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Brasil Beli Obligasi IMF
Peralihan Hak Suara Terus Dibahas

Selasa, 6 Oktober 2009 | 02:46 WIB

Istanbul, Senin - Brasil, negara berkembang dari Amerika Selatan, menyatakan akan membeli

obligasi Dana Moneter Internasional sebesar 10 miliar dollar AS untuk menambah dana IMF.

Dengan tambahan dana tersebut, diharapkan IMF dapat lebih banyak membantu negara lain.

Ini merupakan pertama kalinya Brasil meminjamkan uang kepada lembaga multilateral tersebut.

”Kami telah beralih dari debitor menjadi kreditor,” ujar menteri Keuangan Brasil Guido Mantega

sebelum pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Istanbul, Senin (5/10).

Obligasi itu akan dibeli secara bertahap selama dua tahun. Obligasi itu berdenominasi special

drawing rights (SDR), mata uang IMF yang berdasarkan empat mata uang, yaitu dollar AS, euro,

pound, dan yen.

Pembelian obligasi itu juga merupakan peralihan tajam bagi Brasil yang pada tahun 2002

mendapatkan kredit dari IMF sebesar 30,4 miliar dollar AS. Kredit itu merupakan pemberian kredit

terbesar dalam sejarah IMF.

Jumat lalu, Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn menyerukan adanya penambahan

dana substansial yang bersumber dari para anggota IMF. Dengan tambahan dana itu, IMF dapat

lebih berperan sebagai sumber pembiayaan terakhir untuk membantu menjaga kestabilan sistem

moneter global.

”Ini merupakan momen bersejarah bagi kami. Kali ini merupakan pertama dalam sejarah bahwa

Brasil menjadi sumber pendanaan bagi IMF serta bagi komunitas internasional,” ujar Mantega.

Brasil menjadi negara berkembang ketiga dari kelompok BRIC (Brasil. Rusia, India, dan China)

yang berkomitmen membeli obligasi IMF. Adapun China merupakan negara berkembang pertama

dan telah menyatakan berkomitmen membeli obligasi IMF sebesar 50 miliar dollar AS, diikuti India
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dengan jumlah 10 miliar dollar AS. Rusia diharapkan membeli obligasi sebesar 10 miliar dollar AS,

tetapi sejauh ini belum menyatakan kesediaannya.

Pembelian obligasi oleh negara berkembang juga menandakan semakin besarnya kekuatan

negara berkembang dalam peta perekonomian global.

Jumlah obligasi IMF yang dibeli Brasil, India, dan China setara dengan seperenam dari total 500

miliar dollar AS dari komitmen yang telah dicanangkan dalam pertemuan Kelompok 20 (G-20) di

London April lalu. Menteri Brasil mengikuti keputusan pemerintah Juni lalu untuk membeli obligasi

baru IMF.

Brasil telah mengembalikan pinjaman sebesar 15,57 miliar dollar AS pada Desember 2005

kepada IMF, dua tahun lebih awal dari waktu yang dijadwalkan.

Hak suara

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu adalah peralihan hak suara sebesar 5 persen ke

negara berkembang. Masalah hak suara ini juga menjadi krusial karena melambangkan juga

peralihan kekuasaan dari negara kaya ke negara berkembang. Sebuah komite telah dibentuk

untuk membuat peralihan itu dapat dilaksanakan dengan segera.

”Proses ini perlu waktu. Peralihan itu tidak akan terjadi dalam satu malam. Kita sedang

mereformasi sebuah organisasi yang sangat kompleks serta mencakup segala sudut

perekonomian di dunia,” ujar Ketua Komite Youssef Boutros-Ghali.

Ia menyatakan, komite melindungi hak suara negara-negara anggota yang paling miskin

sekalipun. Anggota panel termasuk Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn dan

Menkeu AS Timothy Geithner serta sejumlah menteri keuangan lain.

IMF biasanya dikepalai oleh orang Eropa, sedangkan Bank Dunia dikepalai oleh orang AS.

(AP/AFP/Reuters/joe)
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