
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL 
IAN –UNY 2013 

UTAMI DEWI 
Utami.dewi@uny.ac.id 



 Ketika lembaga-lembaga internasional 
melakukan konferensi, banyak masyarakat 
yang menentang dengan melakukan 
demonstrasi 

 Demostrasi saat ini juga banyak terjadi di 
negara-negara Barat, yang sebelumnya tidak 
pernah menagalami gelombang protes 

 Para demonstrans mengkritik structural 
adjustment program dan banana quotas 



 Dampak positif globalisasi: 
1. Masyarakat terutama di Asia hidup lebih 

mapan dengan standar hidup yang lebih 
tinggi 

2. Tidak ada lagi batas antar negara 
(borderless) 

3. Beberapa hutang negara miskin dihapuskan 
4. MNC mungkin akan merugikan BUMN tetapi 

kehadiran MNC membawa dampak 
pengenalan teknologi modern, pasar yang 
lebih luas dan peluang industri baru 



5. program-program infrastuktur dan sosial di 
negara berkembang dapat berjalan, mis: 
pembangunan sarana air bersih dan irigasi, 
program pendidikan murah, pengurangan 
HIV-AIDS, dll  



1. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin 
semakin lebar 

 penduduk miskin meningkat hampir 100 
juta sementara pada saat bersamaan total 
income dunia naik kira-kira 2,5 % per tahun.  

2. Globalisasi tidak membawa dampak positif 
pada negara Rusia 

3. Negara-negara berkembang tidak siap 
berkompetisi dengan negara maju, padahal 
negara berkembang sangat membutuhkan 
ekspor  



4. Ketika program pertanian dan infrastruktur 
gagal, negara-negara berkembang harus 
menaggung hutang kecuali ada penghapusan 
hutang 

5. Lingkungan menjadi rusak 

6. Kasus korupsi banyak terjadi 

7. Krisis ekonomi berkepanjangan dpt 
menimbulkan permasalahan sosial politik 
yang semakin kompleks termasuk konflik 
etnis. 



1. International Monetary Fund (IMF) 

2. World Bank 

3. World Trade Organization (WTO) 



 Tugas utama IMF adalah mencegah 
munculnya resesi dan inflasi dunia/global 

 IMF merupakan organisasi publik yang 
mendapatkan dana dari pembayar pajak di 
seluruh dunia 

 Misinya adalah membantu negara-negara 
yang mengalami kesulitan ekonomi yang 
serius, dan sebagai imbalannya, negara 
tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-
kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan 
usaha milik negara. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi


 para pembuat kebijakan di IMF secara sengaja 
mendukung diktator militer kapitalis yang 
bersikap bersahabat dengan perusahaan-
perusahaan Amerika dan Eropa.  

  IMF tidak peduli terhadap demokrasi, hak asasi 
manusia dan hak-hak buruh.  

 IMF tidak mempunyai power yang cukup untuk 
mendemokratisasikan negara yang berdaulat, 
dan juga tidak mempunyai power untuk 
mendukung stabilitas finansial. Mereka yang 
mendukung IMF berpendapat bahwa kestabilan 
ekonomi diperlukan sebelum adanya demokrasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia


 Para pakar ekonomi mengkritik pola 
pemberian bantuan finansial yang selalu 
disertai "syarat-syarat", termasuk juga 
Structural Adjustment Programmes. Syarat-
syarat ini menurunkan kestabilan sosial, yang 
juga berarti menghambat tujuan-tujuan IMF.  

 IMF membatasi perekonomian negara dunia 
berkembang dengan cara menentang 
pengembangan infrastruktur dan meminta 
negara yang bersangkutan untuk hidup 
dengan standar yang rendah. 
 
 



 merupakan sebuah lembaga keuangan 
internasional yang menyediakan pinjaman 
kepada negara berkembang untuk program 
pemberian modal. 

 Keputusan WB harus diarahkan oleh sebuah 
komitmen untuk mempromosikan investasi 
luar negeri, perdagangan internasional, dan 
memfasilitasi investasi modal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
http://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi_asing_langsung
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi_asing_langsung
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal


 Bank Dunia  terdiri dari dua lembaga: Bank 
Internasional untuk Rekonstruksi dan 
Pembangunan (International Bank for 
Reconstruction and Development) (IBRD) dan 
Asosiasi Pembangunan Internasional 
(International Development Association) (IDA) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Internasional_untuk_Rekonstruksi_dan_Pembangunan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Internasional_untuk_Rekonstruksi_dan_Pembangunan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Internasional_untuk_Rekonstruksi_dan_Pembangunan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asosiasi_Pembangunan_Internasional&action=edit&redlink=1


 Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif 
preferensial kepada negara-negara anggota 
yang sedang dalam kesusahan. Sebagai 
balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa 
langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh 
agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi 
atau demokrasi dikembangkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi


 Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-
negara tertentu (terutama Amerika Serikat), 
yang mendapat manfaat paling banyak dari 
aktivitas Bank Dunia. 

 Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-
prinsip neoliberalisme, berdasarkan 
keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat 
membawa kemakmuran kepada negara-
negara yang mempraktekkan kompetisi 
bebas, tanpa campur tangan apa pun 

http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme


 Bank Dunia tidak melakukan pengujian 
lingkungan dan sosial yang mengakibatkan 
munculnya permasalahan baru. Misalnya 
program transmigrasi di Indonesia, yang 
menimbulkan permasalahan rusaknya 
lingkungan hidup dan masalah konflik etnis 



 Istilah Konsensus Washington diperkenalkan oleh 
John Williamson pada tahun 1989 untuk 
mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi 
yang menurutnya perlu menjadi standar 
reformasi bagi negara berkembang yang baru 
didera krisis. 

 Konsensus ini merekomendasikan 
1. Disiplin anggaran pemerintah; 
2. Pengarahan pengeluaran pemerintah dari 

subsidi ke belanja sektor publik, terutama di 
sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, 
sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan 
masyarakat kelas menengah ke bawah 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Williamson_(ekonom)&action=edit&redlink=1


3. Reformasi pajak, dengan memperluas basis pemungutan 
pajak; 

4. Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga 
positif secara riil; 

5. Nilai tukar yang kompetitif; 
6. Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif; 
7. Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing 

dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik 
investasi asing langsung; 

8. Privatisasi BUMN; 
9. Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku 

ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif; 
10. Keamanan legal bagi hak kepemilikan. 

 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformasi_pajak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deregulasi&action=edit&redlink=1

