
T iga belas negara yang
mendir ikan OPEC Fund
yaitu Algeria, Equador,

Gabon, Indonesia, Iran, Irak, Ku-
wait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi
Arabia, United Arab Emirates, dan
Venezuela.  Pada tanggal 31
Desember 1993, Equador
mengundurkan dir i  dari
keanggotaan OPEC.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi Opec Fund

terdiri atas Dewan Menteri, Dewan
Gubernur dan Direktur Jenderal.

Dewan Menteri mempunyai
kekuasaan tert inggi dalam
organisasi ini .  Ketua Dewan
Menteri dijabat oleh salah seorang
wakil negara anggota, biasanya
Menteri Keuangan atau pejabat
yang ditunjuk dan dipi l ih oleh
Sidang Dewan Menteri  yang
diadakan setahun sekali. Masa
jabatan Ketua Dewan Menteri
adalah satu tahun.

Dewan Gubernur berada di
bawah Dewan Menteri. Dewan ini
bertanggung jawab atas kegiatan
OPEC Fund dengan melakukan
peneli t ian dan penetapan
penggunaan dana yang tersedia
dalam organisasi.  Dewan
Gubernur bersidang tiga bulan
sekali.

Direktur Jenderal berfungsi

sebagai pimpinan pelaksana
kegiatan OPEC Fund sehari-hari
dengan dibantu oleh Tim
Sekretariat.  Direktur Jenderal
menjalankan dan merealisasikan
kebijakan bantuan dan keputusan
lain yang telah ditetapkan oleh
Dewan Gubernur.

Sumber Dana
Modal awal OPEC Fund

sebesar USD827 juta, berasal dari
iuran negara-negara anggotanya.
Sampai akhir tahun 1999, jumlah
dana yang tersedia sebesar
USD3.435.000.000, terdiri dari
kontribusi negara anggota sebesar
USD2.881.000.000 dan
selebihnya merupakan
keuntungan perdagangan emas.
Sumber dana ini telah diisi ulang
sebanyak tiga kali oleh negara-
negara anggota.

Dana OPEC Fund diperoleh
dari  kontr ibusi negara-negara
anggota, pendapatan dari investasi
harta lancar serta penerimaan
bunga dan biaya jasa dari
pinjaman yang diberikan kepada
negara anggota.

Dana OPEC Fund yang
terkumpul diberikan sebagai
bantuan kepada negara-negara
sedang berkembang dan
diprioritaskan pada negara-negara
yang berpenghasilan rendah dan
berpenduduk miskin. Dana
tersebut juga diberikan kepada
badan-badan internasional yang
akti f  membantu negara yang
sedang berkembang.

Jenis-jenis Bantuan
Bantuan yang diberikan oleh

OPEC Fund kepada negara-
negara sedang berkembang antara
lain berupa bantuan program
(untuk meningkatkan ekonomi
negara anggota dengan
mengoptimalkan produksi, equip-
ment, dan suku cadang), bantuan

OPEC FUND
(Organization of the
Petroleum Exporting
Countries Fund)

OPEC Fund didirikan
pada tahun 1976 oleh 13
negara. Organisasi ini
merupakan lembaga
penyedia dana dengan
syarat lunak bagi negara-
negara berkembang.
Tujuannya adalah untuk
menggalakkan solidaritas
di antara negara-negara
sedang berkembang
dengan cara
memperkokoh kerja sama
di bidang keuangan
antara negara-negara
anggota  dan negara-
negara sedang
berkembang di luar
OPEC.
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atau program bantuan, harus
dipastikan kelangsungan dan
kesehatan ekonomi negara yang
akan dibantunya, yaitu
berdasarkan neraca
pembayarannya. Jika Management
OPEC Fund menyetujui, mereka
akan merekomendasikan proyek
atau program tersebut kepada
Dewan Gubernur untuk mendapat
persetujuan pinjaman yang akan
diberikan.

Sejak tahun 1976 sampai saat
ini, OPEC Fund telah memberikan
empat belas program pinjaman
(lending programme) dengan
periode satu sampai dua tahun
untuk masing-masing program.
Pada f irst lending programme
sampai sixth lending programme
(1976-1985), OPEC Fund
memberikan pinjaman tanpa bunga

proyek (untuk membiayai
usaha keci l  dan
menengah), bantuan
untuk mengatasi
kesulitan dalam neraca
pembayaran (untuk
membiayai impor bahan
baku pertanian serta
bahan pokok dan/atau
barang modal untuk
kebutuhan industr i)
serta grant (hibah) yang
berupa bantuan teknik,
riset dan kegiatan lain
yang bersifat i lmiah.
Sampai bulan Agustus
2000, telah disetujui 837
loans, dengan total
pinjaman sebesar
U S D 4 . 3 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 .
Loan yang diberikan
untuk negara
berkembang dan miskin
adalah sebesar
U S D 2 . 3 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0
atau 55% dari jumlah
keseluruhan.

Bantuan proyek
disalurkan untuk sektor-
sektor, antara lain: Energi,
Perhubungan, Pertanian dan
industri, Penyediaan air minum dan
penyaluran l imbah rumah,
Pendidikan, Telekomunikasi,
Kesehatan, dan pengembangan
bank-bank pemerintah. Sampai
dengan bulan September 2000,
bantuan proyek yang telah
disalurkan berjumlah USD3.317,8.

Prosedur Pinjaman
Negara-negara yang memenuhi

syarat untuk mendapatkan
pinjaman mengajukan proposal
pinjaman melalui Gubernur OPEC
Fund negaranya (biasanya Menteri
Keuangan) kepada Menejemen
OPEC Fund. Selanjutnya
Menejemen OPEC Fund akan
mempelajari  t ipe atau jenis
bantuan yang diminta. Dalam
mempertimbangkan suatu proyek

untuk seluruh negara peminjam.
Namun pada Seventh Lending Pro-
gram (1986-1987) organisasi ini
menetapkan bunga konsensional
sebesar 2-3% per tahun. Kemudian
pada Fourteenth Lending
Programme (2000-2001) tingkat
bunga konsensional diturunkan
menjadi 1-2% per tahun, service
charge 1 persen dari jumlah yang
ditarik,  maturity antara 5-20 tahun
termasuk masa tenggang 3-5
tahun, dan juga lebih
mengutamakan sistem aktif, yaitu
mengundang negara-negara
miskin di luar anggota OPEC yang
membutuhkan dana dari OPEC
Fund.(ysd)

website OPEC Fund:
 http//www.opecfund.org


