
COMMON FUND FOR
COMMODITIES/CFC
(DANA BERSAMA UNTUK KOMODITAS)

Kerja sama interna-
sional di bidang komoditas
dirasakan semakin
penting dan merupakan
salah satu prasyarat
pokok dalam mewujudkan
Tata Ekonomi Dunia Baru
(TEDB).

P ada Sidang UNCTAD IV di
Nairobi bulan mei 1976 telah
disepakati  Resolusi ( IV)

tentang Integrated Programme for
Commodities (IPC).

Tujuan pokok IPC adalah
untuk meningkatkan pendapatan
negara-negara berkembang dalam
rangka mengurangi ketimpangan
perekonomian antara negara-
negara berkembang dan negara-
negara maju. Salah satu cara
untuk mencapai tujuan IPC
tersebut adalah  dengan
membentuk Common Fund for
Commodities (CFC).  CFC secara
resmi berdiri pada tanggal 19 Juni
1989 dan berkantor pusat di
Amsterdam. CFC adalah satu-
satunya lembaga multilateral yang
berdiri sebagai hasil dialog Utara-
Selatan selama satu dasawarsa.

Keanggotaan CFC terbuka
untuk semua negara anggota PBB
dan lembaga regional lainnya.
Sampai saat ini negara anggota

CFC berjumlah 104 negara
ditambah Masyarakat Ekonomi
Eropa (European Community/EC),
The Organization of African Unity/
Afr ican Economic Community
(OAU/AEC), dan The Common
Market for Eastern and Southern
Afr ica (COMESA). Jumlah
tersebut terbagi ke dalam 28
Konstituensi yang masing-masing
diketuai oleh seorang Direktur
Eksekutif (Executive Director) dan
seorang Direktur Eksekuti f
Pengganti (Alternate Executive Di-
rector).

Organisasi dan
Manajemen

CFC terdir i  atas Dewan
Gubernur (Governing Council),
Dewan Eksekuti f  (Executive
Board), Direktur Pelaksana (Man-
aging Director) dan Staf, serta
Komite Konsultatif (Consultative
Committee).

Dewan Gubernur (Governing
Council)

Setiap negara anggota CFC
menunjuk seorang Gubernur  dan
seorang Gubernur Pengganti
untuk duduk dalam Dewan
Gubernur. Kekuasaan tertinggi
CFC berada pada Dewan
Gubernur yang bersidang sekali
dalam setahun. Gubernur CFC
untuk Indonesia diwaki l i  oleh
Direktur Jenderal Hubungan
Ekonomi Luar Negeri, Departemen
Luar Negeri, sedangkan Gubernur

Pengganti diwakili  oleh  Kepala Biro
Kerja sama Luar Negeri,
Departemen Keuangan.

Dewan Eksekutif (Excecutive
Board)

Dewan Eksekutif beranggota-
kan 28 Direktur Eksekutif yang
dipilih oleh Dewan Gubernur untuk
masa jabatan dua tahun dan dapat
dipilih kembali. Dewan Eksekutif
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan operasional CFC dan
melaporkannya kepada Dewan
Gubernur. Dewan Eksekuti f
bersidang sediki tnya dua kal i
dalam setahun di Kantor Pusat
CFC Amsterdam. Para Direktur
Eksekutif tidak hanya mewakili
kepentingan negaranya sendiri
tetapi juga negara-negara yang
ada dalam konsti tuensinya.
Direktur Eksekuti f  bertugas
menyebarluaskan hasil-hasil yang
telah dicapai oleh CFC di negara-
negara yang diwakilinya.

Konstituensi Indonesia terdiri
atas Malaysia, Indonesia, dan
Singapura. Direktur Eksekuti f
Konsti tuensi Indonesia untuk
tahun 2000—2001 adalah Moch.
Slamet Hidayat  dari Indonesia dan
sebagai Direktur Eksekuti f
Penggantinya adalah Abdul Hamid
Ismail dari Malaysia.

Direktur Pelaksana (Managing
Director) dan Staf

Direktur Pelaksana dipilih oleh
Dewan Gubernur untuk masa kerja
selama 4 tahun dan dapat dipilih
kembali .  Direktur Pelaksana
adalah manajer/Kepala Adminis-
trasi Kantor CFC serta Ketua
Dewan Eksekuti f .  Direktur
Pelaksana CFC pada saat ini
dijabat oleh Rolf W Boehnke dari
Jerman.

Komite Konsultatif (Consulta-
tive Committee)

Dewan Gubernur dapat
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membentuk Komite Konsultatif
yang fungsinya memberi
rekomendasi kepada Dewan
Eksekutif mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan pengoperasian
Second Account. Masalah
rekening atau account tersebut
akan dijelaskan kemudian.

Sumber-Sumber Dana
Dana CFC berasal dari

berbagai sumber, yaitu :
penyertaan dari anggota dan Di-
rectly Contributed Capital (DCC);
modal dan dana lain yang
diperoleh dari ICAs (International
Commodity Agreements);
sumbangan sukarela (Vol-
untary Contribution) yang
diterima dari para anggota
dan sumber lain;
pinjaman; dan hasil usaha
netto.

Directly Contributed
Capital (DCC)

DCC seluruhnya
berjumlah 47.000 saham,
terdiri atas 37.000 saham
paid-in share dan 10.000
saham payable share.
Nilai  satu saham =
7.566,47145 Unit of Ac-
count (UA). Satu UA
senilai  0,42 French Franc
(FF).

Setiap negara anggota harus
menyertakan modal senilai 100
saham paid-in share, dan
tambahan dana yang ditentukan
oleh Dewan Gubernur dengan
persetujuan negara anggota yang
bersangkutan (Article 10 ayat 2
Agreement Establ ishing the
Commond Fund for Commodities).
Dari jumlah 100 saham paid-in
share tersebut, suatu negara
secara sukarela dapat
mengalokasikan sebagian
sahamnya kepada Second Ac-
count yang besarnya tidak kurang
dari 52,9065300 UA dan sisanya

merupakan First Account (Article 10
ayat 3).

Tata cara pembayaran  DCC
yaitu sebagai berikut  (Article 11
ayat 3):
- Enam puluh hari  setelah

menjadi anggota CFC, negara
tersebut harus membayar tunai
30% paid-in share.

- Setahun setelah pembayaran
pertama, negara tersebut harus
membayar tunai 20% paid-in
share dan mendepositokan
promissory note senilai 10%
paid-in share.

- Dua tahun setelah pembayaran

pertama, negara tersebut harus
mendepositokan promissory
note senilai 40% paid-in share.

Sumbangan Sukarela
(Voluntary Contribution)

CFC menerima Sumbangan
Sukarela untuk Second Account
dari setiap negara anggota dan
lembaga keuangan lainnya dalam
bentuk mata uang yang kuat.
Jumlah sumbangan sukarela yang
diharapkan terkumpul untuk Sec-
ond Account sebesar 211,861200
UA dan harus terkumpul 3 tahun
setelah berdiri CFC (Article 13 ayat

3).

Operasional
Dalam melakukan kegiatannya,

CFC mempunyai dua rekening (ac-
count) yang terpisah, yaitu :

First Account ,  dimaksudkan
untuk menampung dan
mengalokasikan semua dana
operasional First Account yang
digunakan untuk membiayai
cadangan penyangga komoditas.
Sumber First Account  selain
berasal dari sisa jumlah paid-in
share setelah dikurangi untuk Sec-

ond Account, antara lain
juga berasal dari Cash De-
posits dari asosiasi ICOs (In-
ternational Commodity Orga-
nizations), Guaranttee Capi-
tal, Voluntary Contribution
(Article 17).

Second Account, dimak-
sudkan untuk menam-pung
dan mengalokasikan semua
dana operasional Second
Account yang digunakan
untuk membiayai upaya-
upaya di bidang pengem-
bangan komoditas selain
pembentukan cadang-an
penyangga. Sumber Second
Account berasal dari
sebagian DCC, sebagian
Voluntary Contribution, dan

kemungkinan penambahan dana
sehubungan opera-sional Second
Account (Article 18).

Proyek-proyek yang dibiayai
CFC adalah usaha-usaha pengem-
bangan komoditas yang bertujuan
untuk memperbaiki struktur pasar
dan meningkatkan daya saing
dalam jangka panjang serta
memperbaiki  prospek dari
komoditas tertentu. Termasuk
dalam usaha-usaha ini adalah
penelitian dan pengembangan,
perbaikan produksi, pemasaran,
dan sebagainya.



Proyek CFC yang pertama
kalinya disetujui adalah pada tahun
1991. Dalam perkembangannya,
sampai dengan akhir tahun 1999,
CFC telah menyetujui 82 proyek
dengan total biaya US$ 239,7 juta.
Di antara 82 proyek tersebut, dua
proyek berada di Indonesia, yaitu :
Integrated Forest Fire Manage-
ment National Guidelines on Pro-
tection of Tropical Forest Against
Fire, Development dan Application
and Evaluation of Biomes Energy
Technologies Through Briquetting,
Gaslfication Combustion.

Partisipasi dan peranan
Indonesia

Indonesia sebagai salah satu
negara berkembang penghasil/
pengekspor komoditas telah
mengambil  peran akt i f  untuk
memperjuangkan terwujudnya
CFC. Kesungguhan Indonesia
tersebut  diwujudkan sebagai
negara yang pertama kal i
menandatangani dan meratifikasi
Agreement Establishing the Com-
mon Fund for Commodit ies,
masing-masing dilakukan pada
tanggal 1 Oktober 1980 dan 24
Februari 1981.

Di samping i tu, dengan
terpilihnya wakil Indonesia sebagai
Direktur Pelaksana CFC yang
pertama sejak berdiri CFC pada
tahun 1989 hingga dua periode,
maka Indonesia dapat lebih
berperan langsung dan sekaligus
menunjukkan kepada dunia luar
bahwa Indonesia sungguh-
sungguh berniat untuk meningkat-
kan kerja sama internasional/mul-
tilateral yang saling menguntung-
kan di bidang komoditas.

Kontribusi Indonesia
pada CFC

Dalam rangka keanggotaan
pada CFC, Indonesia telah
membayar Directly contributed
Capital  (DCC), berupa cash

sebesar FF3.711.628,50, promis-
sory notes bernilai FF3.711.628,48,
dan Voluntary Contribution  sebesar
US$1 juta. Indonesia menyatakan
kesediaannya untuk memberikan
Sumbangan Sukarela ini pada
Sidang UNCTAD Ke-5 bulan Mei
1979 di Manila.

Sidang-Sidang Dewan
Gubernur

Sidang Tahun-an Ke-11 Dewan
Gubernur CFC dilaksanakan di Den
Haag pada tanggal 6-7 De-sember
1999 yang lalu dan dihadiri oleh 67
negara anggota. Pernya-taan
Delegasi RI pada Sidang terse-but
antara lain menekankan pen-
tingnya perhatian CFC kepada
nega-ra yang terkena dampak
krisis eko-nomi yang meng-hambat
upaya negara berkem-bang untuk
meng-embangkan sektor
komoditasnya.

Selama krisis berlangsung,
sektor komoditas memainkan
peran yang cukup penting dalam
menstimulasi kegiatan ekonomi,
termasuk di antaranya menyerap
tenaga kerja yang cukup besar.
Namun demikian masih tampak
adanya beberapa kendala bagi
pengembangan komoditas, antara
lain harga komoditas yang
berfluktuasi dan naiknya harga
barang penunjang produksi
komoditas.

Sidang Ke-11 Dewan Gubernur
tersebut antara lain telah
memutuskan untuk memil ih
kembali  Rolf  W Boehnke dari
Jerman sebagai Managing Direc-
tor CFC untuk kedua kal inya,
menyetujui usulan anggaran untuk
tahun 2000, membawa kembali
pembahasan mengenai Loan
Policy dan penggunaan bahasa
dalam Sidang Executive Board ke
Sidang Executive Board.

Sidang Tahunan Ke-12 telah
dilaksanakan pada tanggal 4-5
Desember 2000 di Amsterdam

dihadiri oleh 52 negara anggota dan
juga wakil-wakil dari OPEC Fund,
OAU serta beberapa International
Commodity Bodies (ICB), antara
lain ICO, INSG, IRSG, dan INBAR.
Sidang tersebut memba-has antara
lain Mid-term Review dari
pelaksanaan Five-Year Action
Plan, masalah loan policy yang
disiapkan oleh  working group on
loan policy, dan implementasi pro-
gram kegiatan CFC yang dibiayai
First Account  maupun  Second Ac-
count,  serta Facilitation of Partici-
pation by LDCs in Execuitve Board
Meetings.

Sidang sepakat untuk
memilih Ali Mchumo, Duta Besar
Perwakilan Tetap Tanza-nia di Swis,
sebagai Ketua Governing Council
untuk periode 2001 menggantikan
Hiroshi Karube dari Jepang. Sidang
juga menyetujui budget CFC untuk
tahun 2001, serta menyambut baik
keanggotaan Costa Rica, Panama,
El Salvador, dan Lao People’s
Democratic Republic pada CFC.

Pada Sidang Ke-12 tersebut
Indonesia mengusulkan mengenai
perbaikan outline laporan tahunan
CFC yaitu dengan menambahkan
executive summary yang antara
lain berisi visi dan misi Managing
Director, masalah yang dihadapi
oleh CFC dalam tahun berjalan
dan rencana untuk tahun
selanjutnya.

Sidang Tahunan Ke-13 Dewan
Gubernur CFC direncanakan akan
diselenggarakan pada tanggal 4-5
Desember 2001 di Amsterdam/
Den Haag. Selain i tu juga,
Managing Director menginformasi-
kan akan menyelenggarakan Expert
Meetings for LDCs di Jenewa
tanggal 22-23 Maret 2001 atas kerja
sama CFC dengan UNCTAD.

Lowongan Pekerjaan



Jabatan pada CFC
Staff Regulation and Rules of

the CFC pasal 3.2 (c) menetapkan
bahwa setiap ada lowongan kerja
harus disebarluaskan oleh Manag-
ing Director kepada seluruh
anggota. Pada tanggal 4 Januari
2000 yang lalu, Managing Direc-
tor CFC telah mengumumkan
adanya lowongan kerja sebagai
Assistant Commodity Officer yang
bertanggung jawab langsung
kepada Managing Director dan
bekerja sama dengan para ekonom
pada Economic Research.
Pengumuman lowongan kerja ini
juga dipublikasikan di U.K. Edition
of the Fianncial Times tanggal 6
Januari 2000,  International Edi-
tion tanggal 7 Januari 2000, dan
pada The Economist tanggal 8
Januari 2000.

Workshop
CFC telah beberapa kal i

menyelenggarakan workshop di
beberapa wilayah yang berbeda
untuk membicarakan pengem-
bangan komoditas di wi layah
tersebut, yaitu di Abijan, tahun
1996, Caracas, Venezuela tahun
1997, Lusaka, tahun 1998, Dacca,
Bangladesh tahun 1998, Kairo,
Mesir tahun 1999, dan Guatemala
September 2000.

Pengajuan Proyek CFC
Prosedur pengajuan proyek

kepada CFC adalah seperti terlihat
pada gambar di samping (CFC
Project Cycle).
(bum)

Website:
 www.common-fund.org

e-mail:
Managing.Director@

common-fund.org
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