dapat terlibat tidak hanya
dalam membuat pertanyaan, tetapi juga mencari solusi bagi
kebutuhan pembangunan dunia.

Begitu banyak hal yang dapat diraih bersama-sama daripada
sendirian. Bank Dunia dan mitra-mitranya dapat memastikan
bahwa jutaan kaum muda mampu merealisasikan potensi dan
mimpi mereka untuk hidup lebih sehat, produktif, berarti, dan
menyelamatkan jiwa-jiwa.
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Sumber-sumber untuk Bertindak

Berikut adalah berbagai organisasi yang akan membantu Anda
terhubung dengan berbagai kesempatan untuk bekerja secara
sukarela dan dengan orang-orang yang berpikiran serupa
dengan Anda di seluruh dunia.

Tempat Mencari Informasi

European Youth Forum (www.youthforum.org)

Global Youth Parliament (www.glocalforum.org)

International Award Association (www.intaward.org)

International Youth Foundation (www.iyfnet.org)

Volunteer Guru (www.netaid.org/volunteer/abroad/)

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(www.waggs.org)

World Scouting Organizations (www.scout.org)

World Volunteer Web (www.worldvolunteerweb.org)

World YWCA (www.worldywca.org)

YouthActionNet (www.youthactionnet.org)

Arena untuk Berbicara

Development Gateway
(http://topics.developmentgateway.org/youth)

TakinglTGlobal (www.takingitglobal.org)

Voices of Youth (www.unicef.org/voy)
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Kesempatan Menjadi Sukarelawan

Amnesty International (www.amnesty.org)

Habitat for Humanity (www.habitat.org)

Idealist.org (www.idealist.org)

International Red Cross/Red Crescent Society
(www.redcross.org)

Oxfam (www.oxfam.org)

Roots and Shoots (www.rootsandshoots.org)

ServeNet (www.servenet.org)

U.N. Volunteers (www.unvolunteers.org)

Volunteer Online (www.onlinevolunteering.org)

Kesempatan Bekerja Magang

Asian Develompment Bank (www.adb.org)

Doors to Diplomacy
(www.globalschoolhouse.com/doors/index.html)

Idealist.org-internship listings (www.idealist.org)

Inter-American Development Bank (www.iadb.org)

International Monetary Fund (www.imf.org)

Red Cross (www.redcross.org)

TakinglT Global-internship listings (www.takingitglobal.org)

United Nations (www.un.org/ictr/internsh.htm)

United Nations Children's Education Fund
(www.unicef.org/about/employ/index_internship.html)
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United Nations Development Programme
(www.undp.org/ohr/Interns/intern.htm)

United Nations Population Fund (UNFPA) (www.unfpa.org)

United States Agency for International Development (www.
usaid.gov/careers/studentprograms.html)

United World College (www.uwc.org)

The World Bank Summer Internship Program
(www.worldbank.org/wbi/scholarships)

Youth at the U.N. (www.un.org/esa/socdev/unyin/
internships.htm)

Sumber-sumber Pendanaan Lembaga
Swadaya Masyarakat

Berikut adalah daftar pendek dari direktori online, sumber
daya, organisasi untuk dijelajahi dalam rangka mendapatkan
pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan. 1 Informasi
lebih lanjut mengenai sumber-sumber pendanaan dapat
ditemukan di: www.worldbank.org/smallgrantsprogram.

African Grantmakers Affinity Group
(www.africangrantmakers.org)

African Youth Foundation (http://www.afy.de)

African Women's Development Fund (www.awdf.org)

Allavida (www.allavida.org)

Asia Pacific Philanthropy Information Network
(www.asianphilanthropy.org)

European Foundation Centre Funders Online
(www.fundersonline.org)

Grantmakers Without Borders
(www.internationaldonors.org)
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Guidestar (www.guidestar.org)

Inter-American Development Bank (www.iadb.org)

La Ventana de la Sociedad Civil (www.ventancivil.org.pe)

National Endowment for Democracy (www.ned.org)

Partnership for Capacity Building Program in Africa
(www.acbf-pact.org) 2

Preston Fund for Girls' Education
(www.globalfundforwomen.org) 2

The Synergos Institute (www.synergos.org)

Catatan:
1. Dicuplik dari Guide to Resources for NGOs and Other Organizations of Civil
Society, World Bank Small Grants Program, 2003.

2. Sumber-sumber hibah yang didukung olch Bank Dunia yang tersedia bagi
organisasi-organisasi yang berkualifikasi.
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Daftar Akronim

AVU African Virtual University Universitas Maya Afrika

BINP Bangladesh Integrated Nutrition Proyek Gizi Terintegrasi di
Project Bangladesh

CAS Country Assistance Strategy Strategi Bantuan Negara

CDF Comprehensive Development Kerangka Kerja Pembangunan
Framework Komprehensif

CFCs chlorofluorocarbons klorofluorokarbon

CGIAR Consultative Group on International Kelompok Konsultatif untuk
Agricultural Research Penelitian Pertanian Internasional

EU European Union Uni Eropa

FAO Food and Agriculture Organization Organisasi Makanan dan Pertanian

GDP gross domestic product Produk Domestik Bruto

GNI gross national income Pendapatan Nasional Bruto

GNP gross national product Produk Nasional Bruto

HIPC Heavily Indebted Poor Countries Negara-negara dengan Utang
(Initiative) Terbanyak

HIV/AIDS human immunodeficiency virus / idem
acquired immune
deficiency syndrome

IBRD International Bank for Bank Rekonstruksi dan
Reconstruction and Development Pembangunan Internasional

ICSID International Centre for Settlement Pusat Penyelesaian Pertikaian
of Investment Disputes Investasi Internasional

IDA International Development Asosiasi Pembangunan Internasional
Association

IFC International Finance Corporation Korporasi Keuangan Internasional

IMF International Monetary Fund Dana Moneter Internasional

JPA Junior Professional Associate Pegawai Profesional Junior

KDP Kecamatan Development Project Proyek Pembangunan Kecamatan

MDGs Millennium Development Goals Tujuan Pembangunan Milenium
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MIGA Multilateral Investment Guarantee Badan Penjamin Investasi
Agency Multilateral

NEPAD New Partnership for Africa's Kemitraan Baru untuk Membangun

Development Afrika

NRPP Natural Resources Policy Project Proyek Kebijakan Sumber Daya
Alam

OCP Onchocerciasis Control Programme Program Pengendalian
Onchocerciasis

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper Kertas Kerja Strategi Pengentasan
Kemiskinan

SFD Social Fund for Development Dana Sosial untuk Pembangunan

SLS Same Language Subtitling (for Mass idem

Literacy)

U.N. United Nations Perserikatan Bangsa-bangsa

UNAIDS Joint United Nations Programme on Program Gabungan PBB untuk HIV/
HIV/AIDS AIDS

UNDP United Nations Development Program Pembangunan PBB
Programme

UNESCO United Nations Educational, Organisasi Pendidikan, Ilmu
Scientific, and Cultural Organization Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB

UNICEF United Nations Childrens Fund Dana Anak-anak PBB

U.S. United States Amerika Serikat

WBI World Bank Institute Institut Bank Dunia

YDP Youth, Development, and Peace Kaum Muda, Pembangunan,
(Conference and Network) dan Perdamaian (Konferensi dan

Jaringan)
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Daftar Istilah

Advokasi Kegiatan atau proses memohon, mempertahankan,
atau menjaga dasar-dasar dari suatu proposal mengenai
pihak lain-biasanya kelompok atau individu yang tidak
diuntungkan.

Bilateral (donor, institusi) Sebuah organisasi yang melibatkan
atau dianggotakan oleh dua negara. Istilah bilateral berarti
memiliki dua sisi.

Biodiversitas Keberagaman makhluk hidup dari segala
sumber, termasuk ekosistem tanah dan air, dan ekosistem
yang di dalamnya mereka menjadi bagian. Keberagaman
ini termasuk perbedaan-perbedaan dalam satu spesies,
antarspesies, dan antarekosistem. Keberagaman makhluk
hidup adalah kunci untuk memastikan keberlangsungan
hidup di bumi. Hal ini juga merupakan keharusan
mendasar untuk beradaptasi dan kemampuan bertahan
hidup, dan evolusi spesies yang berkelanjutan.

Cacat Kondisi fisik atau mental seseorang yang
menghalanginya melakukan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Cacat dapat
berasal dari lahir, penyakit, atau cedera.

Debitor Seseorang, suatu institusi, atau negara yang meminjam
uang, dan berutang kepada kreditornya.

Ekonomi makro Perilaku ekonomi skala nasional, seperti
pendapatan, tingkat penyerapan tenaga kerja, produksi, dan
sejenisnya.

Gas-gas rumah kaca Gas-gas yang membuat panas dari
matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi,
menciptakan efek rumah kaca yang sangat berbahaya
karena meningkatkan temperatur muka bumi. Gas-gas
rumah kaca mi termasuk ozon, metana, uap air, nitrogen
oksida, karbon dioksida, dan klorofluorokarbon.
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Infrastruktur Fasilitas, layanan, dan instalasi dasar yang
diperlukan agar suatu komunitas atau masyarakat dapat
berfungsi, misalnya sistem transportasi dan komunikasi, air,
listrik, dan institusi publik seperti sekolah, kantor pos, dan
penjara.

Jasa Barang-barang tak tampak yang terkadang diproduksi
dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Salah satu
contohnya adalah pendidikan: Anak-anak menerima
pelajaran-suatu jasa pendiikan-pada saat yang bersamaan
seorang guru mengajarkannya. Sektor jasa dalam
perekonornian meliputi hotel, restoran, serta penjualan
grosir dan eceran; transportasi, penyimpanan, dan
komunikasi; jasa pendanaan, asuransi, properti, dan bisnis;
layanan masyarakat dan komunitas (seperti pendidikan dan
kesehatan); serta layanan-layanan pribadi.

Kantor cabang negara Kantor Bank Dunia di lapangan (atau
di negara yang bersangkutan) yang mengoordinasikan
kegiatan Bank Dunia dengan pemerintahan, perwakilan
organisasi masyarakat, dan badan-badan donor
internasional lain yang beroperasi di negara tersebut, dan
dengan tim negara yang bersangkutan di markas besarnya
di Washington, D.C.

Keuangan mikro Sistem keuangan yang ditujukan bagi
rakyat miskin-terutama mereka yang ingin memulai atau
mengembangkan bisnis kecil-kecilan-dengan menawarkan
layanan seperti tabungan, pinjaman, transfer, dan asuransi,
yang tidak dapat mereka peroleh dari bank-bank komersial.

Korupsi Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memperoleh
keuntungan bagi diri sendiri. Uang suap, penyalahgunaan
barang-barang publik, dan nepotisme (mementingkan
anggota keluarga sendiri untuk mendapatkan pekerjaan dan
kontrak) adalah contoh-contoh umum dari perilaku yang
melanggar hukum.

Kreditor Seseorang, suatu institusi, atau negara yang
memberikan pinjaman uang, dan yang kepadanya utang
tersebut harus dibayarkan kembali.
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Lembaga swadaya masyarakat Terkadang disebut badan
sukarela, lembaga-lembaga ini sifatnya swasta (tidak terikat
dengan badan atau institusi pemerintahan), independen,
dan nirlaba, serta merupakan organisasi bentukan yang
sifatnya amal, penelitian, atau pendidikan.

Miliar Satu miliar sama dengan 1.000.000.000 atau seribu juta.

Multilateral (institusi, organisasi) Organisasi-organisasi
internasional yang melibatkan atau dianggotakan oleh
lebih dari dua negara dan dibentuk dengan tujuan
membantu negara-negara anggotanya melalui upaya-
upaya rekonstruksi atau pembangunan. Badan-badan
multilateral yang utama adalah PBB dan badan-badan
spesialisasinya; Bank Dunia, Komunitas Eropa, dan bank-
bank pembangunan regional, seperti Bank Pembangunan
Afrika.

Mutu kehidupan Kesejahteraan rata-rata penduduk. Mutu
kehidupan sulit diukur (baik untuk perorangan, kelompok,
maupun bangsa) karena selain kesejahteraan materiil
(lihat standar hidup), mutu kehidupan juga melibatkan
komponen-komponen tak tampak seperti mutu lingkungan,
keamanan nasional, keamanan pribadi, serta kebebasan
politik dan ekonomi.

Negara berkembang Negara berpendapatan rendah atau
menengah yang penduduknya mempunyai standar hidup
lebih rendah dengan akses ke barang dan jasa yang
lebih sedikit daripada penduduk negara berpendapatan
tinggi. Terdapat kira-kira 125 negara berkembang yang
penduduknya berjumlah lebih dari 1 juta; di tahun 1997,
keseluruhan penduduknya mencapai lebih dari 4,89 miliar.

Negara industri Negara yang sebagian besar hasil produksinya,
berdasarkan sejarah, merupakan hasil dari industri. Akan
tetapi, istilah ini digunakan secara luas untuk merujuk pada
perekonomian-perekonomian yang pendapatannya tinggi.
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Negara maju Negara berpendapatan tinggi sebagaimana
didefinisikan dari angka pendapatan bruto nasional per
kapita pada tahun 2003: sama dengan atau lebih dari $9.386.

Neraca pembayaran Sekelompok rekening dalam suatu jangka
waktu, biasanya satu tahun, yang merangkum transaksi-
transaksi keuangan dari berbagai institusi dan penduduk
suatu negara dengan institusi dan penduduk negara-negara
lain. Rekening-rekening mi meliputi (1) rekening aktual,
yang menunjukkan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu
negara dalam jangka waktu tersebut untuk membeli barang
dan jasa dari luar, dan pendapatan yang diperoleh dari
penjualan barang dan jasa ke luar; dan (2) rekening modal,
yang menunjukkan aliran investasi publik dan swasta dan
transfer-transfer yang lain.

Organisasi kemasyarakatan Kelompok-kelompok terorganisasi
dari orang-orang dalam masyarakat yang bukan merupakan
pejabat pemerintahan. Di dalamnya tercakup lembaga
swadaya masyarakat dan yayasan-yayasan nirlaba yang
didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan etis, budaya,

politik, ilmiah, rohani, atau kemanusiaan. Contohnya
adalah organisasi pelajar, pusat penelitian, kelompok amal,
yayasan, serikat dagang, asosiasi profesional, institusi
akademik, media, dan partai politik.

Pembangunan berbasis komunitas Pendekatan yang
memberikan kendali atas pembuatan keputusan dan
pengelolaan sumber daya bagi kelompok komunitas dan
pemerintah daerah, serta menganggap mereka sebagai aset
dan mitra dalam proses pembangunan.

Pembangunan kapasitas Istilah generik yang mengacu
pada intervensi-intervensi yang dirancang untuk
mengembangkan kemampuan organisasi-organisasi untuk
merencanakan dan menggunakan sumber-sumber daya
demi mencapai tujuan mereka yang berubah-ubah secara
lebih efektif dan efisien.
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Pembangunan yang berkelanjutan Proses pengelolaan
portofolio aset untuk menjaga dan meningkatkan
kesempatan yang dihadapi oleh orang-orang di masa
sekarang dan masa mendatang. Pembangunan yang
berkelanjutan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan, yang dapat dicapai dengan cara mengelola
modal fisik, alam, dan manusia secara rasional.

Pembayaran pinjaman Serangkaian pembayaran bunga
dan pinjaman pokok yang harus dibayarkan dari utang
sepanjang suatu periode tertentu.

Pemerintahan Proses di mana orang-orang, yang diberdayakan
untuk bertindak atas nama kelompok, membuat keputusan-
keputusan strategis yang mengarahkan upaya-upaya
kelompok tersebut secara keseluruhan. Pihak-pihak ini
terkadang meliputi perwakilan pemerintah atau dewan
direktur suatu perusahaan atau organisasi nirlaba. Satu
kunci pemerintahan yang baik adalah memastikan bahwa
mereka yang didelegasikan untuk mewakili kepentingan
orang banyak dari kelompok tersebut dapat dituntut
tanggung jawabnya atas segala kegiatan mereka.

Perekonomian pasar Suatu perekonomian yang beroperasi
berdasarkan pertukaran sukarela dalam pasar bebas dan
tidak direncanakan atau dikendalikan oleh suatu otoritas
pemerintahan sentral; perekonomian kapitalistik.

Perkembangan perekonomian Perubahan kualitatif dan
restrukturisasi dalam perekonomian suatu negara terkait
dengan kemajuan teknologi dan sosialnya. Indikator utama
perkembangan ekonomi adalah kenaikan produk nasional
bruto per kapita, mencerminkan adanya peningkatan dalam
produktivitas ekonomi dan kesejahteraan materi rata-rata
dari penduduk suatu negara. Perkembangan ekonomi erat
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Perubahan kualitatif atau perluasan
dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi,
menurut kesepakatan bersama, diukur dari persentase
kenaikan produk domestik bruto atau produk nasional
bruto selama satu tahun.
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Perusakan hutan Proses penebangan pohon-pohon di hutan.
Karena sistem akar pepohonan merupakan sesuatu yang
penting dalam menjaga kestabilan tanah, perusakan
hutan dapat membuat tanah mengalami erosi. Selain itu,
berkurangnya jumlah pepohonan dapat menyebabkan
pemanasan global, karena pepohonan membantu
mengurangi gas-gas rumah kaca dan menjadi penahan
teriknya matahari.

Pihak-pihak berkepentingan Orang-orang dan badan-badan
yang kehidupannya secara langsung dipengaruhi oleh suatu
kebijakan, inisiatif, atau proyek. Terkadang, pihak-pihak
ini adalah kelompok yang beragam, termasuk anak-anak,
keluarga, pemilik usaha, pemerintah, dan juga organisasi
agama serta lembaga swadaya masyarakat (akademia,
serikat kerja, kelompok advokasi lingkungan dan sosial,
serta media).

Pribumi (warga, desa) Mereka yang berasal dar¡, atau
merupakan penduduk asal suatu daerah atau lingkungan.

Produk domestik bruto Nilai semua barang dan jasa tingkat
akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam waktu
satu tahun. PDB dapat diukur dengan cara menjumlahkan
semua pendapatan negara (upah, bunga, keuntungan,
dan uang sewa) atau dengan menjumlahkan semua
pengeluarannya (konsumsi, investasi, pembelanjaan

pemerintah, dan ekspor rieto-artinya, ekspor dikurangi
impor).

Produk nasional bruto Nilai semua barang dan jasa tingkat
akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam waktu
satu tahun (PDB) ditambah pendapatan yang diperoleh
warganya di luar negeri, dikurangi pendapatan warga asing
yang bekerja di negara tersebut. PNB dapat jauh lebih kecil
dibandingkan dengan PDB jika sebagian besar pendapatan
dar¡ produksi suatu negara mengalir ke perusahaan-
perusahaan asing. Tetapi, jika semua penduduk atau
perusahaan negara tersebut memiliki saham dan obligasi
dar¡ perusahaan-perusahaan dan pemerintah negara lain
serta memperoleh pendapatan darinya, maka PNB bisa
menjadi lebih besar daripada PDB. Karena istilah produk
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dan pendapatan terkadang dapat dipertukarkan, maka PNB
per kapita juga disebut pendapatan per kapita.

Produktivitas Jumlah barang dan jasa yang diproduksi untuk
setiap unit input-misalnya, setiap unit tenaga kerja
(produktivitas tenaga kerja), setiap unit energi (PNB per
unit pemakaian energi), atau per unit seluruh sumber daya
produksi gabungan. Juga disebut sebagai efisiensi atau
produktivitas perekonomian.

Roma Komunitas warga minoritas terbesar dan paling rentan.
Tidak memiliki tanah air berdasarkan sejarah, para "gypsy"
ini hidup di hampir seluruh negara di Eropa dan Asia
Tengah, dan merupakan suatu komunitas yang benar-benar
beragam, dengan banyak sekali subkelompok yang dapat
dibagi menurut perbedaan bahasa, sejarah, dan pekerjaan.
Ukuran jumlah populasi Roma di Eropa berkisar dari 7
hingga 9 juta, sama seperti jumlah populasi di berbagai
negara kecil di Eropa.

Rumah susun Tempat tinggal bertingkat dalam suatu kota
yang hanya memenuhi standar minimal dari segi sanitasi,
keamanan, dan kenyamanan, serta ditinggali oleh keluarga-
keluarga yang miskin.

Standar hidup Tingkat kesejahteraan (perseorangan,
kelompok, atau penduduk suatu negara) sebagaimana
diukur oleh tingkat pendapatan (sebagai contoh, PNB
per kapita) atau dengan jumlah barang dan jasa yang
dikonsumsi (sebagai contoh, jumlah mobil setiap 1.000
orang atau jumlah pesawat televisi per orang).

Tahun fiskal Suatu jangka waktu akuntansi selama 12 bulan,
yang biasanya tidak tepat bersinggungan dengan tahun
kalender.

Tingkat buta huruf (orang dewasa) Persentase penduduk
di atas usia 15 tahun yang tidak dapat memahami cara
membaca dan menulis suatu kalimat sederhana yang
pendek mengenai kehidupan mereka sehari-hari.
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Transparansi Kualitas keterbukaan dalam pemerintahan dan
institusi yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan
dari pihak-pihak luar.

Uni Eropa Suatu aliansi ekonomi dan politik di mana sebagian
besar negara Eropa menjadi anggotanya. Uni Eropa
mencakup berbagai institusi, seperti Dewan Uni Eropa,
Parlemen Eropa, Komisi Eropa (layanan masyarakat),
Mahkamah Peradilan, dan Dewan Audit.
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Apa yang dimaksud dengan pembangunan? Apa beda antara Bank Dunia dengan IMF? Siapa
yang menyetujui peminjarnan yang diberikan oleh Bark Dunia? Bagaimana Bank Dunia
mengatasi korupsi di negara-negara peminjam? Mengapa utang negara-negara miskin di dunia
tidak bisa dihapuskan begitu saja? Seberapa pentingkah dampak lingkungan dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Bank Dunia? Apakah Bank Dunia memiliki proyek-proyek yang
melibatkan kaum muda? Apakah Bank Dunla memang peduli terhadap kaum muda?
Mengenal BankDunia: Panduan bagi KaumMuda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan
menawarkan lebih banyak pemahaman lagi. Dirancang untuk mereka yang berusia 17 hingga
24 tahun, buku ni memberikan suatu kilasan mengenai sejarah, organisasi, misi, dan pekerjaan
Bank Dunia. Buku ini menyampaikan sederetan isu pembangunan yang luas dan melihat lebih
jauh ke masa depan Bank Dunia-kaum muda di seluruh dunla.

Para pembaca akan menyadari bahwa bukuini sangat mudah dipahami dan kaya akan
informasi. Buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar agar tampak lebih menarik-bagian
tanya jawab, fakta dan angk, foto, serta tabel-dan menghadirkan profil beberapa orang muda
yang terlibat dalam pembangunan di seluruh duna. Bab terakhir dalam buku ini menjelaskan
gagasan-gagasan lebih lanjut rnengenal.keterlibatan kaum muda dalam upaya-upaya pemban-
gunan skala lokal da global.
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