
BAB IV 

ALASAN PENOLAKAN IRLANDIA 

 

A. Dampak Negatif Intervensi Troika Terhadap Otonomi Keuangan 

               Adanya peraturan-peraturan yang disepakati dengan Troika yang harus dipatuhi 

oleh Negara penerima pinjaman dalam hal ini Irlandia, salah satunya intervensi dalam 

kebijakan ekonomi yang juga turut mempengaruhi system pemerintahan, politik dan 

sosial Irlandia membuat Irlandia sulit mengatur kebijakan Negara mereka sendiri untuk 

mencapai tujuan dari peminjaman dana ini. 

. Pemerintah Irlandia menolak bailout dari Troika pada tahun 2012 disebabkan 

dengan menerima dana talangan dari Troika, membuat Irlandia sulit mengatur kebijakan 

Negara mereka sendiri dengan menerima dana segar dari Troika maka, Irlandia harus 

menjalankan berbagai macam aturan yang mau tidak mau disepakati untuk mencapai 

tujuan dari peminjaman dana ini, walaupun sejak pemberian bailout di tahun 2010 terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya itu tidak lantas menjadikan 

alasan yang cukup untuk Irlandia bisa menerima dana bailout yang kedua kalinya. 

 Irlandia sebagai sebuah Negara memiliki tanggung jawab bukan hanya 

meningkatkan perekonomian Negara untuk memenuhi kebutuhan pengambil keputusan 

saja yang berarti bukan hanya para elite politik, namun tanggung jawab yang lebih luas 

lagi adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat Irlandia, memberikan 

perlindungan dan rasa aman. diharapkan pemerintah Irlandia juga dapat mengembalikan 

hak rakyat dengan stabilitas ekonomi dan politik yang mumpuni juga lapangan pekerjaan 

yang sebelumnya di kurangi cukup banyak untuk menghemat pengeluaran kas Negara.  

Dana talangan ini pun memiliki sejumlah prasyarat yang cukup berat dalam 

pencairannya.  Salah satunya adalah pemerintah Irlandia harus menjalankan program 



penghematan anggaran dengan cara menaikkan pajak dalam waktu empat tahun dan 

menjalankan program pemotongan belanja. Irlandia juga diminta Troika untuk 

menjalankan syarat pemberian dana talangan seperti yunani yang diminta untuk 

melakukan penghematan anggaran. Penghematan ini dilakukan dengan cara memangkas 

anggaran publik, menaikkan pajak, mengurangi jumlah PNS dan lain-lain. 

Tim bailout Troika mengambil alih jalannya negara selama 3 tahun dari  tahun 

2008 sampai tanggal  18 November 2010.Troika Meminjamkan bailout kepada Irlandia 

dan mereka mengambil alih kebijakan ekonomi dan sosial.konstitusi baru disebut 

Memorandum of Understanding (MOU) dan ditulis oleh pemerintah Irlandia dan ditanda 

tangani oleh Menteri Keuangan dan gubernur Bank Sentral Irlandia pada tanggal 1 

Desember 2010.Surat dengan MOU tersebut ditujukan kepada Tuan Dominique Strauss-

Kahn dari IMF,yang selanjutnya memimpin Troika
1
   

Program bailout Irlandia berakhir pada 12 desember 2013 namun tim pengawas masih 

berkunjung untuk memastikan kepatuhan terhadap banyak isu. 

B. Kondisi Ekonomi Pasca bailout pertama yang sudah membaik 

           Kondisi ekonomi Irlandia sudah perlahan membaik, namun adanya sisa hutang 

yang belum dilunasi Irlandia, ketika Troika menawarkan program bailout kedua kalinya. 

Bahkan Irlandia harus tetap diawasi pertumbuhannya oleh Troika walaupun hutang telah 

dilunasi sampai batas waktu sesuai perjanjian.
2
 

Sejak 2011 sampai dengan akhir 2013, Troika memberikan bantuan modal 

kepada Irlandia. Pada Desember 2013, Irlandia telah sukses menyelesaikan program 

pinjaman modal Troika, dengan sebagian besar kebijakan kondisi dibawah program 
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substansial bertemu dengan kepercayaan investor yang berdaulat dan bank-bank. Irlandia 

adalah subjek post program surveillance (PPS) yang dalam bahasa indonesia 

dimaksudkan Negara yang dalam pengawasan atau pengamatan setelah program 

pinjaman berakhir, sampai dengan setidaknya 75% dana pinjaman berhasil 

dikembalikan. Kecuali salah satu pembayaran awal,  pengawasan ini setidaknya akan 

tetap berlangsung sampai 2031, tujuan pengawasan ini adalah untuk mengukur kapasitas 

Irlandia untuk mengembalikan pinjaman kepada EFSM, EFSF, dan pemberi pinjaman 

bilateral. 

Secara keseluruhan program Troika ini memberikan dukungan finansial bagi 

Irlandia dengan memberikan sejumlah 85 miliar euro. Irlandia diberikan sebesar 17.5 

miliar dari sumbernya Negara nya sendiri (dana cadangan pensiunan Irlandia). Sisanya 

67,5 miliar euro , diberikan oleh pihak luar Eropa yaitu European Financial Stability 

Facility (EFSF) sebesar 17,7 milliar, European Financial Stabilisation Mechanism 

(EFSM) sebesar 22,5 milliar, dan IMF senilai 22,5 milliar euro.  Dan 4.8 milliar Euro 

berasal  dari dana pinjaman bilateral yang terdiri dari Inggris memberikan pinjaman 3,8 

milliar euro, Swedia memberikan pinjaman 0,6 milliar euro, kemudian Denmark 0,4 

milliar euro. Gambaran peminjaman ini juga sudah sesuai dengan keadaan yang 

dijelaskan dalam surat program atau nota kesepahaman, memorandum ekonomi, dan 

kebijakan keuangan dan teknis dalam MoU.
3
 

Dana bailout untuk Irlandia dari troika diatur dalam sebuah nota kesepahaman 

yang kita kenal sebagai MoU, dengan nama program yaitu The Economic Adjustment 
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Program for Ireland. Di dalam pemberian bailout ini dirangkai beberapa tujuan untuk 

memperbaiki perekonomian Irlandia, diantaranya adalah tujuan program penyesuaian 

ekonomi yang ditujukam untuk penguatan langsung dan kompherensif, pertama 

perbaikan sector perbankan penyesuaian fiscal untuk memulihkan kelestarian sumber 

daya keuangan. Kedua penyesuaian fiscal untuk mengembalikan sumber daya keuangan 

terjadi koreksi dengan deficit yang berlebihan di tahun 2015. Ketiga, Reformasi growth 

enhancing, khususnya orang-orang pasar, untuk memungkinkan penguatan ekonomi 

Irlandia yang berkelanjutan.
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Troika memonitor terus perkembangan Yunani.
5
 Tentu saja kebijakan pantauan 

oleh Troika juga berlaku untuk Irlandia. Langkah ini ditempuh guna menutupi deficit 

anggaran Irlandia yang merupakan deficit terbesar sekawasan Eropa yaitu pada posisi 

32,4% yang pada akhirnya menjadi deficit terbesar di dunia
6
. 

 

C. Nilai Pinjaman Troika yang memberatkan 

               Program bailout harus dibayar dengan bunga yang cukup besar  yang mana 

disesuaikan dengan bunga pada tahun pinjaman.
7
 Sehingga Irlandia memperhitungkan  

sebagai anggota Eurozone dengan bunga yang besar per tahunnya, akan lebih sulit 

melunasi hutang Irlandia. Apalagi kalau jumlah nilai hutang diperbesar, akan lebih 

banyak yang harus dibayar. 

mengenai bunga pinjaman yang sangat besar seperti yang dikatakan pattrick 

honnohan, walaupun negosiasi telah berhasil  berjalan dengan menurunkan nilai bunga 

dari 5,82% menjadi 4%, namun tentu saja dengan jangkauan waktu pmbayaran yang 
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makin lebar dari 7 tahun menjadi 15 tahun, membuat pemerintah harus tetap melakukan 

penghematan lainnya yang membuat rakyat semakin tidak nyaman.
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Selain itu, Noonan juga beberapa kali berusaha untuk membuat perubahan 

kebijakan agar pajak bisa lebih diringankan, beliau menulis permintaan kepada parlemen 

juga mendapat jawaban dari Bank sentral Irlandia bahwa ada beberapa peraturan Troika 

yang tidak dapat diubah, non negotiable. Juga sudah tertulis dalam Program Perencanaan 

Pemulihan Nasional mereka untuk restrukturisasi keuangan . salah satunya ialah 

kebijakan dimana 10% dari orang terkaya di irlandia akan kehilangan 15,5% dari 

kekayaan mereka, sedangkan masyarakat yang paling miskin akan kehilangan 12,5% 

dari pendapat mereka.
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 Jika pemerintah Irlandia masih menginginkan perekonomian negaranya 

bertahan maka sudah seharusnya mereka mencari langkah-langkah inovatif sebagai 

solusi dalam menangani dampak krisis. Diperlukan reformasi-reformasi di segala bidang 

supaya ekonomi bisa kembali pulih. Jika utang negara malah semakin bertambah maka 

investor tidak akan melirik negara Irlandia sedikit pun bahkan investor yang sudah 

berada dalam negara ini akan mengalihkan modalnya ke negara lain yang 

perekonomiannya lebih sehat karena rasio utang pemerintah terhadap PDB itu akan 

digunakan oleh investor untuk mengukur kemampuan negara melakukan pembayaran 

utangnya di masa depan. Jumlah utang akan mempengaruhi jumlah pinjaman yang bisa 

diberikan oleh pihak pendonor kepada Irlandia, maksudnya adalah jika pihak yang siap 

membantu Irlandia melihat utangnya sudah terlalu banyak maka pihak tersebut tentunya 

tidak akan memberikan pinjaman yang banyak kepada Irlandia karena dikhawatirkan 

akan mengalami gagal bayar default. 
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