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IMF Siap Lakukan Reformasi
JUMAT, 9 MARET 2012 | 02:23 WIB

WASHINGTON, RABU - Dewan Eksekutif

lembaga multinasional Dana Moneter

Internasional tengah menyusun aturan baru

yang memberikan hak suara lebih besar

kepada negara berkembang, yang

perannya semakin besar.

Negara berkembang seperti China, Brasil,

dan India telah berulang kali menginginkan

tambahan hak suara lebih besar seiring

dengan bertambahnya besaran ekonomi

mereka.

Menurut sumber-sumber di markas Dana

Moneter Internasional (IMF) di Washington, Rabu (8/3), Dewan Eksekutif sepakat untuk membuat

rancangan baru yang mengatur kekuatan dan kontribusi anggota IMF.

Reformasi fundamental tersebut masih terus dibicarakan dan akan dituangkan secara resmi. Cakupan

restrukturisasi tersebut, yang akan memangkas dominasi Eropa di lembaga itu, tampaknya akan

diselesaikan dengan segera.

Salah seorang juru bicara IMF membenarkan bahwa Dewan Eksekutif tengah membahas hal tersebut.

Menurut sumber itu, proposal reformasi diusulkan oleh Direktur IMF Paulo Nogueira Batista.

Reformasi tersebut seiring dengan keinginan IMF untuk mendapatkan tambahan pendanaan sebesar

500 miliar dollar AS agar dapat membantu mengeluarkan Eropa dari krisis.

Eropa sangat berharap mendapatkan bantuan dari negara berkembang. IMF bersama dengan Bank

Sentral Eropa dan Uni Eropa menyuntikkan dana talangan untuk negara-negara Eropa yang sedang

terlilit utang seperti Yunani dan Portugal.

Ketika dimintai bantuan untuk mengatasi krisis, negara berkembang yang tergabung dalam BRICS, terdiri

atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, menyatakan keinginan membantu Eropa melalui IMF

asalkan diberi hak suara lebih besar.



Selama ini, hak suara di lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia dikuasai oleh Amerika Serikat

dan Eropa. Mereka memiliki porsi suara terbesar karena sumbangan mereka terbesar terhadap IMF.

Tidak adil

Brasil, yang merupakan salah satu negara yang perekonomiannya berkembang sangat pesat, telah

mengaitkan komitmen bantuan tersebut dengan reformasi struktur kekuatan di IMF. Presiden Brasil Dilma

Rousseff menekankan hal tersebut di sela kunjungannya ke Hanover, Jerman, Rabu lalu.

”Sejak pertemuan tingkat tinggi Kelompok 20 (G-20) di Cannes November 2011, mereka mengatakan

bahwa kami telah sepakat untuk meningkatkan sumber pendanaan di IMF,” ujarnya.

Dia menambahkan, komitmen tersebut harus selaras dengan peningkatan partisipasi negara-negara

berkembang.

Pada struktur kekuasaan yang ada sekarang, BRICS yang sebenarnya memiliki ukuran ekonomi lebih

besar daripada negara Eropa mendapatkan porsi suara yang lebih sedikit. Misalnya saja, saat ini Belgia

memiliki kuota suara lebih besar dibandingkan dengan Brasil, negara dengan besaran ekonomi nomor

enam di dunia.

Keadaan ini tentu bukanlah kondisi yang ideal dan dirasakan tidak adil bagi negara-negara berkembang

lainnya. (AFP/joe)
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