
Posisi Indonesia Saat Ini

Suatu sektor keuangan yang berfungsi baik akan 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
daya cakup pertumbuhan, membantu pengentasan 
kemiskinan, dan memperkuat status Indonesia sebagai 
negara berpenghasilan menengah. 

Menjaga stabilitas sektor perbankan tampaknya telah 
menjadi fokus utama otoritas perbankan Indonesia 
sejak krisis tahun 1997/98. Stabilitas sektor perbankan 
telah tepat dipercaya sebagai prasyarat utama untuk 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pihak otoritas 
melaksanakan agenda reformasi yang berarti yang 
mencakup penyempurnaan peraturan dan pengawasan, dan 
memperkuat peran penegak hukum/anti-korupsi untuk 
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Pesan Pokok
1. Upaya pemerintah untuk menjaga dan memperkuat stabilitas sistem keuangan pada dekade lalu telah 

menunjukkan keberhasilan. 
2. Walaupun stabilitas terjaga, sektor keuangan Indonesia didominasi oleh perbankan, dan pendanaannya 

didominasi oleh instrumen keuangan dengan masa jatuh tempo yang pendek, umumnya deposito berjangka. 
Jumlah pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan oleh korporasi, infrastruktur  dan UKM masih sangat 
terbatas, sehingga memperlambat pertumbuhan. Selain itu, sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang 
pantas  terhadap berbagai produk dan jasa keuangan. 

3. Telah tiba waktunya untuk menangani dua tantangan utama sektor keuangan, efi siensi dan akses.

Tindakan Utama
1. Terus menjaga stabilitas sektor perbankan dengan (i) menyetujui dan melaksanakan jaring pengaman sektor 

keuangan, (ii) memperkuat LPS, termasuk dengan memberikan sumber daya manusia dan keuangan yang 
dibutuhkan, dan (iii) memperkuat kerangka kerja untuk tindakan perbaikan cepat yang berdasarkan aturan oleh 
Bank Indonesia.

2. Meningkatkan efi siensi sektor keuangan Indonesia dengan meragamkan dan memperkuat lembaga-lembaga 
keuangan nonbank (NBFI).  (i) Merestrukturisasi perusahaan-perusahaan asuransi dan pensiun yang tidak 
dapat memenuhi kewajibannya. (ii) Merestrukturisasi program pensiun pegawai negeri dan skema jaminan 
sosial sehingga membuat mereka memiliki  keberlanjutan fi skal. (iii) Menyusun kerangka kerja peraturan dan 
kelembagaan pendukung untuk pendanaan mata uang lokal dan jaminan sosial jangka panjang bagi penduduk 
melalui pengembangan sektor-sektor dana pensiun dan asuransi jiwa. (iv) Meningkatkan luas dan dalamnya 
pasar saham dan obligasi melalui pelaksanaan peraturan tata kelola  perusahaan yang ditingkatkan. (v) 
Memperkuat koordinasi antar otoritas sektor keuangan. 

3. Meningkatkan akses jasa-jasa keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah dengan (i) memperluas penekanan kebijakan dari pemberian kredit menjadi pemberian layanan 
keuangan, (ii) memberdayakan  lembaga kredit mikro formal  melalui peningkatan akses pembiayaan dan 
pembangunan  kapasitas yang terarah (iii) penetapan kerangka kerja hukum yang memadai bagi  institusi 
pembiayaan mikro nonbank/nonkoperasi, (iv) mendukung produk-produk keuangan berbasis modal ventura, 
sewa guna usaha dan Syariah, dan (v) memberikan kerangka kerja hukum dan peraturan yang jelas untuk 
produk/jasa keuangan yang inovatif/berdasar teknologi yang menjadi kunci untuk memberikan layanan 
keuangan rendah biaya.

Menuju Sektor Keuangan yang Stabil, Efi sien dan 
Mudah Diakses
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mencapai dan menjaga stabilitas. Keberhasilan program 
itu tercermin pada sektor perbankan yang sekarang lebih 
kuat dibanding satu dekade yang lalu. Semua indikator 
sektor perbankan, termasuk rasio kredit bermasalah  
(NPL),  imbal hasil aktiva, rasio kecukupan modal dan 
rasio pinjaman terhadap tabungan telah meningkat 
secara berarti.  Kembalinya kepercayaan masyarakat telah 
mendorong pertumbuhan sektor perbankan pada tahun-
tahun terakhir.

Walau krisis keuangan dunia yang sedang berlangsung 
telah mempengaruhi Indonesia, secara keseluruhan 
bank-banknya cukup kuat untuk  bertahan menghadapi 
terpaan badai. Akan tetapi, bank di Indonesia terbagi 
menjadi beberapa kelompok  yang beragam dalam hal 
likuiditas, modal dan risiko pada saat puncak gejolak di 
akhir tahun 2008, dan terdapat kekuatiran  yang terus 
mengganggu akan stabilitas beberapa bank yang berukuran 
lebih kecil, dengan dua bank yang terpaksa tutup. Kredit 
bermasalah  meningkat sampai pertengahan tahun 2009 
walaupun secara jangka panjang   kecenderungan penuruan 
kredit bermasalah terus berlanjut. Rasio kecukupan modal 
dan pencadangan kerugian pinjaman masih berada dalam 
kisaran yang terjaga bagi keseluruhan sistem (Tabel 1). 
Tingkat pertumbuhan kredit menurun pada triwulan 
terakhir, seperti yang dialami oleh dunia internasional. 
Kecenderungan peningkatan rasio pinjaman terhadap 
tabungan sekarang memberikan dukungan sektor riil 
setelah pencapaian tinggi pada tahun 1997/98 (Gambar 1).  
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibentuk pada 
tahun 2004, melindungi lebih dari 90 persen penabung 
di sektor perbankan dan menjamin simpanan sampai Rp 
2 miliar. LPS mengambil alih dua bank kecil yang pailit 
dalam menghadapi krisis. Secara keseluruhan, patut dicatat 
bahwa sektor perbankan tetap stabil ditengah gejolak 
dunia, bukti dari keberhasilan upaya pemerintah untuk 
menjaga stabilitas. 

Kepercayaan masyarakat dan pasar keuangan 
internasional pada lembaga keuangan Indonesia telah 
tumbuh berkat upaya pemerintah untuk meningkatkan 
pengaturan dan integritas sektor tersebut. Aturan 
perundangan mengenai kepatuhan, Pengenalan Nasabah  
(Know Your Customer), Antipencucian Uang dan peraturan 
lain telah diterbitkan bagi bank-bank dan lembaga-
lembaga keuangan nonbank dan dilaksanakan dengan 
efektif. Pencucian uang dikendalikan melalui operasi Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
yang terpercaya, yang telah beroperasi  selama beberapa 
tahun.

Kini para penyusun kebijakan harus menekankan pada 
peningkatan efi siensi dan akses pada sektor keuangan 
yang lebih luas untuk mempercepat pertumbuhan. 
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Gambar 1. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan

Sumber:  Bank Indonesia
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Gambar 2. Struktur Keuangan per Des 2008

Sumber: BI, Bapepam-LK, InfoBank, situs web lembaga, Kementerian Negara Koperasi
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Tabel 1. Laporan Keuangan Utama Bank-Bank Umum

  2004 2005 2006 2007 2008

CAR (%) 19.40 19.30 21.27 19.30 16.76

NIM (%) 5.88 5.63 5.80 5.70 5.66

NPL (Bruto) (%) 4.50 7.56 6.07 4.07 3.20

Aktiva Produktif  (%) 175.54 127.25 126.88 193.95 168.12

ROA (%) 3.46 2.55 2.64 2.78 2.33

ROE (%) 23.03 18.02 17.10 17.98 14.38

LDR (%) 49.95 59.66 61.56 66.32 74.58

Total Tabungan & 
Deposit

963.1 1,127.9 1,287.1 1,510.8 1,753.3

% Peningkatan 
(Penurunan)

n/m  17.1 14.1 17.4 16.0

Total Aktiva 1,272.1 1,469.8 1,694.0 1,986.5 2,310.6

% Peningkatan 
(Penurunan)

n/m  15.5 15.3 17.3 16.3

Total Pinjaman 559.5 695.6 792.3 1,002.0 1,307.7

% Peningkatan 
(Penurunan)

n/m  24.3 13.9 26.5 30.5

Sumber: Buku Statistik BUlanan Bank Indonesia
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Delapan puluh persen aktiva sektor keuangan tersimpan 
dalam bank-bank (Gambar 2). Sistem perbankan tidak 
dapat memobilisasi dan menempatkan sumber daya 
dengan tingkat efi siensi yang serupa dengan sektor 
keuangan yang lebih luas sehingga menghambat 
pertumbuhan dan potensi pengentasan kemiskinan. Kredit 
bank kepada sektor swasta sebagai bagian dari PDB 
tetap bertahan pada kisaran 25 persen - sangat rendah 
dibanding 85 persen di Th ailand, 47 persen di India dan 
114 persen di Cina.  Selisih suku bunga kredit-tabungan 
di Indonesia – di atas 500 basis points - tetap menjadi 
salah satu yang paling tinggi di wilayah itu dan antar 
negara-negara setara dan telah bertahan pada tingkat 
itu hampir selama satu dekade. Dalam hal akses, kurang 
dari setengah rakyat Indonesian memiliki rekening bank 
dan kurang dari seperlima penduduk telah meminjam 
dari bank. Sebagian besar tidak menemukan produk dan 
jasa dari sektor perbankan yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Walaupun stabil, sektor perbankan Indonesia 
membutuhkan peningkatan efi siensi dan akses yang cukup 
besar.

Peranan lembaga-lembaga keuangan nonbank sebagai 
alternatif kompetitif terhadap sistem perbankan tetap 
terbatas. Lembaga keuangan nonbank memberikan jenis 
pendanaan yang berbeda dan kemampuan menangani jenis 
risiko yang berlainan sekaligus menciptakan persaingan 
yang sangat dibutuhkan bagi sektor perbankan. Pasar 
saham Indonesia merupakan salah satu yang terbaik 
di dunia untuk beberapa tahun terakhir sebelum krisis 
keuangan dunia, dan telah mulai pulih kembali dengan 
cepat pada beberapa bulan terakhir. Dan sementara 
mobilisasi modal melalui penawaran umum perdana telah 
meningkat, kapitalisasi pasar saham Indonesia/tingkat 
PDB berkisar pada 40 persen, jauh di bawah pembanding 
di wilayah itu (Malaysia 180 persen, Th ailand 80 persen, 
dan Filipina 70 persen) dan India (155 persen) dan Cina 
(190 persen). Tata kelola  perusahaan dan perlindungan 
pemegang saham minoritas masih tetap lemah walaupun 
reformasi telah dilaksanakan. Pasar obligasi pemerintah 
aktif dan lancar, dan mengingat sejarahnya yang baru 
dimulai, suatu keberhasilan yang patut dipuji.

Perusahaan asuransi, pensiun dan industri reksa 
dana yang menawarkan produk-produk pengelolaan 
risiko kritis bagi perorangan dan perusahaan, dan 
menggerakkan sumber daya jangka panjang untuk 
investasi, tetaplah kecil. Indonesia masih memiliki 
salah satu rasio  penetrasi asuransi jiwa yang terkecil di 
dunia - sekitar 11 persen - walaupun telah mengalami 
pertumbuhan yang cepat selama beberapa tahun.  Terdapat 
sejumlah perusahaan asuransi berukuran kecil, tidak 
ekonomis, lemah dan pailit, yang penyelesaiannya secara 
memuaskan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan pesat 

industri tersebut. Dana pensiun dengan jumlah aktiva 
sekitar Rp 90 triliun (akhir tahun 2007) sangatlah kecil 
dibanding negara-negara setara. Indonesia juga memiliki 
sistem jaminan sosial yang lemah dengan perlindungan 
keuangan yang tidak memadai, terutama bagi penduduk 
miskin dan berusia lanjut. Walaupun bertumbuh sejak 
tahun 2005, industri reksa dana tetap kecil, bergejolak dan 
menawarkan macam  produk yang terbatas.

Sebagai pengatur dan pegawas NBFI, Bapepam-LK 
telah meningkatkan kapasitasnya secara berarti untuk 
merancang dan melaksanakan reformasi. Akan tetapi, 
untuk ukuran negara berpenghasilan menengah, Bapepam-
LK masih memiliki kapasitas yang terbatas. Sekarang 
pemerintah harus menekankan pada reformasi NBFI 
seperti yang telah dilakukannya pada sektor perbankan 
pada dekade yang lalu. Sasarannya adalah memperkuat 
sektor itu, meningkatkan aksesnya, memberikan produk 
pengelolaan risiko yang tepat kepada nasabahnya, dan 
menggerakkan pendanaan jangka panjang yang dapat 
ditanamkan secara produktif untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi.
 
Meningkatkan akses kepada masyarakat yang tidak 
terlayani dengan baik memberikan dampak positif 
yang berarti bagi keseluruhan pertumbuhan ekonomi, 
kesetaraan dan pengentasan kemiskinan. Akses yang 
ditingkatkan membuka pintu bagi kontribusi dari usaha 
mikro, kecil dan menengah. Penyusun kebijakan Indonesia 
telah lama berupaya meningkatkan akses kredit tetapi 
penekanannya harus pada masalah yang lebih luas tentang 
akses pada layanan keuangan yang mencakup tabungan.

Akses akan dan penggunaan layanan keuangan 
resmi sangatlah terbatas terutama bagi keluarga 
berpenghasilan rendah. Jumlah kantor cabang bank – 
salah satu penanda jangkauan fi sik – telah meningkat 
sebesar 70 persen sejak tahun 2000 dan jumlah mutlak 
rekening bank juga telah meningkat - keduanya 
merupakan kecenderungan yang mendukung. Akan 
tetapi, sekitar setengah dari keluarga Indonesia tidak 
memiliki akses terhadap layanan keuangan resmi (Bank 
Dunia tahun 2009), dan mereka yang hidup di luar Jawa 
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Gambar 3. Akses Pelayanan Keuangan di Indonesia
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memiliki akses yang lebih rendah lagi. Hampir 17 persen 
rumah tangga  sepenuhnya di luar layanan keuangan dalam 
bentuk apapun dan 31 persen lainnya tidak memiliki akses 
terhadap layanan keuangan resmi. Kurang dari seperlima 
jumlah penduduk pernah meminjam dari bank. Walaupun 
bank-bank telah meningkatkan keberadaannya, mereka 
menawarkan produk-produk dan layanan yang tidak tepat 
atau terlalu mahal.  Untuk penduduk dengan layanan 
keuangan terbatas, terutama di luar Jawa dan daerah 
pedesaan, produk dan layanan keuangan harus diberikan 
pada tingkat biaya yang efektif. Produk/layanan keuangan 
inovatif yang dituntun teknologi, termasuk perbankan 
nircabang dan berbasis telepon selular, menjanjikan potensi 
yang besar untuk menjangkau populasi tersebut dan harus 
dilaksanakan.
 
Lembaga keuangan mikro termasuk BPR, koperasi 
dan NBFI lainnya memiliki kapasitas yang terbatas 
dan menghadapi halangan kebijakan yang sangat 
membatasi kemampuan mereka dalam memberikan 
layanan keuangan kepada penduduk dengan akses yang 
terbatas. Pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga 
ini memiliki kesenjangan yang penting. Pemberi layanan 
keuangan nonbank dan nonkoperasi tidak memiliki 
kerangka kerja hukum yang kokoh, yang membatasi 
kemampuan mereka untuk memberikan layanan. Suatu 
undang-undang keuangan mikro telah dibahas selama 
hampir satu dekade tetapi belum diselesaikan dan 
disetujui. Terbatasnya akses informasi dan pengetahuan 
keuangan bagi penduduk yang kurang mengenal bank juga 
menghambat perluasan daya cakup keuangan.

Prioritas Kebijakan untuk 
Indonesia yang sedang Bangkit

Walaupun kemajuan yang dicapai pada dekade yang 
lalu, beberapa unsur penting dalam agenda reformasi 
masih belum tuntas. Setelah pembicaraan yang panjang, 
kemajuan yang dicapai oleh kerangka kerja jaring 
pengaman sektor keuangan masih terbatas dan usulan 
undang-undangnya masih tetap berada pada tahap 
rancangan. Lembaga-lembaga sementara seperti Forum 
Stabilitas Sektor Keuangan memiliki cakupan dan 
kapasitas yang terbatas untuk menggalang koordinasi 
yang efektif bila krisis timbul. Sementara penyelesaian 
bank-bank bermasalah yang masih hangat menunjukkan 
peningkatan koordinasi, sangat jelas terlihat bahwa bidang 
ini membutuhkan lebih banyak upaya. Saat ini LPS lebih 
merupakan lembaga yang menjalankan bank-bank pailit 
dibanding menutupnya dan mengembalikan dana nasabah. 
Sumber dayanya yang terbatas hanya mampu mengambil 
alih sedikit bank-bank berukuran kecil/menengah. Strategi 
penyelesaian bank yang jelas yang mendukung upaya 
pailit bank secara tertib akan menjelaskan peranan LPS. 
Dibutuhkan batasan suku bunga yang lebih realistis atas 
simpanan yang dijamin, lebih baik bila dihubungkan 
dengan suku bunga pasar, dan lebih banyak informasi 
dibutuhkan atas keadaan jaminan simpanan. Sementara 
pengawasan BI telah meningkat secara drastis, krisis yang 
sedang berlangsung sekali lagi menyoroti pentingnya 
kerangka kerja berdasar aturan yang harus ditaati untuk 
tindakan perbaikan yang cepat. 
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Gambar 4. Tumpang tindih perangkat kredit/pinjaman

Sumber:  Bank Dunia (2009)
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Beberapa prioritas kebijakan yang berbeda harus 
ditangani secara terkoordinasi untuk meningkatkan 
efi siensi sektor keuangan, Indonesia harus 
mendiversifi kasi sektor keuangannya yang berpusat pada 
bank dan mewujudkan NBFI yang lebih kuat: 

 ♦ Sektor asuransi dan pensiun harus direstrukturisasi 
secara menyeluruh melalui tindakan aturan untuk 
membentuk suatu industri yang efi sien dan 
terkonsolidasi. 

 ♦ Pemerintah harus melakukan restrukturisasi program  
pensiun pegawai negerinya yang kini mengancam 
pemerintah dengan tanggung jawab implisit yang besar. 
Hal ini menjadi lebih penting dalam hubungannya 
dengan usulan reformasi Pegawai Negeri yang 
melibatkan peningkatan kompensasi yang cukup besar. 
Rancangan dan penerapan rencana jaminan sosial juga 
harus ditingkatkan untuk membatasi biaya fi skal masa 
depan. 

 ♦ Penciptaan  nomor penduduk tunggal akan 
memberikan suatu prasarana sistem jaminan sosial yang 
sehat. 

 ♦ Pemerintah harus terus memberikan dukungan 
kerangka kerja kelembagaan dan peraturan untuk 
lembaga yang memberikan pembiayaan mata 
uang lokal jangka panjang, termasuk pembiayaan 
infrastruktur. Pasar obligasi penting bagi pembiayaan 
pemerintah, tetapi memiliki peran yang kecil untuk 
pembiayaan perusahaan. Kepercayaan investor dalam 
obligasi perusahaan akan membutuhkan penciptaan 
kurva hasil dan kerangka kerja pengaturan hukum dan 
tata kelola perusahaan  yang kuat. 

 ♦ Pemerintah harus mendorong rencana penyertaan 
kepemilikan minoritas dalam badan usaha milik negara 
di bursa saham untuk memperluas pasar saham yang 
kini dangkal dan dikuasai oleh segelintir perusahaan. 

 ♦ Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam, 
Indonesia akan menjadi calon yang tepat untuk 
memiliki kerangkan kerja formal untuk pembiayaan 
resiko prabencana/asuransi  bencana  untuk 
menurunkan ketergantungan pada anggaran dan 
bantuan donor pasca-bencana.  

Dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan status 
negara berpenghasilan menengahnya, keterlibatan 
keuangan haruslah menjadi kebijakan yang didahulukan. 
Meningkatkan akses ke layanan keuangan yang lebih luas 
untuk lebih banyak penduduk merupakan kunci menuju 
pertumbuhan berkesinambungan. Layanan ini harus 
melampaui kredit dan pinjaman terhadap tabungan, akses 
kepada sistem pembayaran resmi, dan layanan keuangan 
nonbank termasuk asuransi dan pensiun. 

 ♦ Lembaga pembiayaan mikro sangat membutuhkan 
kerangka kerja hukum resmi untuk membangun 
kapasitas kelembagaan dan menjelaskan masalah 
seputar penggerakkan dana tabungan. Undang-undang 
keuangan mikro yang baru telah tertunda hampir 
selama satu dekade: hal ini harus menjadi prioritas. 

 ♦ Mendukung dan mengembangkan layanan keuangan 
nonbank lain seperti modal ventura, sewa guna usaha 
dan pembiayaan berdasar Syariah yang membantu 
pemenuhan kebutuhan penduduk dengan penghasilan 
yang lebih rendah juga harus didahulukan.

 ♦ Mendukung dan menetapkan kemitraan pemerintah-
swasta yang kuat yang mampu mengembangkan dan 
mengujicoba produk-produk dan layanan keuangan 
yang baru dan terjangkau bagi lebih banyak penduduk. 
Kemitraan demikian akan memungkinkan Indonesia 
untuk meningkatkan keterbukaan dan meningkatkan 
keterlibatan keuangan secara berkelanjutan.  

 ♦ Akses terutama sangat buruk di luar Jawa sehingga 
perlu mengidentifi kasi lebih jauh mereka yang tidak 
mendapatkan layanan keuangan berdasarkan wilayah. 
Hal itu akan memungkinkan tindakan terarah untuk 
lapisan tertentu dari penduduk seperti tenaga kerja 
pendatang dengan kebutuhan khusus. 

 ♦ Untuk mencapai daerah-daerah dengan layanan 
keuangan yang buruk, perlu dukungan layanan/produk 
keuangan inovatif/berdasar teknologi seperti perbankan 
tanpa cabang atau lewat telepon selular dengan 
memberikan insentif dan kerangka kerja hukum yang 
jelas.

 ♦ Penduduk berpenghasilan rendah, penduduk dengan 
layanan keuangan yang buruk dan penduduk daerah 
pedesaan membutuhkan akses perangkat pengelolaan 
risiko yang baik, seperti asuransi dan pensiun. Secara 
global, asuransi mikro menjadi perangkat pengelola 
risiko yang makin penting bagi rumah tangga 
berpenghasilan menengah. Indonesia harus menyusun 
kerangka kerja perundangan dan insentif bagi industri 
tersebut.

Bagaimana Bank Dunia Dapat 
Membantu

Bank Dunia akan mendukung (i) program reformasi 
kebijakan jangka menengah yang sedang berjalan dan 
(ii) akan menanggapi permintaan bantuan dari otoritas 
jika terjadi peristiwa yang tidak diperkirakan/guncangan 
terhadap sistem. 
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Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif
untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Pada lima tahun ke depan, dukungan Bank Dunia pada 
reformasi kebijakan sektor keuangan pemerintah jangka 
menengah akan memecahkan masalah-masalah berikut:

 ♦ Layanan analisis dan saran serta bantuan teknis akan 
menjadi perangkat utama untuk upaya reformasi yang 
berhubungan erat dengan dukungan pada stabilitas 
keuangan, efi siensi dan akses. Program Penilaian 
Bidang Keuangan (Financial Sector Assessment Program) 
yang akan datang dapat memberikan masukan yang 
penting mengenai masalah utama dalam stabilitas 
dan efi siensi. Upaya analisis lain dari Bank - seperti 
laporan NBFI dan laporan Akses Layanan Keuangan 
– telah memberikan masukan mengenai efi sensi dan 
akses. Analisis lebih lanjut akan dilaksanakan sesuai 
kebutuhan. Upaya untuk memperkuat prasarana 
kelembagaan juga merupakan bagian dari dukungan 
ini. Bank Dunia akan bekerja sama dengan pihak 
otoritas – terutama Bapepam-LK, Bank Indonesia, 
Menko Perekonomian, Departemen Keuangan, 
lembaga masyarakat, dan para mitra pembangunan – 
dalam upaya ini. Reformasi utama juga akan didukung 
lewat rangkaian Pinjaman Pengembangan Kebijakan 
(Development Policy Loans) yang terus berlangsung. 

 ♦ Bank Dunia juga dapat membantu dukungan 
pengaturan, penyusunan dan peminjaman yang 
inovatif dalam bidang-bidang seperti pembiayaan 
prasarana, pasar saham, perdagangan, kedaerahan 
dan Syariah.

Sesuai sifatnya, bidang kedua dari dukungan tanggap cepat 
bagi masalah-masalah yang timbul tidak dapat diramalkan 
dan akan ditangani sesuai kebutuhan. Hal itu akan 
didukung oleh pengawasan sektor keuangan yang terus 
memberikan informasi mengenai perkembangan penting 
kepada Bank Dunia dan untuk menanggapi permintaan 
dari pemerintah.


