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         Krisis ekonomi yang melanda Irlandia merupakan batu sandungan yang cukup besar. 

Setelah beberapa tahun menyandang gelar Celtic Tiger, yang menggambarkan betapa 

hebatnya perekonomian di Irlandia, seakan tak kuasa menghadang gempuran gejolak 

perekonomian sehingga perekonomian menurun drastis. Krisis ekonomi ini tentu berdampak 

sangat keras buat masyarakat, banyak nya perusahaan-perusahaan memberhentikan 

karyawan, pengurangan dana pensiun dan tingkat pengangguran yang semakin bertambah 

merupakan beban yang di tanggung masyarakat. Untuk sektor perekonomian makro, nilai 

ekspor dan impor juga menurun, hal ini jelas sangat berbahaya karena perekonomian di 

Irlandia sudah sangat tidak sehat.  

        Selain ketidaksanggupan Irlandia dalam mengatasi utang-utang negara, efek domino 

krisis antara sesama negara Uni Eropa merupakan salah satu pemicu terjadinya krisis di 

Irlandia. Yunani merupakan negara pertama di Uni Eropa yang merasakan gempuran krisis, 

kemudian menjalar ke Irlandia, Portugal, Italia dan Spanyol. Uni Eropa selaku induk 

organisasi regional menghadapi masalah yang sangat serius. Krisis ini tentu saja telah 

mencoreng nama baik dan nama besar Uni Eropa yang selama ini dikenal memiliki reputasi 

yang baik dengan Eurozone dan perekonomian yang maju. Setiap negara Uni Eropa yang 

terkena krisis jelas dapat perhatian dari seluruh dunia. Irlandia dalam hal ini meminta bantuan 

luar negeri dengan meminjam dana talangan dari Uni  Eropa dan IMF.  

          Dana talangan tersebut berjumlah 85 miliar euro. Merupakan dana yang cukup besar 

namun dana tersebut bukanlah dana gratis namun dana yang suatu saat mesti dikembalikan 

pemerintah Irlandia. Selain itu Irlandia juga harus menyanggupi syarat dari Uni Eropa dan 



IMF, yaitu pemangkasan anggaran. Hal ini sempat menjadi kecaman masyarakat Irlandia, 

namun untuk saat ini solusi meminjam dana talangan dari Uni Eropa dan IMF merupakan 

pilihan terbaik.  

           Troika atau triumvirat merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari tiga badan yaitu 

Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional yang dibentuk untuk 

mengurusi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Negara-negara di Eropa. Masuk ke 

Negara Irlandia sejak 2010, bersamaan dengan beberapa Negara di Eropa lainnya.Hal ini 

dimulai sejak tahun 2008, beberapa Negara di Eropa mengalami krisis ekonomi.  Namun, 

secara lebih khusus lagi bukan hanya ada 3 lembaga saja yang bergabung dalam troika ini, 

karena Uni Eropa sendiri, memiliki beberapa lembaga khusus yang mengatur stabilitas Uni 

Eropa yang dalam hal ini berkaitan dengan finansial setiap Negara yang bergabung dalam 

Uni Eropa, 

             Salah satu alasan Irlandia Menolak Bailout dari Troika adalah karena  dengan 

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

mereka sendiri karena 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. Hal ini dapat dilihat sebagaimana Yunani. 

             Krisis yang ditangani oleh Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF) ini 

memaksa Yunani harus melakukan reformasi birokrasi, reformasi struktural, pemotongan 

anggaran pemerintah, menaikkan pajak dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari dana 

talangan yang didapat. Akibatnya banyak sekali terjadi aksi demonstrasi untuk memprotes 

kebijakan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mereka. 



             Irlandia saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi yang parah dan menangani 

ini dengan bekerja sama dengan mitra Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional. Irlandia 

memiliki periode pertumbuhan yang luar biasa 1993-2007 dan telah menjadi salah satu yang 

paling dinamis, inovatif dan ekonomi global di dunia, dengan perdagangan eksternal yang 

luas dan investasi. Pada tahun 2008, sebagian karena sifat terbuka ekonomi Irlandia mulai 

merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Tekanan terhadap perekonomian secara 

signifikan ditekankan pada akhir booming pasar properti Irlandia berkepanjangan dan 

masalah dalam sistem perbankan domestik. Hal ini menyebabkan masa resesi di Irlandia dan 

kontraksi tajam dalam output ekonomi.  

               Irlandia secara resmi keluar dari program dana talangan (bailout) nya selama tiga 

tahun, menjadikannya sebagai negara zona euro pertama yang melakukannya. Tapi pihak 

berwenang memperingatkan adanya penghematan yang lebih lanjut untuk memastikan 

pemulihan ekonomi. Irlandia menghadapi krisis ekonomi serius dari posisi awal yang kuat. 

Banyak kekuatan yang mendorong booming ekonomi Irlandia yang membawa tingkat belum 

pernah terjadi sebelumnya kemakmuran, dengan pertumbuhan PDB per kapita dan termasuk 

yang tertinggi di Uni Eropa, tetap di tempat kekuatan ini akan memposisikan Irlandia untuk 

mengambil keuntungan dari pemulihan ekonomi global seperti itu muncul. 

Pemerintah Irlandia menolak bailout dari Troika pada tahun 2012 disebabkan 

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

kebijakan Negara mereka sendiri karena 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. Karena itu, 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. 

Dalam salah satu konferensi di Dublin, Michael Noonan, menteri perekonomian 

mengatakan bahwa, Negara butuh rakyatnya untuk terus bersama namun itu akan sangat 

sulit terjadi. Bahkan tahun 2015 merupakan tahun ketujuh penghematan dilakukan untuk 

mengembalikan dana talangan, dan masyarakat sudah lelah, andai saja sampai satu 

decade, kita akan kehilangan hati rakyat. Begitulah yang disampaikan Noonan. 

Walaupun Christine Legarde sebagai perwakilan dari IMF tetap kokoh untuk 

mempertahankan pemotongan dan kenaikan pajak agar dana talangan bisa dikembalikan 

tepat waktu.
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Kemudian, mengenai bunga pinjaman yang sangat besar seperti yang dikatakan 

pattrick honnohan, walaupun negosiasi telah berhasil  berjalan dengan menutunkan nilai 

bunga dari 5,82% menjadi 4%, namun tentu saja dengan jangakauan waktu pembayaran 

yang 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 
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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.
3
 

 

 

                                                           
3
 Ann Cahill, “Austerity Measures outlined before Troika involvement in bailout” diakses tanggal 15 April 2017 

melalui http://www.irishexaminer.com/business/austerity-measures-outlined-before-troika-involvement-in-
bailout-255020.html  

http://www.irishexaminer.com/business/austerity-measures-outlined-before-troika-involvement-in-bailout-255020.html
http://www.irishexaminer.com/business/austerity-measures-outlined-before-troika-involvement-in-bailout-255020.html

