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BAB III 

REZIM MONETER INTERNASIONAL 

 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah rezim moneter 

internasional serta pengaruhnya yang sangat besar hingga saat ini. Sehingga dengan 

penjelasan mengenai sejarah rezim moneter internasional ini diharapkan dapat 

mengantarkan ke pembaca mengenai awal mula peraturan keuangan tingkat 

internasional yang juga menjadi acuan aturan keuangan di setiap negara. 

A. Rezim Moneter Internasional 

International Regime dalam kamus hubungan internasional adalah istilah 

yang digunakan untuk menyebutkan keberadaan prinsip, norma, aturan, dan 

prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh komunitas internasional 

serta digunakan sebagai acuan dalam bekerja sama. Konsep rezim menunjukkan 

bahwa meskipun secara umum politik internasional memiliki karakteristik 

anarkis, menyepakati adanya acuan yang disepakati bersama. Rezim internasional 

tidak merujuk pada aturan yang mencakup seluruh aspek namun merupakan 

kumpulan berbagai rezim yang mengatur pola hubungan di seluruh aspek di 

sejumlah sektor, seperti security regimes, environmental regimes, communication 

regimes, dan economic regimes(Ashari, 2015). Rezim Internasional didefinisikan 

oleh Stephen Krasner sebagai seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan 

prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun Imlplisit dimana 

semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional.Rezim 
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international ini dapat dikatakan sebagai sebuah konsekuensi dari kerjasama 

internasional.(S.D.Krasner, 1982). Rezim internasional ini biasanya dibentuk 

untuk mengatur sebuah kerjasama yang telah dibentuk agar dapat lebih efektif, 

karena dalam rezim internasional terdapat aturan-aturan, prosedur yang dapat 

mengatur aktor yang terlibat didalamnya karena rezim internasional terkait 

dengan proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan semua actor. Perlu kita 

ketahui bahwa kelompok realist dan liberal-institutionalist memiliki kesamaan 

dan juga perbedaan pandangan tentang rezim internasional. Kedua kelompok ini 

memiliki asumsi yang sama tentang rezim yaitu: 

(a) negara berinteraksi dalam sistem politik internasional yang anarkis;  

(b) negara adalah actor yang rasional; 

(c) negara adalah actor yang berperan membentuk rezim;  

(d)rezim dibentuk atas dasar kerja sama dalam kerangka sistem internasional;   

(e) rezim mendukung terciptanya tatanan internasional atau international 

order.  

Walaupun demikian, kedua kelompok ini memiliki perbedaan pandangan 

mengenai dasar pembentukan rezim.Realist berpendapat bahwa negara dengan 

kekuatan (power) yang dimilikinya dapat memaksa negara-negara lain untuk 

membentuk rezim, sedangkan liberal-institutionalist berpendapat bahwa power 

tidak berfungsi sebagai alat pemaksa namun digunakan oleh negara-negara untuk 

bernegosiasi di dalam rezim yang mereka bentuk (Ashari, 2015).Bahwa rezim 

internasional telah mengatur dari berbagai macam bidang yang salah satunya 
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adalah sector ekonomi.Dalam mengatur sector ekonomi ini rezim internasional 

telah dinamakan sebagai rezim moneter internasional sehingga rezim ini telah 

mengatur sistem keuangan yang bertaraf internasional sehingga dijadikan patokan 

dalam menentukan aturan keuangan. 

Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh adanya rezim moneter yang 

dibuat oleh karena itu rezim moneter dilembagakan menjadi hubungan moneter 

internasional sebagai wadah hukum.Sistem moneter internasional merupakan 

pusat dari perekonomian internasional dengan berdasar kerangka kerja 

perdagangan, investasi dan berbagai transaksi pembayaran ekonomi untuk 

berbagai lintas negara.Uang dan neraca mata uang merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi negara sehingga dapat diangkat menjadi isu internasional. Dengan 

hal ini negara otomatis akan memperoleh hak prerogative yang mengatur segala 

kemungkinan yang terjadi akibat dari sistem moneter. Setiap negara mempunyai 

hak kedaulatan untuk mengatur, menilai dan mengontrol keuangan dan distribusi 

ekonomi dengan pihak asing.(Spero & Han, 2010) 

1. Sejarah Sistem Bretton Woods 

Jika kita membandingkan antara sistem ekonomi internasional pada abad 

19 dan pasca Perang Dunia II maka sangat berbeda keadaanya karena terlihat 

adanya dimensi baru pada sistem ekonomi internasional di era dewasa ini dengan 

berkembangnya interdependensi ekonomi global yang didukung dengan 

teknologi-teknologi yang semakin pesat dan mutakhir, komersial dan finansial. 
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Kemajuan yang lain juga dipengaruhi oleh adanya aktor-aktor yang yang besar 

dari pihak non-negara yang berkecimpung dalam sector ekonomi. Hal ini tentu 

memberikan dampak ketika terjadinya interaksi yang timbul dengan adanya 

kemajuan yang pesat yaitu adanya kerjasama namun tidak dapat dipungkiri ketika 

terdapat konflik yang muncul.Frankel menyatakan bahwa perkembangan yang 

maju ini mengarah pada internasionalisasi alat ekonomi yang menyerahkan peran 

kepada institusi-institusi ekonomi internasional (Frankel, 1980). Dunia telah 

sampai pada saat dimana tahap tinggal landas atau dapat disebut “take-off point”, 

yaitu tercapainya suatu tingkat pertumbuhan yang semakin terus-menerus dalam 

indeks dalam indeks populasi, produksi, dan pertukaran barang serta jasa. 

Selanjutnya dikatakan bahwa semenjak tahun 1950 dengan yakin menunjukkan 

karakteristik bahwa era sekarang ini adalah era pertumbuhan, juga 

ketidakseimbangan, dan semakin meningkatnya interdependensi.(Coulombis & 

Wolfe, 1990). Adanya fenomena industrialisasi yang terjadi pada abad ke-19 telah 

sukses mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara bagian Eropa Barat 

hampir 3 persen. Hal ini terus terjadi hingga berlanjut sampai resesi besar-besaran 

pada tahun 1930-an Pasca Perang Dunia kita saksikan yang tinggal lepas landas 

yang pada saat itu pertumbuhan ekonomi global mencapai 5 persen, hal ini tentu 

begitu luar biasa. Namun sangat ironis ketika pertumbuhan yang pesat ini hanya 

terjadi pada negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara sehingga terjadi 

ketimpangan dengan negara-negara di kawasan belahan bumi bagian Selatan 
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dengan kawasan belahan bumi bagian Utara yang lebih maju dahulu. (Soeprapto, 

1997) 

Tahun 1980 negara yang sudah lebih maju dan kaya mencapai yang 

penduduknya mencapai 23 persen dari seluruh jumlah penduduk dunia telah 

mencapai kekayaan senilai 77 persen kekayaan dunia, maka penduduk yang 

berjumlah lebih banyak yaitu sisanya telah mencapai kekayaan yang hanya 23 

persen saja. Hal ini tentu menunnjukkan ketimpangan dan ketidakadilan pada tata 

ekonomi internasional.Pada tahun ini juga telah terjadi penurunan pertumbuhan 

ekonomi dunia yang diteruskan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk 

dunia yang jika dapat diperkirakan mencapai dua kali lipatnya dalam kurun waktu 

41 tahun. Hal ini tentu membuat semua pihak untuk mengantisipasi adanya 

lonjakan supply dan demand secara global. Dan akan diperkirakan bahwa akan 

adanya peningkatan yang besar dalam volume serta nilai perdagangan 

internasional. Diadakan perjanjian perdagangan antara Amerika, Jepang, dan 

Jerman Barat (yang pada saat itu) telah memberi tanda bahwa terdeteksi-nya 

interdependensi antara negara-negara yang berteknologi maju meskipun 

penggolonganya masih berdasarkan regional bukan berdasar jaringan 

perdagangan internasional.(Soeprapto, 1997) 

Perubahan orientasi ekonomi internasional yang tadinya berdasar pada 

subsistem regional dan berubah menjadi jaringan perdagangan global dipengaruhi 

oleh reorientasi persepsi dari para elit politik luar negeri Mereka berasumsi bahwa 

interdependensi berarti penggunaan sumber-sumber secara maksimal.Yang 
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artinya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan.(Coulombis & Wolfe, 

1990). Pengurangan hambatan-hambatan perdagangan sama halnya dengan 

pengurangan proteksi. Perdagangan telah diserahkan kepada mekanisme pasar 

dengan melewati jalur pengurangan proteksi yang diperlukan dengan persiapan 

yang dilakukan dengan cara modernisasi di sector-sektor vital untuk tujuan 

restrukturalisasi sehingga akan meningkatkan daya saing. (Soeprapto, 1997). 

Seperti yang kita tahu bahwa modernisasi sangat penting diterapkan, sebagai 

contoh adalah pada waktu itu Amerika Serikat telah gagal menerapkan metode-

metode produksi baru sehingga dengan hal ini mereka telah kalah bersaing 

dengan produsen baja dari negara-negara lain, oleh karena itu Amerika Serikat 

menumpukan banyak penjagaan terhadap intervensi oleh pemerintah dalam 

memberikan kebijakan untuk pengendalian impor dengan tujuan melindungan 

pasar domestic. (Coulombis & Wolfe, 1990). Dengan adanya ketimpangan dan 

ketidakadilan yang terjadi maka ada semacam bentuk rasa penuntutan oleh 

negara-negara yang belum mengalami kemajuan ekonomi untuk mengubah 

struktur sistem internasional.Mereka menuntut adanya strategi dengan bentuk 

Tata Ekonomi Internasional Baru (New International Economic Order) dengan 

berdasarkan pemikiran keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang 

seimbang.Mereka melakukan desakan dengan menuntut para pemerintah untuk 

tidak mengejar keuntungan semata-mata bagi negaranya saja, namun juga 

memikirkan negara-negara ketiga sehingga dapat mendistribusi kemakmuran 

perekonomian secara merata.Mereka berharap dalam jangka waktu dekat mereka 
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dapat turut memperjuangkan ekonomi dari negara-negara Dunia Ketiga.Tuntutan 

ini berulang-ulang disampaikan dalam pertemuan dan konferensi di organisasi-

organisasi Dunia Ketiga.Seperti konferensi PPB untuk Perdagangan dan 

Pembangunan (UNCTAD) dan pertemuan Kelompok 77.Dengan keadaan 

ketimpangan ekonomi secara global dan adanya fenomena interdependensi maka 

kita harus dapat melakukan pendekatan dengan secara global di lingkungan 

ekonomi dunia.(Soeprapto, 1997) 

Perencanaan rezim moneter internasional telah dimulai pasca Perang 

Dunia II dengan mulai adanya kerjasama moneter dan pengaturan kontrol devisa  

yang semakin memuncak pada konferensi Bretton Woods 1944. Untuk tujuan 

menghindari adanya kasus volatilitas nilai mata uang free float yang terjadi pada 

tahun 1920, dalam konferensi Bretton Woods pada saat itu berencana untuk 

menetapkan standar emas dimana nilai masing-masing mata uang negara dipatok 

senilai dengan harga emas dan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama. 

Sebuah mata uang utama adalah mata uang yang actor swasta dan public bukan 

penduduk yang paling sering menggunakan mata uang tersebut dalam negeri saja, 

namun juga digunakan dalam transaksi antar perbatasan serta digunakan dalam 

pembelian dalam bentuk instrument keuangan seperti obligasi.(Cohn, 2012) 

Pada abad ke-19 hingga sampai berakhirnya Perang Dunia II mata uang 

Inggris yaitu Poundsterling telah menjadi mata uang sentral dunia, namun setelah 

Perang Dunia II mata uang dollar Amerika Serikat berhasil merebut mata uang 

sentral dunia tersebut. Sehingga mata uang negara-negara yang lain kemudian 
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ditentukan menurut nilai mata uang dollar. Setelah ditetapkan nilai tukar tersebut 

maka jika terjadi fluktuasi nilai tukar lebih dari 1 (satu) persen maka harus 

dikonsultasikan secara bersama.(Soeprapto, 1997) 

Konferensi di Bretton Woods yang menghasilkan sistem moneter 

internasional saat itu dapat berjalan dengan baik hingga pada akhir tahun 1960-an. 

Sistem ini berjalan dengan menggunakan standar emas dan dollar Amerika 

Serikat sebagai mata uang utamanya. Dengan keadaan ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat yang sewaktu-waktu 

bisa menjual emasnya yang berlimpah pada para pemegang mata uang dollar 

Amerika Serikat di seluruh dunia. Amerika dapat memanfaatkan keadaan ini 

dengan cara membeli emas tersebut berarti pembeli ini yang mereka adalah 

perusahaan-perusahaan, bank-bank dan bahkan individu-individu dari luar negeri 

telah menyimpan dollar. Dengan begitu mereka tentu dapat mengimpor barang 

ataupun jasa darimana saja.(Soeprapto, 1997) 

Dengan dijadikan-nya dollar Amerika Serikat sebagai mata uang utama 

berarti bahwa terdapat kepercayaan yang diberikan terhadap Amerika Serikat 

untuk menyokong kelancaran pada sistem moneter internasional dan tentu pernah 

dipengaruhi oleh faktor-faktor ektern maupun intern dari ekonomi Amerika 

Serikat. Begitupun sebaliknya, akan ada pengaruh dari sistem moneter 

internasional terhadap perekonomian dalam negeri Amerika Serikat. Akibat 

adanya krisis besar dari dampak pasca perang yang mengancam kondisi sistem 

moneter internasional.Amerika Serikat mengalami defisit pada neraca 
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perdaganganya karena adanya persaingan dengan negara Eropa Barat dan 

Jepang.Neraca pembayaranya juga mengalami defisit dikarenakan akibat dari 

Perang Indocina.(Coulombis & Wolfe, 1990) 

Pada awal tahun 1970-an telah terjadi krisis besar yang melanda sistem 

moneter internasional yang hal ini tentu mambuat Amerika Serikat merasa sangat 

berat, dan dibayang-bayangi oleh berakhirnya dollar sebagai mata uang cadangan 

internasional. Krisis ini disebabkan oleh merosotnya nilai jual produk-produk dari 

Amerika Serikat yang dikalahkan oleh negara-negara yang menyainginya yaitu 

Eropa Barat dan Jepang. Sehingga pada tahun 1971 Amerika Serikat benar-benar 

mengalami penerjunan bebas dalam neraca perdaganganya hingga total nilai 

impornya lebih tinggi dibanding nilai ekspor-nya yang jika dihitung dari tahun 

1895. Kerugian militer Amerika di luar Amerika Serikat saat Perang Indocina 

yang terjadi dengan memakan waktu yang lama dari tahun (1965-1972) telah 

menjadi penyebab Amerika mengalami defisit dalam neraca pembayaranya.Selain 

itu, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memindahkan orientasi bisnis 

mereka ke negara Asia dan Eropa.Hal ini dikarenakan pertimbangan dari 

pembayaran upah buruh yang jauh lebih rendah.Meskipun hal ini sudah dilakukan 

sebagai solusi karena keuntungan dari perusahaan-perusahaan multinational ini 

mengalami peningkatan, namun antisipasi ini masih belum cukup untuk 

mengatasi defisit yang terlalu besar dan pengeluaran militer di luar negeri yang 

begitu besar.(Soeprapto, 1997) 
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Hal diatas tentu memicu adanya ke-khawatiran yang sangat besar oleh 

warga dunia dengan kondisi Amerika Serikat yang diamati semakin menurun 

tajam, oleh karena itu ada semacam spekulasi bahwa Amerika Serikat akan 

mendevaluasikan mata uangnya untuk mengatasi defisit neraca pembayaranya. 

Dengan kekhawatiran ini maka semua pemilik dollar berniat untuk menukarkan 

dollar dengan mata uang yang lebih kuat yaitu Mark Jerman, Franc Swiss, Yen 

Jepang atau emas Amerika Serikat. Pembelian emas terjadi dengan sangat besar 

di Amerika sehingga cadangan emas di Amerika menurun dari 24 miliar pada 

tahun 1960 menjadi 12 miliar pada tahun 1972 di Fort Knox. Kondisi cadangan 

emas diluar Amerika yaitu di Eropa mencapai 100 miliar dollar sedangkan di 

Amerika sendiri 13 miliar dollar.Hal ini juga menunjukkan cadangan emas 

Amerika seluruhnya dijual ke luar negeri, namun uang dollar tidak dapat ditarik 

seluruhnya.(Soeprapto, 1997) 

Pada tahun 1960 Amerika mencoba untuk memperkuat control pada 

perdagangan dan transaksi modal untuk mengurangi defisit neraca pembayaran. 

Saat itu terjadi peralihan dari dollar menjadi emas dan meruntuhkan gold-pool 

agreement pada Maret 1968. Perjanjian ini disepakati pada tahun 1961 oleh 

delapan negara utama yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, 

Inggris dan Amerika Serikat untuk menstabilkan harga dollar Amerika Serikat 

dari emas ($35 per ons) di pasar London (pusat perdagangan utama untuk emas). 

Gold-pool menjadi pilar utama rezim Bretton Woods.Lalu gold-pool telah 

ditinggalkan dan harga emas untuk transaksi resmi tetap $35 per ons namun para 
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anggota gold-pool tidak berusaha untuk mengendalikan harga emas di transaksi 

pribadi, dan untuk mencegah adanya kasus arbitrase maka bank sentral sepakat 

untuk tidak menjual di pasar emas.Pada tahun 1968 Federal Reserve menghapus 

persayaratan dukungan emas 25 persen terhadap penerbitan catatan Federeal 

Reserve.As Bordo berpendapat bahwa efek kunci dua pengaturan ini adalah emas 

dimonetisasi margin akibatnya dunia beralih ke standar de facto dollar. Sistem 

Bretton Woods melanjutkan operasinya hingga awal 1973, namun pada tahun 

1969 ditandai oleh ekspansi besar dan tidak berkelanjutan pada dominasi dollar 

Amerika Serikat dalam likuiditas global, beberapa krisis valuta asing dan 

pengaturan ad hoc yang bertujuan untuk mempertahankan sistem. Demikian pula, 

Yeager berpendapat bahwa dengan konvertibilitas berakhir maka dunia berada 

pada de facto standar dollar daripada standar pertukaran exchange asli.Pada tahun 

1971 telah terjadi krisis yang melibatkan mata uang utama dollar Amerika Serikat 

dan termasuk serangan terhadap mata uang Perancis yaitu franc pada tahun 

1969.Lalu hal ini melatarbelakangi Nixon untuk mengeluarkan kebijakan.(Hall, 

Hondroyiannis, Swamy, & Tavlas, 2010) 

Krisis moneter yang memberikan dampak pada Amerika Serikat sehingga 

memunculkan kesulitan dalam defisit neraca perdaganganya, pemerintah Nixon 

telah mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis ini dengan: 

1. Sebagai tindakan pertama, Pemerintah menghentikan penjualan emas kepada 

pihak swasta luar negeri sebagai pemegang dollar. 
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2. Penghentian penjualan emas ini lalu dilanjutkan dengan menghentikan 

penjualan emas kepada pihak bank-bank sentral luar negeri 

3. Pemerintah Nixon membiarkan fluktuasi harga emas bergerak secara bebas di 

pasaran. 

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Nixon dinilai tepat sehingga 

mampu mengembalikan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang sudah sangat 

kacau. Dengan solusi tersebut maka harga emas mulai naik sehingga sempat 

mencapai nilai 300 hingga 800 dollar per ons sedangkan pada awal mula 35 dollar 

per ons. Lalu dengan keputusan untuk membiarkan fluktuasi mengikuti harga 

pasar secara bebas hal ini membuktikan bahwa sudah benar-benar meninggalkan 

sistem nilai tukar tetap yang menggunakan standar emas dan dollar yang 

ditentukan pasca perang.(Soeprapto, 1997) 

Dengan berdasarkan solusi atas krisis, maka ditentukan secara resmi 

penggunaan nilai tukar tidak tetap, dan membiarkan dollar mengambang secara 

bebas yang hal ini memicu dollar Amerika Serikat harus didevaluasi sebesar 20 

persen.Karena hal ini maka defisit neraca perdagangan dapat dipulihkan. Faktor 

pulihnya keadaan Amerika selain dengan kembalinya neraca perdagangan, adalah 

berakhirnya Perang Indocina serta terkenanya dampak inflasi negara-negara 

pesaing Amerika Serikat yaitu Jepang dan Eropa Barat yang disebabkan oleh 

embargo minyak tahun 1973 dan diikuti dengan melonjaknya harga minyak 

OPEC. (Soeprapto, 1997) 

Dalam penegakan rezim moneter ekonomi mengajukan tiga pertanyaan : 
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1. Pertama mengenai aset cadangan (emas dan dollar Amerika Serikat) untuk 

likuiditas atau tujuan pembiayaan?  

Untuk saat ini tingkat interdependensi sudah sangat tinggi maka lebih banyak 

likuiditas yang diperlukan untuk menutupi pertumbuhan dengan jumlah 

transaksi ekonomi, tetapi surplus likuiditas dan menimbulkan inflasi serta 

masalah lainya. 

2. Apakah ada kepercayaan dalam menyimpan cadangan dalam bentuk mata 

uang mereka atau mata uang asing? 

Bahwa faktanya banyak negara yang merasa kurang percaya diri jika asetnya 

dapat mempertahankan nilainya, sehingga mereka merasa enggan untuk 

menyimpan cadangan dalam bentuk mata uang mereka sendiri.perihal 

kepercayaan inilah yang menyebabkan adanya upaya secara periodic untuk 

menjual Poundsterling Inggris dan dollar Amerika Serikat. 

3. Bagaimana tindak penyesuaian negara dalam mengurusi defisit pembayaran? 

Rezim harus menawarkan solusi yang efektif kepada setiap negara yang 

berpotensi dapat mengalami defisit, termasuk negara yang mata uangnya 

menjadi mata uang sentral yaitu Amerika Serikat.Tim peneliti juga 

membicarakan pembahasan mengenai likuiditas, kepercayaan diri, dan 

penyesuaian dalam rezim moneter Bretton Woods.(Cohn, 2012) 
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2. Bank Dunia dan IMF 

Kelompok Bank Dunia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF) 

merupakan institusi yang terlahir dari konferensi yang sama, yaitu konferensi 

Bretton Woods pada tahun 1944. Institusi ini dibuat dengan cara saling 

melengkapi satu sama lain, namun institusi ini tetap menjadi entitas yang 

berbeda. (Bank Information Center, 2015) 

Untuk saat ini markas besar yang digunakan oleh Kelompok Bank 

Dunia dan IMF bertempat di Washington DC. Jalinan komunikasi mereka 

satu sama lain tidak terlalu terbuka, namun mereka merupakan pasangan yang 

tandem bagi para negara peminjamnya. Pinjaman yang diberikan kepada para 

negara-negara peminjam yaitu bersifat cross-conditionality atau bersifat 

persyaratan silang dimana reformasi kebijakan yang diterapkan pada suatu 

negara untuk dijadikan prasyarat untuk mengajukan dana dari satu institusi 

yang hal ini juga menjadi prasyarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan 

pengajuan dana dari institusi lain. (Bank Information Center, 2015) 

 

a. Kelompok Bank Dunia  

Bank Dunia secara formal adalah termasuk bagian dari agen 

khusus dibawah Economic and Social Council (ECOSOC) dari sistem 

PBB, namun Bank Dunia tidak mengadopsi struktur cara pengambilan 

keputusan ataupun akuntabilitas dari PBB. (Bank Information Center, 

2015). Bank Dunia merupakan agency independen dibawah sistem PBB 
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dengan budget sendiri dan proses pembuatan kebijakan dengan kriteria 

dan progress tersendiri. Keputusan dibuat melalui sistem voting dengan 

proporsi yg berbeda bagi tiap negara, sesuai dengan jumlah investasi yng 

mereka berikan sebagai contoh adalah Amerika yang memberikan 

investasi sekitar 20 persen dari total jumlah keseluruhan dimana hal ini 

menjadikan Amerika sebagai salah satu negara yang memegang hak suara 

dominan dapat dikatakan bahwa Bank Dunia berada di bawah pengaruh 

Barat yang mendukung liberalisasi perdagangan. (Henderson, 1998) 

Kelompok Bank Dunia (KBD) atau The World Bank Group 

(WGP) merupakan badan internasional yang diatur oleh negara-negara 

yang menjadi anggotanya.Di setiap tahunya KBD menyediakan miliar 

dollar Amerika untuk keperluan pinjaman, hibah, dan macam-macam 

bantuan keuangan serta teknis kepada pemerintah dan perusahaan-

perusahaan swasta di Afrika, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, serta 

Eropa Timur.Aktivitasnya dapat mempengaruhi undang-undang, 

peraturan, anggaran pemerintah, serta keputusan-keputusan investasi 

sector swasta di negara-negara seluruh dunia.(Bank Information Center, 

2015) 
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Gambar 4.Diagram ini diambil dari Power Point materi kuliah Kelompok dan 
Lembaga Keuangan Internasional yang di ampu oleh Winner Agung Pribadi S.IP., 

M.A. 

Bank Dunia mempunyai lima tangan untuk spesialisasi sector 

keuangan, yang pertama yaitu IBRD. Pada awalnya Bank Dunia dikenal 

sebagai International Bank for Reconstruction and Development atau 

biasa disingkat sebagai IBRD pada mulanya mempunyai peranan untuk 

membantu negara-negara yang menjadi korban perang di wilayah Eropa 

melalui pemberian pinjaman yang kemudian juga berfungsi bagi proses 

rekontruksi negara-negara dunia ketiga pemberian pinjaman ini 

difokuskan kepada negara-negara Eropa dengan tingkat perekonomian 

menengah kebawah dengan jangka waktu pengembalian hingga 20 tahun. 

(Henderson, 1998). IBRD ini telah didirikan pada tahun 1944. Tujuan 

didirikanya IBRD ini adalah untuk meminjamkan dana bagi negara-

negara yang termasuk dalam perekonomian menengah dengan disertakan 

bunga yang tarifnya hampir sama dengan pasar. IBRD mempunyai 
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instrument keuangan dengan kriteria 15 hingga 20 tahun yang disertai 

dengan masa tenggang (grace period) dan diberikan jangka waktu 3 

hingga 5 tahun untuk pengembalian (Bank Information Center, 

2015).IDA atau International Development Association didirikan pada 

tahun 1960.Tujuan didirikanya spesialisasi IDA adalah untuk 

meminjamkan uang pada negara-negara miskin dengan bunga yang 

ditentukan dibawah harga pasar.Instrument pembiayaan dari IDA ini 

adalah rentang waktu 35 hingga 40 tahun dengan 10 tahun adalah masa 

tenggang untuk pembayaran.(Bank Information Center, 2015). IDA 

memang terspesialisasi bagi negara miskin.Jumlah pinjaman yang 

diberikan IDA mencapai angka 7 miliar USD di tahun 1993.(Henderson, 

1998). IBRD dan IDA ini merupakan spesialisasi dari Bank Dunia yang 

bekerja dengan para pemerintah dan bersama-sama dikenal secara umum 

sebagai The World Bank atau Kelompok Bank Dunia.(Bank Information 

Center, 2015) 

IFC atau International Finance Corporation merupakan bagian 

dari rezim investasi dunia, dimana institusi ini memberlakukan regulasi 

tertentu tergantung kepada keterbukaan negara-negara dengan investasi 

yang diberikan MNC dan bagi negara industry yang ingin membuka 

peluang untuk investasi dan perlindungan lebih terhadap pengekangan 

ekonomi dari pemerintah (Henderson, 1998). IFC didirikan pada tahun 

1956.Tujuan dari didirikanya IFC adalah menyediakan pinjaman dan 
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investasi yang seimbang (equity investments) kepada perusahaan swasta 

yang beroperasi di negara-negara berkembang dan negara transisi.(Bank 

Information Center, 2015) 

Sedangkan MIGA atau Multilateral Investment Guarantee Agency 

berperan untuk mendorong investasi swasta melalui jaminan investasi 

terhadap resiko-resiko sector politik seperti   perang, konflik, sipil, serta 

pengambil alihan property asing oleh pihak pemerintah.(Henderson, 

1998). IFC dan MIGA merupakan kedua tangan lainya yang secara 

langsung memberikan dukungan terhadap bisnis swasta yang ada di 

negara-negara berkembang dan negara transisi.(Bank Information Center, 

2015). Terdapat tangan terakhir yaitu ICSID istilah lain dari International 

Center for Settlement Disputes. ICSID didirikan pada tahun 1966. 

Organisasi Internasional yang otonom secara hokum untuk melakukan 

arbitrasi sengketa antara investor asing dan pemerintah setempat.ICSID 

yang menjadi ajang arbitrase antara investor asing dan pemerintah.(Bank 

Information Center, 2015) 

Bank Dunia telah mendapat beberapa kritik mungkin salah satu 

kritik mendasar terhadap Bank Dunia terlalu berfokus terhadap tujuanya 

untuk mengembangkan infrastruktur negara-negara dunia kebijakan Bank 

Dunia dimaksudkan bagi skala besar sebagai contohnya pembangunan 

yang dilakukan pemerintahan seperti sistem komunikasi dan industry 

yang nantinya membawa dampak terhadap perekonomian nasional 
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dengan terfokusnya Bank Dunia terhadap indicator pertumbuhan ekonomi 

nasional Bank Dunia telah mengenyampingkan terhadap isu-isu seperti 

kerusakan lingkungan, peran wanita dalam perkembangan serta 

kebutuhan dasar masyarakat. Bank Dunia mungkin kurang peka terhadap 

permasalahan tersebut karena kebanyakan pegawainya bekerja di 

Washington DC dan kurangnya observasi terhadap lapangan.(Henderson, 

1998) 

Sebagai respon dari kritik ini Bank Dunia turut bergabung dengan 

global environtment facility yang dibentuk di tahun 1991 serta 

membentuk vice precidency for sustainable environtmental 

developmental di tahun 1993 langkah tersebut menghasilkan 

diaplikasikanya seleksi pemberianya berdasar penilaian terhadap dampak 

bagi lingkungan. Bank Dunia juga membentuk Women in development 

program di tahun 1987 dan bertujuan untuk memberi pinjaman lebih bagi 

pengembangan wanita.Terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dalam sector pendidikan pengendalian populasi kesehatan dan 

nutrisi.World Bank juga merancang program of targerted intervention 

yang menghabiskan 3 miliar dollar di tahun 1992.(Henderson, 1998) 

Syarat bergabungnya sebuah negara menjadi anggota Bank Dunia 

adalah negara tersebut harus menjadi anggota IMF dan IBRD terlebih 

dahulu.Negara yang menjadi anggota IDA telah dibagi menurut posisi 

ekonomi dari negara tersebut.Jika suatu negara tersebut adalah negara 
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donor maka tergabung dalam “Bagian 1” (28 negara), namun kebanyakan 

anggota tergabung dalam “Bagian 2” (137 negara) sebagai negara 

peminjam.(Bank Information Center, 2015). Ketika suatu negara akan 

bergabung dengan Bank Dunia maka negara tersebut haruslah membayar 

sebagai syarat pendaftaran. Namun sumber pendapatan pokok Bank 

Dunia tidak hanya itu, berbagai modal IBRD yang digunakan untuk 

berbagai proyek, dari penjualan obligasi ke pasar keuangan internasional. 

Sebagian deposit digunakan untuk menjamin kondisi obligasi Bank 

Dunia. Bank Dunia meminjamkan dana pada negara peminjam dengan 

bunga yang sedikit lebih tinggi dari obligasi yang seharusnya dibayarkan. 

(Bank Information Center, 2015) 

Penjelasan diatas merupakan input sumber dana untuk Bank 

Dunia, berikut ini adalah Tabel untuk penjelasan output dari dana Bank 

Dunia.  
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Gambar 5.Diagram ini diambil dari Power Point materi kuliah Kelompok dan 
Lembaga Keuangan Internasional yang di ampu oleh Winner Agung Pribadi S.IP., 

M.A. 

b. International Monetary Fund (IMF) 

Jika Bank Dunia merupakan pilar pertama dari sistem Bretton 

Woods maka IMF merupakan pilar kedua di tahun awal pembentukan 

IMF peran IMF sangatlah sederhana yaitu menjaga stabilitas tingkat 

pertukaran mata uang di dunia untuk mendorong perdagangan 

internasional. Negara menerima mata uang asing sebagai bentuk 

pembayaran atas suatu barang secara jelas harus mengerti bagaimana nilai 

mata uang tersebut disisi lain negara dengan perekonomian lemah akan 

menurunkan nilai mata uang mereka jika membeli barang melebihi batas 

dari yang mereka mampu. Permasalahan lainya tanpa adanya standar 

global untuk mata uang negara mungkin akan melakukan blok terhadap 

suatu mata uang karena mereka hanya mempercayai satu mata jenis mata 

uang sebagai contoh negara bekas jajahan Perancis mungkin hanya akan 

melakukan pertukaran dengan menggunakan mata uang franc dengan 

negara Perancis atau negara bekas jajahan Perancis lainya. Mungkin saja 

British Common Wealth akan melakukan pertukaran atau perdagangan 

dengan negara yang menggunakan Poundsterling terlebih lagi atau contoh 

lain di Eropa hanya akan menggunakan marcs Jerman. Dan negara 

Amerika Utara dan Selatan hanya akan melakukan perdagangan secara 
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internal dengan menggunakan USD hal ini akan menyebabkan pola 

perdagangan global runtuh. (Henderson, 1998) 

Pada saat Perang Dunia II berakhir negara-negara sekutu utama 

mulai memikirkan untuk membangun kembali hubungan moneter 

internasional yang telah kacau akibat perang.Dan tercetuslah IMF pada 

saat konferensi Bretton Woods.Dan dari beberapa negara telah 

mengusulkan piagam atau berisi pasal-pasal perjanjian untuk lembaga 

internasional yang berfungsi mengawasi sistem moneter internasional dan 

mempromosikan penghapusan pembatasan pertukaran valuta asing yang 

berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa, dan stabilitas nilai 

tukar.IMF terbentuk di bulan Desember 1945, ketika 29 negara pertama 

menandatangani Pasal-pasal Perjanjian itu.(Clift, 2003) 

IMF diciptakan untuk menstabilkan nilai tukar dan memberikan 

pinjaman dana untuk jangka pendek dalam rangka mengatasi 

permasalahan neraca pembayaran. Sesuai kesepakatan bahwa negara 

anggota menerapkan patokan standar emas dan dollar Amerika 

Serikat.dengan mematok mata uang mereka senilai $35 dollar Amerika 

per ons. Kuota yang diberikan kepada negara anggotanya sesuai dengan 

posisi ekonomi yang didudukinya.Didalam IMF sendiri menerapkan 

sistem voting yang dengan itu negara yang ekonominya cukup kuat 

mendapat dan suara terbesar.(Cohn, 2012). IMF didirikan dengan salah 

satu fungsinya jika suatu saat ada negara anggotanya mengalami kesulitan 
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yang cukup parah pada neraca pembayaran dan perdaganganya, negara 

tersebut akan diberikan kuasa untuk mendevaluasikan mata uangnya 

melalui perundingan-perundingan rahasia didalam IMF. Diharapkan 

dengan dilakukanya devaluasi pada mata uang ini maka 

ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat segera pulih melalui 

dukungan terhadap peningkatan ekspor dan pembatasan impor yang 

dilakukan oleh negara yang mengalami defisit.(Soeprapto, 1997) 

Tujuan-tujuan IMF adalah: 

i. Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional dengan 

menyediakan lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk 

konsultasi dan kolaborasi mengenai masalah moneter internasional. 

ii. Untuk memudahkan dan memperluas perdagangan internasional 

dengan begitu maka ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan 

kesempatan kerja maupun pendapatan riil yang tinggi dan 

pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan 

utama kebijakan ekonomi. 

iii. Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memiliki 

pengaturan pertukaran yang tertib diantara anggota, untuk menghindari 

depresiasi pertukaran yang kompetitif. 

iv. Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam 

rangka menghormati transaksi berjalan antar anggota dan untuk 
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menghapuskan pembatasan valuta asing yang menghambat 

pertumbuhan perdagangan dunia. 

v. Untuk memberikan kepercayaan diri bagi para anggotanya dengan 

menyediakan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka 

dengan tetap menjaga keamanan sumberdaya secara memadai, 

sehingga mampu memberi kesempatan kepada para anggota untuk 

mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran mereka tanpa 

mengambil langkah-langkah yang menghambat kemakmuran nasional 

atau internasional. 

vi. Sejalan dengan hal diatas untuk memperpendek waktu dan mengurangi 

tingkat ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional 

para anggota.  

Semua kebijakan dan keputusan IMF dibuat berdasarkan tujuan-

tujuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini. 

Sumber: Dari Pasal I dalam Pasal-pasal perjanjian IMF. (Clift, 2003 

 

Namun bantuan dari IMF ini tidak serta merta begitu saja, namun 

harusmematuhi persyaratan yang diberikan, dan hal ini dirasa sangat 

ketat.Kebijakan negara anggota harus sesuai dengan yang diarahkan oleh 

IMF.(Nicholson, 1998) 
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Gambar 6.Grafik negara-negara yang menjadi anggota IMF dari tahun 1947-1998 

 

Diagram ini diambil dari Power Point materi kuliah Kelompok dan Lembaga Keuangan 

Internasional yang di ampu oleh Winner Agung Pribadi S.IP., M.A. 

c. Special Drawing Right (SDR) 

Special Drawing Right (SDR) adalah aset cadangan internasional 

yang dikeluarkan oleh IMF di tahun 1969 (dibawah Amandemen Pertama 

dalam Pasal-Pasal Perjanjianya) hal ini difungsikan sebagai solusi atas 

ke-khawatiran IMF jika adanya kondisi yang tidak memadai dengan 

adanya perluasan perdagangan saat ini. Apalagi saat ini cadangan emas 

tidak dapat kita prediksi produksinya, dan dilanjutkan oleh defisit neraca 

pembayaran Amerika Serikat (Clift, 2003).Nilai tukar SDR ini berfungsi 

sebagai nilai tukar relative sekeranjang atau sekelompok yang dinilai kuat 

seperti Poundsterling dan dollar Amerika Serikat.Mereka adalah Mark, 

Yen, Franc Swiss. SDR pada saat itu jika dijumlahkan seluruhnya senilai 

26,2 miliar dollar (jika dinilai dengan dollar). SDR ini dapat 

dimanfaatkan dengan negara-negara yang mentransfer mata uangnya pada 

mata uang ini untuk sebagai solusi dari dialaminya defisit neraca 
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pembayaran.Bahkan mereka dapat mengambil tindakan dengan devaluasi 

dan pengaturan inflasi untuk memulihkan kondisi tersebut.SDR dinilai 

sebagai kertas emas, karena digunakan sebagai sekelompok acuan mata 

uang internasional.(Coulombis & Wolfe, 1990) 

Keputusan untuk menetapkan SDR memerlukan persetujuan tiga 

per lima dari anggota IMF dengan hak suara 85 persen. Sebuah kendala 

yang dinilai untuk menciptakan anggota baru SDR bahwa dinilai hal ini 

telah menguntungkan pihak dari negara-negara G-5 (Cohn, 2012). Pada 

tahun 1981 IMF mengalokasikan 4,1 miliar SDR kepada 141 negara 

anggota. Setelah itu terjadi pertumbuhan pasar modal.Dan pada tahun 

1997 keanggotaan IMF membengkak sehingga terdapat suatu negara yang 

belum mendapat pembagian alokasi. Sehingga Dewan Gubernur 

mengusulkan untuk dilakukanya Amandemen Keempat Pasal-Pasal 

Perjanjian, sehingga terjadi alokasi ekuitas tunggal khusus sejumlah 21,4 

miliar SDR yang akan didistribusikan merata. Sejumlah organisasi 

regional maupun internasional menggunakan SDR sebagai unit rekening 

atau dasar unit rekening. SDR menetapkan 4 mata uang utama yaitu: 

euro, yen Jepang, Poundsterling, dan dollar Amerika Serikat. hal ini 

ditinjau selama lima tahun sekali untuk memastikan bahwa sekelompok 

mata uang ini mewakili transaksi internasional dan mencerminkan 

kepentingan relative dalam perdagangan dan sistem keuangan dunia. 

(Clift, 2003) 


