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Peranan IMF

1. Memberikan pinjaman kepada negara 

anggota yang menghadapi masalah 

neraca pembayaran, tidak hanya untuk 

menyediakan pembiayaan sementara 

tetapi juga untuk medukung proses 

penyesuaian dan kebijakan reformasi 

yang bertujuan untuk mengoreksi 

permasalahan mendasar perekonomian.



2. IMF menyediakan bantuan teknis dan 

pelatihan dibidang yang menjadi 

keahliannya kepada pemerintah dan 

bank sentrak dari negara anggotanya.



Dana Moneter Internasional

adalah organisasi internasional yang 

bertanggungjawab dalam mengatur sistem 

finansial global dan menyediakan pinjaman 

kepada negara anggotanya untuk membantu 

masalah-masalah keseimbangan negara 

keuangan masing-masing negara.

Salah satu misinya adalah membantu negara-

negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang 

serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut 

diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan 

tertentu.



Merupakan salah satu badan khusus PBB 

dibawah economi and social council.

Didirikan 1945, berdasarkan perjanjian 

internasional  untuk mempromosikan 

kesehatan perekonomian dunia.
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Tujuan-tujuan IMF

1. Untuk mempromosikan kerjasama moneter 
Internasional melalui lembaga permanen yang 
menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan 
kolaborasi tentang masalah moneter 
internasional.

2. Untuk memudahkan perluasan dan 
pertumbuhan yang seimbang dari 
perdagangan internasional, dan dengan 
demikian ikut mendukung pembinanaan dan 
pemeliharaan tingkat kesempatan kerja 
maupun pendapatan riil yang tinggi dan 
pengembangan sumber daya produktif senua 
anggota sebagai tujuan utama kebijakan 
ekonomi.



3. Untuk mempromosikan stabilitas nilai 

tukar untuk memelihara pengaturan 

pertukaran yang tertib diantara anggota 

dan untuk menghindari depresiasi 

pertukaran yang kompetitif.

4. Untuk membantu pembentukan sistem 

pembayran multilateral dalam rangka 

menghormati transaksi berjalan antara 

anggota dan untuk menghapuskan 

pembatasan valuta asing yang 

menghambat pertumbuhan perdagangan 

dunia.
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5. 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 anggota untuk 
mengoreksi ketidaksesuaian dalam 
neraca pembayaran mereka tanpa 
mengambil langkah-langkah yang 
menghambat kemakmuran nasional dan 
internasional.
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6. Memperpendek waktu dan mengurangi 

tingkat keseimbangan dalam neraca 

pembayaran internasional para anggota. 

Semua kebijakan dan keputusan IMF 

dibuat berdasarkan tujuan-tujuan yang 

ditentukan dalam perjanjian ini.



Pinjaman IMF

Pinjaman IMF adalah bersyarat pada kebijakan :

negara peminjam harus mengadopsi kebijakan 
yang  menjanjikan pembenaran masalah necara 
pembayarannya.

Pinjaman IMF bersifat temporer.

Negara peminjam harus mengembalikan ke IMF 
sesuai jadwal, sehingga dana tersebut tersedia 
untuk pinjaman bagi negara lain yang 
membutuhkan.



Bentuk-bentuk Pinjaman IMF :

Pinjaman Siaga (stand-by arrangements)

Fasilitas Pendanaan yang lebih panjang

Fasilitas Pertumbuhan dan Pengurangan 

Kemiskinan

Fasilitas cadangan tambahan

Kredit Kontijen (Contigent Credit Lines—ccl)

Bantuan Darurat.


