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SELURUH UTANG DILUNASI, IMF TAK BISA INTERVENSI  

Indonesia Harus Menjadi Tuan di Negeri Sendiri 

 

Jakarta, Kompas - Indonesia melunasi seluruh utangnya ke Dana Moneter Internasional atau IMF, 

setelah dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar 3,2 miliar dollar AS, Kamis (5/10). Penyelesaian 

utang ini bakal menandai era kebijakan ekonomi yang lebih mandiri, lepas dari intervensi IMF.  

"Kami mengatakan kepada IMF bahwa kami akan melunasi utang hari ini (Kamis kemarin). Sesuai 

mekanismenya, penyelesaian akan rampung dalam lima hari. Jadi minggu depan kita tidak punya utang 

lagi kepada IMF," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, saat memaparkan hasil 

Rapat Dewan Gubernur BI kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/10).  

 

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan pelunasan utang 

ke IMF sudah mempertimbangkan seluruh aspek perekonomian.  

 

Pemerintah memercayakan kepada BI untuk memperhitungkan seluruh aspek perekonomian yang 

terkait dengan percepatan pelunasan utang tersebut.  

 

"Selama ini komunikasi dan kesepakatan antara BI dan pemerintah sudah dilakukan. Pemerintah 

memberikan sepenuhnya pada BI dalam menjaga seluruh aspek," katanya.  

 

Menurut Sri Mulyani, percepatan pelunasan utang IMF sudah mempertimbangkan kondisi arus modal 

yang masuk ke Indonesia, cadangan devisa, serta kebutuhan pembiayaan.  

 

"Semuanya sudah dipertimbangkan. Saya rasa, keputusan BI cukup baik, baik dari sisi waktu maupun 

jumlahnya. Pembayaran ini tidak akan memengaruhi keanggotaan Indonesia di IMF karena ini hanya 

pengembalian kembali bantuan mereka," ujar Menkeu.  

 

Sebelumnya, Juni 2006, BI melakukan pembayaran tahap pertama senilai 3,75 miliar dollar AS. 

Pembayaran tahap kedua awalnya akan dilakukan 2007.  

 

Akan tetapi, melihat kecukupan cadangan devisa yang pada akhir September 2006 mencapai 42,35 

miliar dollar AS, maka pembayaran tidak perlu menunggu sampai tahun depan.  

 

Tuan di negeri sendiri  

 

Selain itu, pelunasan juga didasarkan atas kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. "Buat 

apa menunggu, kita lunasi saja utang itu," kata Burhanuddin dengan nada mantap.  



 

Dengan lunasnya utang ke IMF, post program monitoring yang selama ini menjadi saluran IMF untuk 

mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia berakhir.  

 

"Dengan pembayaran yang dipercepat itu, kita sudah pada level of playing field yang sama. Sekarang 

Indonesia menjadi anggota biasa, bukan lagi anggota yang sakit," kata Burhanuddin.  

 

Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono menambahkan, sisa utang pokok ke IMF yang dilunasi Indonesia 

kemarin mencapai 3,1 miliar dollar AS ditambah bunga sehingga totalnya menjadi 3,2 miliar dollar AS.  

 

Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo, yang selama ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah dan BI, 

kali ini mendukung penuh pelunasan utang ke IMF.  

 

Menurut dia, hubungan Indonesia dengan IMF ke depan hanya sebatas keanggotaan. "Jangan lagi ikuti 

agenda-agenda IMF. Kini kebijakan ekonomi pemerintah harus mampu menjadikan bangsa Indonesia 

menjadi tuan di negeri sendiri," katanya.  

 

Sebagian besar program IMF yang dipraktikkan untuk mengatasi kehancuran ekonomi Indonesia akibat 

krisis dinilai gagal oleh banyak pihak.  

 

Negara-negara yang tidak mau bekerja sama dengan IMF dalam mengatasi krisis ekonomi justru banyak 

yang berhasil. Program yang ditawarkan IMF, semisal privatisasi, dinilai hanya menguntungkan negara-

negara maju.  

 

Privatisasi kini menyebabkan banyak industri di Indonesia yang didominasi asing. Menurut Dradjad, 

Indonesia dan anggota IMF dari negara berkembang lainnya bisa menggalang kekuatan untuk 

mendorong demokratisasi IMF.  

 

"Indonesia perlu memelopori gerakan perombakan total resep-resep neoklasik IMF, diganti dengan 

resep ekonomi yang lebih variatif," katanya. 

 


