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Aspek Hukum IMF di Indonesia

Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD.

Dasar Hukum

Dasar Hukum yg mengatur hubungan Indonesia 
dan IMF adalah:

a. UU No. 9/1966 jo. Undang-undang Nomor 2 
tahun 1967 tentang Keanggotaan Kembali
Republik Indonesia Dalam Dana Moneter
Internasional (International Monetary Fund) 
dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi
dan Pembangunan (International Bank For 

Reconstruction And Development)

b. IMF Articles of Agreement beserta

amandemen-amandemennya.

c. Berbagai Letter of Intent yg dibuat antara IMF 

dan Pemerintah RI (diwakili Menkeu & 

Gubernur BI)

d. Memorandum on Economic and Financial 

Policies (lampiran/attachment dari LOI)

Penjelasan Lebih Lanjut

• IMF Articles of Agreement mengatur hak dan
kewajiban Indonesia sebagai member dari
IMF.

• LOI dan Memorandum on Economic and 
Financial Policies menyepakati reformasi
dalam struktur ekonomi Indonesia, 

misal: pemisahan BI dari pemerintah, 
penghapusan monopoli BULOG, privatisasi
beberapa BUMN, dsb.
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LOI dan Memorandum IMF

• LOI dan Memorandum of Economic and 

Financial Policies merupakan prasyarat

(conditionality) bagi negara anggota IMF yg

akan membuat Loan Agreement dg IMF.

� Isi LOI dan Memorandum disesuaikan dg 

situasi ekonomi negara tsb.

�Loan/pinjaman dapat dibatalkan IMF jika

ada pelanggaran LOI dan Memorandum

• LOI dan Memorandum dg IMF juga dapat
dibatalkan oleh negara peminjam, apabila
mereka sudah mengembalikan seluruh
pinjamannya pada IMF sebelum waktu jatuh
tempo.

� Indonesia mempercepat pengembalian
hutangnya kepada IMF di tahun 2006 dari yg
semestinya jatuh tempo di tahun 2010.

� Membebaskan Indonesia dari kewajiban2 
melakukan restrukturisasi ekonomi yg dituntut
IMF dalam LOI  yg kadang kontroversial.

IMF & IBRD

• Bantuan yg diberikan oleh IMF kepada negara

anggotanya adalah berupa bantuan moneter/ 

keuangan untuk memperbaiki keadaan

finansial negara anggotanya.

• Sehingga wujud bantuan IMF adalah berupa

dana segar (uang) yg dipinjamkan ke negara

anggotanya

• Bantuan yg diberikan IBRD (World Bank) kepada

negara anggotanya adalah berupa bantuan

proyek pembangunan. Dana yg dipinjamkan

oleh IBRD ke negara anggotanya, harus

diwujudkan oleh negara tsb dalam bentuk:

1. Hard projects (misal: jembatan, bendungan, jalan

tol, dsb)

2. Soft projects (misal: program KB, program 

peningkatan kualitas pendidikan, program 

kesehatan ibu dan anak, bahkan reformasi hukum)
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PERSAMAAN IMF & IBRD

• IMF dan IBRD menyadari bahwa bantuan yg

mereka berikan bagi negara anggotanya akan

sia-sia apabila negara tsb tidak memperbaiki

fundamen ekonominya lebih dulu.

• Fundamen ekonomi yg keliru berakibat

pengelolaan perekonomian negara yg keliru �

pemborosan uang

• Oleh karena itu, sejak pertengahan 1980-an, 

IMF maupun World Bank memperkenalkan:

– Structural Adjustment Loan (SAL)

– Sectoral Adjustment Loan (SECAL)

• Loan/Pinjaman dari IMF dan WB dlm proyek

SAL dan SECAL ditujukan untuk program-

program reformasi ekonomi guna

memperbaiki fundamen ekonomi negara yg

dibantu mereka

• Contoh program-program yg dibiayai oleh

Structural Adjustmen Loan:

– Liberalisasi perdagangan

– Privatisasi

– Penghapusan subsidi

– Penyesuaian nilai tukar mata uang

– Reformasi perpajakan / fiskal

• Contoh program yg dibiayai oleh Sectoral

Adjustment Loan:

– Reformasi di sektor MIGAS / Pengelolaan SDA

• Akhir2 ini, Structural Adjustment Program dan

Sectoral Adjustment Program dijadikan bagian

dari persyaratan pencairan bantuan keuangan

IMF atau bantuan pembangunan World Bank.

• Persyaratan negara melakukan Structural/ 

Sectoral Adjustment Program dimasukkan dalam

Perjanjian Pemberian bantuan IMF / WB pd 

negara tsb

• Hal ini memunculkan isu tentang kedaulatan

negara berhadapan dg OEI.
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ISU  HUKUM di INDONESIA

A. Dalam hal LOI dan Memorandum IMF 

mensyaratkan Pemerintah Indonesia untuk

memprivatisasi BUMN vital (mis. PDAM) atau

menghapus subsidi beras, yg mengakibatkan

pelanggaran isi pasal 33 UUD 1945:

a. Pemerintah harus menghormati perjanjian

internasional, ataukah

b. Pemerintah harus melanggar perjanjian

internasional tsb ?

B. Apabila ditengah waktu menjalankan LOI dan

Memorandum IMF, Pemerintah tidak

sanggup melaksanakan restrukturisasi

ekonomi sbg mana disyaratkan dalam LOI 

dan Memorandum tsb, padahal pem RI 

masih membutuhkan loan IMF, upaya hukum

apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

RI?

Jelaskan.


