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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini mengenai Negara Irlandia atas keputusan untuk tidak 

menerima bailout di tahun 2012, padahal sebelumnya Irlandia pernah menerima 

di tahun 2010. Penulis menganalisa penyebab terjadinya krisis, tindakan Irlandia 

selama krisis terjadi, dan pengaruh dari badan lain di luar Irlandia seperti Uni 

Eropa, serta pengaruh bailout di tahun 2010 terhadap perekonomian Irlandia. 

Sehingga, penulis harap berdasarkan penelitian tersebut didapatkan alasan 

Irlandia menolak bailout di tahun 2012. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 

descriptive case study yakni penulis memberikan gambaran yang jelas dan 

konkrit terhadap suatu peristiwa atau kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah 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. 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. 

 

Kata Kunci : Bailout, Irlandia, 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study of the Irish State decision not to accept a bailout in 2012 whereas 

before Ireland had received in 2010.The author analyzes the causes of the crisis, the 

Irish action during the crisis, and the influence of other bodies such as the EU outside 

of Ireland, and the effect of the bailout in 2010 to the Irish economy. Thus, the 

authors hope the study obtained by reason of Ireland rejected the bailout in 2012 This 

research is a kind of descriptive case study the authors provide clear and concrete 

picture of an event or case.Results obtained from this study is the troika or 

triumvirate is an institution which is composed of three entities, namely the European 

Union, European Central Bank and the International Monetary Fund set up to deal 

with foreign policy and common security in the European countries.One reason Irish 

Reject Bailout of the Troika is due to receive a bailout from the Troika, made Ireland 

difficult to manage policy of their own countries due to receive fresh funds from the 

Troika then, Ireland had to run a wide variety of rules that inevitably agreed to 

achieve the purpose of borrowing These funds, although since the bailout in 2010, an 

increase in economic growth. 
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A. Pendahuluan 

Irlandia merupakan Negara 

anggota Uni Eropa sejak 1 Januari 

1973, namun bukanlah perjalanan 

yang mudah bagi Irlandia untuk 

dapat menjadi bagian dari rezim 

ini.Sebelumnya, 31 Juli 1961 

adalah kali pertama irlandia 

mengajukan permohonan 

bergabungnya Irlandia ke dalam 

European Economic Commision 

atau disingkat EEC.  

Namun karena dinilai 

pertumbuhan ekonominya tidak 

memperlihatkan kemajuan dan 

pengajuan berdasarkan tidak 

mendukung kepentingan politik 

dengan Inggris saat itu,
1
maka 

pengajuan untuk bergabung 

dengan EEC waktu itu di veto oleh 

Gaulle, presiden Perancis. 

Kemudian diajukan permohonana 

kedua pada Januari 1967. 

Permohonan kedua juga tetap di 

blok oleh pemimpin Perancis, yang 

tidak setuju atas pengajuan 

keanggotaan Inggris dan Irlandia, 
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 Juli 1961, adanya Bonn Declaration, 

mengenai masalah politik di Eropa yang 
memanas, Irlandia yang netral dan militernya 
yang tidak bergabung dengan NATo 
disangsikan tidak memihak kepada 
kepentingan Eropa saat itu, walaupun 
presiden ir;landia saat itu Lemas sudah 
mengkonfirm bahwa mereka layak menjadi 
bagian dari EEC. 

namun adanya Treaty of Accession 

di tahun 1972, negosiasi terus 

dilanjutkan, May 1972, Irlandia 

dikonfirmasi dapat bergabung 

dengan Irlandia, setelah 

mendapatkan 83% hasil voting. 

Irlandia memutuskan untuk 

menjadi bagian dari Eurozone. 

Salah satu factor terjadinya krisis 

ekonomi Irlandia, disebabkan 

karena ketidaksiapan Negara ini 

untuk menjalankan kebijakan 

Eurozone. 

Krisis ekonomi berawal dari 

Yunani kemudian menyebar ke 

Irlandia, Portugal, Spanyol, dan 

Italia. Irlandia memiliki hutang 

yang terbesar setelah Yunani dari 

GDP nya, dan juga sempat 

mengalami defisit. Tahun 2007  

Irlandia menikmati 

pertumbuhan ekonomi cukup 

tinggi untuk skala Eropa, yakni 

sekitar 6,5%
2
. Krisis ekonomi 

Irlandia mulai terasa pada tahun 

2008 dan semakin diperbincangkan 

pada pertengahan tahun 2009, 

krisis berjalan hingga tahun 2011 

dengan rasio hutang terhadap PDB 

mencapai 96,2% yaitu 148 miliar 

euro untuk tahun 2011.  

Irlandia yang terkena krisis 

ekonomi memiliki utang yang 
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The Economic AdjusmentProgrammeFor 

Ireland, 2011, European Economy: 

Occasional Papers. 76,  Brussels. 



lebih besar dari PDB-nya yaitu 

96,2%, pertumbuhan ekonomi 

yang sangat rendah bahkan sampai 

pada posisi minus dan mengalami 

deficit anggaran yaitu pengeluaran 

Negara lebih besar dari PDB
3
. 

Antara bulan november 2010, 

keadaan ekonomi Irlandia 

meresahkan bukan hanya warga 

Irlandia sendiri juga Negara-negara 

Uni Eropa lainya, imbal hasil 

(yield) surat utang terbitan 

pemerintah berjuluk "Celtic Tiger" 

itu terus menanjak.
4
Hanya dalam 

tiga minggu, imbal hasil obligasi 

pemerintah tenor 10 tahun telah 

melonjak menjadi 9 persen dari 

sebelumnya hanya 6 persen. 

Menteri Keuangan Irlandia Brian 

Lenihan sendiri mencemaskan 

keadaan ini dan menganggap 

kondisi ini sangat serius untuk 

masa depan keuangan Irlandia.  

Berbagai upaya dilakukan 

untuk mencegah penularan krisis 

yang lebih besar, salah satunya 

adalah upaya Uni Eropa dengan 

memberikan dana talangan 

(bailout) untuk menyelamatkan 

institusi-insitusi keuangan yang 

terancam bangkrut. terdapat tiga 

lembaga yang terlibat dalam 

menyelesaikan permasalahan krisis 

Irlandia, yaitu Uni Eropa (UE), 

International Monetary Funds 
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Ireland Economy. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ei.html, diaksestanggal 

3 November 2016 
4
 “Awas, krisis Irlandia jadi awal krisis baru” 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/201
0/11/12/10010872/Awas..Krisis.Irlandia.Jadi.A
wal.Krisis.Baru di akses pada 29 januari 2017  

(IMF) dan European Central Bank 

(ECB). Ketiga lembaga ini juga 

sering disebut sebagai kelompok 

Troika. Nama Troika diambil dari 

istilah Rusia yang berarti kereta 

yang ditarik oleh tiga kuda. 

Irlandia telah menerima bailout 

dari Troika sebanyak 85 miliar 

euro atau setara dengan $ 111 

miliar pada November 2010. Dana 

bantuan tersebut bukanlah dana 

gratis tetapi merupakan utang yang 

harus dibayar Irlandia pada waktu 

yang telah disepakati. 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. 

International Monetary Fund 

(IMF), European Commission dan 

European Central Bank (ECB) 

memonitor terus perkembangan 

Yunani.
5
 Tentu saja kebijakan 
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http://www.medanbisnisdaily.com/news/rea

d/2013/03/20/18861/lima-ekonomi-
bangkrut-diselamatkan-bailout-
ue/#.WIveGPucU1g di akses pada tgl 25 jauari 
2017  

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/12/10010872/Awas..Krisis.Irlandia.Jadi.Awal.Krisis.Baru
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/12/10010872/Awas..Krisis.Irlandia.Jadi.Awal.Krisis.Baru
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/12/10010872/Awas..Krisis.Irlandia.Jadi.Awal.Krisis.Baru
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/20/18861/lima-ekonomi-bangkrut-diselamatkan-bailout-ue/#.WIveGPucU1g
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/20/18861/lima-ekonomi-bangkrut-diselamatkan-bailout-ue/#.WIveGPucU1g
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/20/18861/lima-ekonomi-bangkrut-diselamatkan-bailout-ue/#.WIveGPucU1g
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/03/20/18861/lima-ekonomi-bangkrut-diselamatkan-bailout-ue/#.WIveGPucU1g


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
. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut diatas, maka penulis akan 

meneliti dan membahas Mengapa 

Irlandia menolak Bailout dari Troika 

2012? 

Adapun tujuan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah Tujuan 

penelitian mengenai alasan irlandia 

menolak bailout dari Troika untuk 

kedua kalinya di tahun 2012 adalah 

untuk menganalisa kebijakan dan 

keputusan yang diambil Irlandia 

sebelumnya.Sehingga untuk itu 

penulis, tidak hanya focus pada 

kebijakan di tahun 2012 tersebut 

 

1.1 Kerangka Teori 

a. Model Aktor Rasional 

Model Aktor Rasional 

adalah model pengambilan 

keputusan yang secara umum 

melihat Negara sebagai actor 

tunggal dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Tindakannya ini dapat 

dianalogikan seperti perilaku 

manusia yang rasional. 

Rasionalitas yang dimaksud 

merujuk pada keputusan atau 

pilihan yang konsisten dan 
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Bappenas. 2011. Krisis Keuangan Eropa: 

Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia. 
Tinjauan Ekonomi Triwulanan, Triwulan IV. 

value-maximizing (mencari 

keuntungan sebesar-besarnya) 

dalam kondisi keterbatasan 

tertentu
7
.  

Keterbatasan actor 

rasional. Model ini menekankan 

bahwa suatu proses pengambilan 

keputusan akan melewati 

tahapan penentuan tujuan,  

alternatif  / opsi, konsekuensi, 

dan pilihan keputusan. Model ini 

menyatakan bahwa keputusan  

yang dibuat merupakan suatu 

pilihan rasional yang telah 

didasarkan pada pertimbangan 

rasional  / intelektual dan 

kalkulasi untung rugi sehingga 

diyakini menghasilkan 

keputusan yang matang, tepat, 

dan prudent. 

Dalam model actor 

rasional, Negara digambarkan 

sebagai sebuah actor individu 

rasional, memiliki pengetahuan 

yang sempurna terhadap situasi 

dan mencoba memaksimalkan 

nilai dan tujuan berdasarkan 

situasi yang ada. Tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh 

Negara dianalisis dengan asumsi 

bahwa Negara tersebut 

mempertimbangkan pilihan yang 

ada dan bertindak secara rasional 

untuk memaksimalkan 

keuntungan. 

 

1.2 Krisis Finansial Irlandia 

Sejak awal 2008 bukan hanya 

Irlandia yang mengalami krisis 
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 Theodore,  Alison Graham. 1971.Essence of 

Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. 
Boston: Little, Brown. 



Finansial, Negara Eropa seperti 

Yunani, Spanyol, bhakan seelah itu 

Italia juga turut mengalaminya. 

Negara yang merupakan bagian 

dari Uni Eropa ini bukan hanya 

pada 2008 saja mengalammi krisis 

finansial, namun dalam sejarahnya 

pernah beberapa kali tersangkut 

masalah ekonomi. Untuk melihat 

alas an mengapa Irlandia menolak 

bailout dari Troika di 2012, penulis 

merasa perlu membahas sejarah 

krisis finansial Irlandia di masa 

sebelumnya, mlihat situasi saaat 

itu, dampaknya pada kehidupan 

social dan solusi dari 

pemerintahnya dalam mengambil 

kebijakan 

a. Sebab Irlandia Mengalami 

Krisis 

Irlandia mengalami krisis ekonomi 

sebagai efek domino dari krisis 

ekonomi yang terjadi di kawasan 

Eropa yang dimulai dari Negara 

Yunani. Kemudian merembet ke 

Portugal , Italia, dan Spanyol. 

Bergabungnya Irlandia dengan Uni 

Eropa menghadapkan Irlandia 

dengan sejumlah tantangan, salah 

satunya adalah perbedaan yang 

cukup signifikan ketika bergabung 

tahun 1 januari 1973, Irlandia 

merupakan Negara agraris 

sedangkan kebanyakan Negara di 

Uni Erupa merupakan Negara 

industry. Krisis ekonomi yang 

terjadi di Eropa sendiri sebenarnya 

adalah imbas dari krisis kredit 

macet di Amerika Serikat, karena 

hamper semua Negara yang 

menganut system pasar  bebas 

saling terikat satu sama lain, 

karena aliran dana bebas keluar 

masuk dari satu Negara ke Negara 

lain, dengan regulasi moneter yang 

bereda untuk setiap Negara. 

Krisis keuangan global yang 

disebabkan oleh kredit macet 

properti di dari Amerika Serikat, 

peminjaman yang tak terkendali 

untuk sektor properti yang tak 

terjamin pertumbuhannya dan 

dengan belanja besar, pemerintah 

terpuruk karena harus membantu 

perbankan yang terlilit utang.Krisis 

ekonomi yang terjadi di Yunani 

merupakan salah satu sumber krisis 

di Eropa, salah satu Negara yang 

terkena imbasnya adalah Irlandia. 

Di irlandia, sumber krisis terjadi 

karena imbal hasil surat hutang 

obligasi yang tidak bisa 

dibayarkan, secara konservatif, 

krisis ekonomi dan finansial yang 

terjadi di Irlandia ini dipengaruhi 

oleh banyak hal kejadian, 

kebijakan, dan keputusan dari 

Negara lain di Eropa.  Bentuk 

Negara-negara didalam uni Eropa 

yang saling terikat, kebijakan-

kebijakan yang telah disetujui 

bersama dalam aturan Bank Sentral 

Eropa, dan paket penyelamatan 

yang ditawarkan EU, IMF yang 

mana kita sebut Troika, telah 

memberikan efek yang sangat kuat 

yang terus berlanjut ke dalam 

setiap bagian Negara sebagai 

bagian dari penyembuhan krisis, 

yang mana berdampak pada usaha 

Negara-negara Uni Eropa untuk 

membangun bank bersama, 

padahal Irlandia tidak memiliki 

cukup pengalaman dan juga 

pengaruh yang besar didalamnya.  



Meskipun krisis Irlandia belum 

terselesaikan, Laeven dan Valencia 

(2012) memperhitungkan 

berdasarkan data tahun 2011, 

ranking Irlandia sebagai salah satu 

krisis perbankan termahal dalam 

sebuah perekonomian sejak tahun 

1970. Ini menyimpulkan 

didasarkan pada keluaran 

kumulatif kerugian, biaya fiscal 

bruto, dan peningkatan hutang 

pemerintah dari 147 sampel krisis 

perbankan sistemik  untuk periode 

147 sampai 2011.
8
Dalam tulisan 

ini juga Maria Wood menyebutkan 

bahwa pasar propertilah yang 

memegang peranan penting terjadi 

krisis ekonomi di Irlandia.  

b. Terjadinya Krisis Irlandia 

Krisis ekonomi Irlandia bisa 

dikatakan berlangsung selama 

kurang lebih lima tahun 2008 

hingga 2012. Tahun 2008, 

perekonomian Irlandia sudah 

terpuruk, jatuhnya bisnis 

property memulai semuanya, 

dan menjalar pada kerusakan 

fiscal lainnya.Bisnis property 

Irlandia jatuh bangkrut dan 

mencapai puncaknya saat 

Negara yang di pimpin Cowen 

itu resmi bergabung sebagai 

Negara pertama Euro Area 

Member State untuk 

melakukanya.Para 

pengangguran meningkat 

tajam, bank bank gagal 

memberikan pinjaman. 

                                                           
8
Maria wood dan Siobhan OConnell,. Irelands 

Financial Crisis: A Comparative Context. 
Quaterly Bulletin 04/ October 12 hlm.98 

Pemerintah Irlandia yang 

berfungsi untuk melindungi 

system bank Negara dan 

jaminan simpanan semua ini 

untuk mencegah jatuhnya Bank 

Irlandia. Gelembung pasar 

finansial ditandai dengan 

perkembangan yang sangat 

pesat pada sektor finansial 

sementara sektor riilnya 

cenderung stagnan. Dengan 

kata lain, terjadi 

ketidakseimbangan dalam 

perekonomian yang 

menyebabkan terjadinya 

korelasi yang tidak terjadi 

dalam jangka pendek 

melainkan dampak dari pola 

kebijakan yang relatif panjang. 

Peningkatan utang hampir 

tidak semua negara melebihi 

pertumbuhan ekonomi (GNP) 

yang memperlihatkan tidak 

sesuainya posisi keuangan 

ditandai dengan besarnya 

kewajiban dari pada aset yang 

dimiliki yang menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan, 

pada akhirnya menuntun pada 

proses koreksi berupa resesi 

ekonomi. 

Seperti yang terjadi dalam 

krisis perbankan Irlandia. 

Ketika sektor perbankan yang 

tidak mampu lagi mennaggung 

beban akibat buruknya neraca 

perusahaan, pemerintah yang 

harus segera mencari jalan 

keluarnya dengan jalan 

peningkatan utang pemerintah 

dengan mengeluarkan surat 

utang negara (SUN). Utang 

negara Irlandia telah melebihi 



ketentuan pakta stabilitas dan 

pertumbuhan Euro (Stability 

and growth patch) yaitu utang 

negara tidak boleh melebihi 60 

% dari PDB, sedangkan utang 

negara Irlandia pada tahun 

2009 berkisar 65 % dan tahun 

2010 telah mencapai 80 %.  

Besarnya dana stimulus yang 

dikeluarkan pemerintah 

Irlandia pada tahun 2008 (US$ 

544 miliar).
9
 

c. Dampak Krisis Finansial 

Krisis ini juga berasa dan 

mempengaruhi Uni Eropa 

sepenuhnya, karena kegagalan 

mereka memperbaiki system 

perbankan. Melihat secara 

umum bentuk persoalan krisis 

ekonomi eropa tercipta karena 

adanya empat dilemma, yaitu 

pertama mengenai debitur 

versus kreditur sangat 

banyaknya hutang pemerintah 

dan swasta dan banyak tidak 

bisa membayar, bahakn 

membuat bingung siapa dan 

yang mana yang akan 

dibbaskan dari catatan, 

kalaupun ada yang dibeaskan 

maka kepada siapa akan 

dibebankan, karena tidak ada 

pihak yang sanggup. Kedua, 

penghematan dan 

pertumbuhan, Eropa harus bisa 

memacu pertumbuhan ekonomi 

disaat harus melakukan 

penghematan fiscal. 

Penghematan berarti harus 

rakyat harus membayar pajak 
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Besarnya Dana Talangan Negara-negara 

Terkena Krisis. Tempo, 9 Oktober 2008 

yang tinggi, sedangkan jika 

rakyat membayar pajak tinggi 

berarti pertumbuhan ekonomi 

akan melemah. Ketiga, disiplin 

versus solidaritas, pandangan 

Jerman pada krisis zona euro 

sangat sederhana pemerintah 

Eropa Selatan yang 

memberikan suku bunga tinggi 

harus di hukum dan harus 

belajar disiplin, Jerman 

berharap denda atau pinalti 

bagi Eropa Selatan yang gagal 

akan memberi pencegahan 

kecerobohan dimasa datang.  

Namun, aturan ini dianggap 

tidak kredibel, karena 

mengurangi fakta stabilitas 

dengan melindungi mereka atas 

nama solidaritas euro, untuk 

menjaga agar euro menjadi 

satu-satunya mata uang 

tungifikasi 17 gal yang stabil. 

Keempat, Eropa versus tiap 

Negara, krisis ekonomi tiap 

Negara sebenarnya dibangun 

atas kekuatan mata uang 

kondisi keuangan yang aman, 

dan laju ekspor yang kuat. 

Penyatuan mata uang euro 

menjadi mata uang tunggal tak 

semudah yang dibayangkan , 

karena Eropa Selatan 

menimbulkan inflasi dan 

mahalnya biaya hidup disana. 

Penyatuan ini membuat tiap 

kebijakan harus disetujui 17 

pemerintahan dan diratifikasi 

17 parlemen. 

d. Kebijakan Pemerintah 

Irlandia 

Di tahun 2010, sebelum 

memutuskan untuk menerima 



bailout dari Troika dan bantuan 

Negara Uni Eropa lainya, 

pemerintah Irlandia sangat 

optimis bahwa mereka bisa 

melewati krisis tanpa bantuan 

dengan sempat menolak 

bantuan dari Negara lain. 

Namun keadaan semakin sulit, 

membuat Irlandia terpaksa 

menerima bailout dari Troika. 

Bahkan, ditahun ini Irlandia 

juga mengadakan pemilihan 

pemimpin baru, sehingga juga 

menjadi harapan besar bagi 

rakyat sang pemimpin dapat 

mengeluarkan mereka dari 

krisis yang sedang dialami.  

Upaya bail-out ini dilakukan 

dengan tujuan untuk 

mendukung rekapitulasi 

lembaga-lembaga keuangan 

Irlandia termasuk para investor 

asing dan para pemegang 

saham. Dan salah satu 

lembaga-lembaga keuangan 

yang diberikan bail-out oleh 

pemerintah Irlandia adalah 

Anglo Irish Bank dan Allied 

Irish Bank. Namun, ternyata 

bail-out yang diberikan kepada 

lembaga-lembaga ini tidak 

dapat mengatasi krisis akibat 

salah manajemen.Selain itu, 

pemerintahan Irlandia juga 

mengeluarkan sebuah program 

penyelamatan yaitu NAMA 

(National Asset Management 

Agency). Dengan program ini 

pemerintah akan membeli aset-

aset bank yang mengalami 

masalah terbesar di Irlandia. 

Namun, program ini pun tidak 

membawa ekonomi Irlandia 

menjadi lebih baik. 

Pemerintah Irlandia selama 

krisis terjadi, menaikkan pajak 

untuk mendapatkan uang 

menutupi kebangkrutan bank 

Irlandia. Mempensiunkan 

350.000 PNS untuk 

menghemat pengeluaran. Pada 

Oktober 2010, Irlandia jiga ikut 

menyetujui Reformasi Pakta 

Stabilitas Euro, pada 

pertemuan di Brussel kepada 

26 kepala negara dan 

pemerintahan Uni Eropa 

lainnya, Kanselir Merkel 

menegaskan, Jerman tidak 

dapat menanggung mekanisme 

krisis secara permanen untuk 

negara-negara pengguna Euro 

yang dilanda krisis, jika hal itu 

belum tercantum dalam 

Perjanjian Lissabon. Adanya 

larangan untuk mengambil alih 

tanggung jawab hutal atau 

dikenal dengan pasal „no bail 

out‟tidak akan dihapu, namun 

pemberian paket bantuan yang 

akan terus mengalir sampai 

2013, disinyalir akan 

mempersulit Jerman.
10

 

Belajar dari pengalaman 

internasional, bahwa kebijakan 

dengan respon yang cepat dan 

juga kehilangan pengakuan 

merupakan bagian dari 

instrumental. Pengalaman 
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internasional lain juga 

menyoroti bahwa akan tetap 

terjadi pertumbuhan setelah 

sebuah Negara melewati 

beberapa tahun setelah krisis 

bahkan saat pemulihan 

ekonomi. Jelas sangat relative 

untuk skala krisis perbankan 

Irlandia, efektivitas respon 

kebijakan dan perkembangan 

makroekonomi eksternal 

lingkungan semua akan 

berperan dalam evolusi dan 

akhirnya resolusi krisis. Faktor, 

meskipun, pengalaman masa 

lalu berguna sebagai petunjuk 

dalam skenario analisis dan 

dalam memahami  jalan 

tertentu untuk memprediksi 

pemulihan untuk near-term.
11

 

 

e. Bantuan Dari Troika 

Sebagai sebuah Negara yang 

merdeka, pemerintah irlandia 

mengatakan bahwa tidak ada 

seorangpun di luar Irlandia 

yang memiliki kewajiban untuk 

membayar pelayanan public 

Negara kami. Irish congress of 

trade unions mengungkapkan 

bahwa mereka akan 

menyelesaikan dengan 

perlahan.
12

Pada November 

2010 demi paket penyelamatan 

sebesar 85 miliar euro (US$ 
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Loc.,cit. Maria Wood, pasge 114 
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John FitzGerald, Rewriting History on 
Ireland’s Recent Crisis. Diakses tanggal 9 
Februari 2017 melalui 
http://www.irishtimes.com/business/econom
y/rewriting-history-on-ireland-s-recent-crisis-
1.2640960 

115 miliar) setelah terjadi 

kecelakaan perbankan dan 

salah satu bubble perumahan 

terburuk dalam sejarah. Pihak 

troika bersikeras tentang 

penaikan pajalk, reformasi 

struktural dan penjualan aset-

aset negara sebagai imbalan 

untuk dana talangan, dan 

menilai kemajukan Irlandia 

setiap tiga bulan. Irlandia telah 

kembali ke pertumbuhan, 

turunnya pengangguran dan 

sektor perbankan telah 

dikurangi menjadi skala yang 

lebih tepat sesuai dengan 

ukuran ekonomi tapi para 

analis sepakat bank-bank itu 

masih berisiko.Pembayaran 

akhir dari pinjaman ini senilai 

890 juta dollar juga telah 

diselesaikan oleh Irlandia. 

 

1.3 Irlandia, Uni Eropa dan 

Bantuan Bailout Trioka 

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 

lainya.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 

daslam hal ini berkaitan dengan 

finansial setiap Negara yang 

bergabung dalam Uni Eropa, untuk 

itu dalam bab tiga penulis akan 

menjelaskan hubungan antara 

Irlandia dan Troika serta bantuan 

yang diberikan lembaga ini dalam 

mengembalikan stabilitas ekonomi 

Irlandia 

a. Troika dan Regulasinya 

Penting untuk kita ketahui 

terlebih dahulu, apa itu troika, 

latar belakang pembentukan 

nya dan bagaimana 

regulasinya, dan kemudian bisa 

kita lihat seberapa efektifkah 

program yang dijalankan 

Troika dalam menyelematkan 

perekonomian sebua Negara 

yang tengah dilanda krisis. 

Seperti yang sudah disebutkan 

dalam bab sebelumnya bahwa 

Troika terbentuk dari tiga 

lembaga, yaitu Uni Eropa, 

Bank sentral Eropa dan Dana 

moneter Internasional. Dalam 

system dan regulasinya sesuai 

dengan Council Regulation 

(EU) No. 407 / 2010 yang 

dikeluarkan tanggal 11 May 

2010 mengenai pembentukan 

European Financial 

Stabilsation Mechasim, baan 

yang mengatur mekanisme 

stabilisasi finansial Negara 

anggota Uni Eropa, 

menyebutkan bahwa, dalam 

mekanisme nya Negara yang 

mengajukan permohonan dana 

bailout harus mengizinkan 

komisi, Uni Eropa agar dapat 

merespon kordinasi, secara 

cepat dan efektif dalam 

menghadapi kesulitan akut oleh 

Negara anggota. Yang akan 

secara aktif mendapat 

dukungan bersama dari Uni 

Eropa dan Dana Moneter 

Internasional.
13

“The Member 

State seeking Union financial 

assistance shall discuss with 

the Commission, in liaison with 

the European Central Bank 

(ECB), an assessment of its 

financial needs and submit a 

draft economic and financial 

adjustment programme to the 

Commission and the Economic 

and Financial Committee”.
14

 

Dalam regulasi yang sama 

mengenai pembentuka EFSM, 

juga menyebutkan bahwa 

Negara anggota yang 

mengajukan permohonan harus 

berkoordinasi dengan Bank 

Sentral Eropa untuk membuat 

program dan rencana pinjaman 

sesuai dengan keadaan 

ekonomi di Negara tersebut. 

Berikut penulis lampirkan 

penjelasan singkat mengenai 

ketiga lembaga yang 
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bergabung dalam troika dan 

hubungan yang dijalin dengan 

Irlandia. 

b. Uni Eropa 

Sebelumnya, 31 Juli 1961 

adalah kali pertama irlandia 

mengajukan permohonan 

bergabungnya Irlandia ke 

dalam European Economic 

Commision atau disingkat 

EEC.Namun karena dinilai 

pertumbuhan ekonominya tidak 

memperlihatkan kemajuan dan 

pengajuan berdasarkan tidak 

mendukung kepentingan politik 

dengan Inggris saat itu,
15

 maka 

pengajuan untuk bergabung 

dengan EEC waktu itu di veto 

oleh Gaulle, presiden 

Perancis.Kemudian diajukan 

permohonana kedua pada 

Januari 1967. Permohonan 

kedua juga tetap di blok oleh 

pemimpin Perancis, yang tidak 

setuju atas pengajuan 

keanggotaan Inggris dan 

Irlandia, namun adanya Treaty 

of Accession di tahun 1972, 

negosiasi terus dilanjutkan, 

May 1972, Irlandia 

dikonfrmasi dapat bergabung 

dengan Irlandia, setelah 

mendapatkan 83% hasil 
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Juli 1961, adanya Bonn Declaration, 
mengenai masalah politik di Eropa yang 
memanas, Irlandia yang netral dan militernya 
yang tidak bergabung dengan NATo 
disangsikan tidak memihak kepada 
kepentingan Eropa saat itu, walaupun 
presiden ir;landia saat itu Lemas sudah 
mengkonfirm bahwa mereka layak menjadi 
bagian dari EEC. 

voting.
16

 Barulah secara resmi 

bergabungnya Irlandia dengan 

komunitas ekonomi Eropa 

adalah pada tanggal 1 Januari 

1973, yang kemudian saat ini 

dikenal dengan nama Uni 

Eropa. Menjadi anggota Uni 

Eropa membantu Irlandia 

untuk tumbuh dan 

berkembang.Bahkan pada 

tahun 1970 an samapi 1980 an, 

petani mampu untuk 

membangun pasar mereka 

sendiri dan menetapkan harga 

produk mereka sendiri. 

Pembangunan sarana 

tranportasi seperti jalanan dan 

tekhnologi komunikasi 

berkembang cepat, dan 

diperbaiki melalui dana yang 

diterima dari Uni Eropa.
17

 

Tokoh – tokoh penting yang 

membawa Irlandia berjuang 

untuk bergabung dengan 

European Economy 

Commission saat itu adalah 

Dr.Pattrick Hillary beliau 

menjadi menteri urusan luar 

negeri Irlandia tahun 1969-
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1972 dan setelah irlandia 

bergabung dengan EU, beliau 

dipercaya untuk menjadi Vice 

President-Europe Commision 

for social affairs tahun 1973-

1976. Setelah itu beliau 

menjadi presiden Irlandia pada 

tahun 1976. Sean Morrisey, 

diberi tanggung jawab 

membawa misi agar Irlandia 

dapat bergabung dengan Uni 

Eropa, sebagai Legal Adviser 

di Kementerian Luar Negeri 

Irlandia. Menjadi perwakilan 

permanen Irlandia yang 

pertama kali untuk Uni Eropa, 

Sean P. Kennan. Kemudian 

nama lain yang menjadi nama-

nama negosator terbaik Irlandia 

di Uni Eropa adalah 

Christopher P. (Robin) 

Foguarty, Dennis J Maher, 

James O‟ Mahoney, dan 

Desmond Culligan. 

Bergabungnya Irlandia tahun 

itu, di hari pertama, tahun baru 

1973, dirayakan semeriah 

mungkin, dengan berbagai 

perayaan makan siang, upacara 

penanaman pohon, bahkan 

Koran nasional Irlandia “Aer 

Lingus” membuat poster kartun 

yang mendeskripskan perayaan 

beregabungnya Irlandia dengan 

pasar ekonomi terbesar kedua 

setelah Amerika Serikat pada 

saat itu.
18

 

c. Bank Sentral Eropa 

Lembaga ini memiliki peran 

penting dalam pengambilan 
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Loc.cit., Ireland In The EU History 

kebijakan moneter di Negara-

negara yang tergabung dalam 

Uni Eropa, yang kemudian 

disebut sebagai 

Eurozone.Tanggung jawab 

bank sentral eropa mencakup 

16 negara yang menggunakan 

mata uang euro. Langkah 

pertama dalam dibentuknya 

Bank Sentral Eropa adalah 

keputusan, yang diambil tahun 

1988, membangun sebuah 

serikat ekonomi dan moneter, 

gerakan modal bebas Eropa, 

otoritas moneter yang umum 

dan satu kebijakan moneter di 

wilayah Negara Euro. Bank 

Sentral Eropa merupakan 

lembaga resmi Uni Eropa inti 

dari euro system dan Single 

Supervisory System.
19

 

Sejak 1 Januari 1999 secara 

resmi ECB memiliki tanggung 

jawab mengelola kebijakan 

moneter untuk Uni Eropa, 

pengelolaan terbesar kedua 

setelah bank sentral milik 

United States.Eurozone muncul 

ketika bertanggung jawab atas 

kebijakan moneter ditransfer 

dari bank sentral nasional dari 

11 negara anggota Uni Eropa 

ke ECB pada januari 1999. 

Kemudian Yunani yang 

tergabung tahun 2001, slovenia 

di 2007, siprus dan malta di 

2008, slovakia pada tahun 
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2009, estonia di 2011, latvia di 

2014 dan lithuania di 2015. 

Pembentukan Eurozone 

sebagai lembaga global baru 

,ECB adalah sebuah tonggak 

proses integrasi eropa yang 

panjang dan rumit. Sementara 

Irlandia sendiri bergabung 

dengan kawasan euro, secara 

resmi memakai euro sebagai 

mata uang Negara sejak tahun 

2002.
20

 

Bank Sentral Eropa, telah 

bertanggung jawab terhadap 

kebijkan moneter untuk 

menunjang kebijakan Eropa 

sejak 1999.Yang tugas utama 

ECB ini adalah untuk menjaga 

daya beli euro dan stabilitas 

harga di eurozone .Yang ini 

terdiri dari yang eurosystem 

oleh ECB dan  bank sentral 

nasional negara tersebut yang 

telah mengadopsi euro. 

Banksentral Irlandia mewakili 

Irlandia dalam ECB sebagai 

bagian dari eurosystem.The 

European system of central 

banks ESCB ini terdiri dari 

bank sentral nasional semua 

negara anggota UE baik 

mereka telah memakai euro 

atau belum sebagai mata uang. 

Eurosystem dan ESCB akan 

tetap diberlakukan selama 

Negara tersebut adalah bagian 

dari Uni Eropa walaupun tidak 

menganut eurosystem.
21
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Eurosystem, diakses pukul 09.30 WIB 
tanggal 25 Februari 2016 melalui 

d. Dana Moneter International 

Pada bab sebelumnya telah 

dibahas bahwa menurut actor 

rasional Allison, salah satunya 

adalah model proses organisasi. 

Model Proses Organisasi, 

model ini menekankan bahwa 

suatu proses pengambilan 

keputusan merupakan suatu 

proses mekanistis yang 

melewati tahapan, prosedur, 

dan mekanisme organisasi 

dengan prosedur kerja baku 

(standard operating procedure) 

yang telah berlaku selama ini. 

Keputusan yang ditetapkan 

dipandang sebagai output 

organisasi yang telah 

mempertimbangkan tujuan, 

sasaran, dan skala prioritas 

organisasi. 

Mempertimbangkan dari 

bergabungnya Irlandia kedalam 

system yang dibentuk oleh Uni 

Eropa memberikan banyak 

keuntungan, Irlandia diberi 

banyak kesempatan untuk 

memulai memasarkan 

produknya secara lbih luas 

tanpa adanya halangan secara 

geografis, juga penyetaraan 

nilai tukar, memberikan 

keuntungan dalam 

perkmbangan ekonomi bagi 

Irlandia. Namun, seperti yang 

juga ditegaskan Allison sebagai 

sebuah actor rasional, Negara 

harus memperhitungkan setiap 

kebijkana yang diambil dan 
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menjadi keputusan Negara 

tersebut, apakah 

menguntungkan Negara atau 

merugikan, jika setelah 

diperhitungkan bahwa dana 

bailout ini bukan lagi menjadi 

prioritas bagi Irlandia, maka 

kemungkinan menolak dana 

bailout yang kedua kalinya 

sangatlah mungkin.  

e. Bailout Dari Troika Untuk 

Irlandia 

Dana bailout untuk Irlandia 

dari troika diatur dalam sebuah 

nota kesepahaman yang kita 

kenal sebagai MoU, dengan 

nama program yaitu The 

Economic Adjusment 

Programme 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, 

untukl memungkinkan 

penguatan ekonomi Irlandia 

yang berkelanjutan.
22

 

Pembayaran yang dilakukan 

Irlandia, juga sangat baik 

sehingga dan bailout dari 

program ini dengan cepat 

membantu Irlandia bangkit dan 

dapat dikembalikan dengan 

waktu yang lebih cepat tanpa 

harus diberikan bailout 

tambahan. Sampai dengan Juli 

2012, Irlandia sudah menerima 

suntikan dana sebesar €63 

milliar yang masuk kedalam 

system Bank Irlandia.
23

 

Pada tanggal 14 November 

2013, Eurogroup menyatakan 

bahwa Irlandia economic 

adjustment programme sudah 

berhasil dan Irlandia bisa 

mengakhiri programe pda akhir 

tahun.
24

 Menurut Joint 

Committee of Inquiry krisis 

yang terjadi pada Irlandia di 

tahun 2008 terdaapt dua krisis, 

yaitu krisis perbankan dan 

krisis fiscal, yang mana 

keduanya disebabkan langsung 

oleh empat hal yaitu, 

perbankan, regulasi, 
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pemerintahan dan Eropa.
25

 

Metode pembayaran NAMA 

untuk transfer pinjaman 

sebagai berikut. Pemerintah 

mengeluarkan jaminan hutang 

sebelumnya  30.2 miliar ( 95 % 

), yang mana lembaga yang 

berpartisipasi dapat agunan 

untuk meminjam dari ECB. 

Metode lainnya adalah dengan 

mengeluarkan hutang 

subordinasi yang tidak dijamin 

sebesar 1.6 miliar ( 5 % ), yang 

dapat diganti berdasarkan 

kinerja finasial NAMA 
26

 Di 

2009 dan 2010, itu 

disampaikan kepada 

pemerintah bahwa bantuan 

IMF tersedia, jika diperlukan. 

Mantan wakil direktur, IMF, 

Ajai Chopra, menyatakan 

bahwa IMF berada di formal 

kontak dengan otoritas Irlandia 

setidaknya dalam dua 

kesempatan berbeda, di 2009 

dan 2010. Namun, ia berkata 

ini tidak dapat diartikan 

sebagai memberikan tanda 

pada IMFseperti  menyatakan 

bahwa “kami butuh bantuan 

pemerintah untuk masuk ke 

dalam program”. 

 

B. PEMBAHASAN 

Masa Jaya perekonomiann 

Irlandia berawal dari keikutsertaan 

Irlandia untuk bergabung ke Uni 

                                                           
25

House of Ourieachts.,”Report of The Joint 
Committee of Inquiry into The banking 
Crisis”., Januari 2016 page 20 
26

C&AG Special Report, Acquisition of Bank 
Assets, October 2010, NAMA00011-024 

Eropa. Irlandia resmi bergabung ke 

Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 

1973.
27

 Awal bergabungnya ke Uni 

Eropa, Irlandia dihadapkan 

serangkaian sistem yang 

sebenarnya belum siap mereka 

hadapi. Dengan kata lain, Irlandia 

harus menyamakan diri dengan 

beberapa negara Uni Eropa 

lainnya. Irlandia yang tergolong 

negara agraris pada masa itu 

dihadapkan dengan negara Uni 

Eropa yang pada umumnya sudah 

beralih menjadi negara industri. 

Tentunya negara industry dengan 

negara agraris akan memiliki 

perbedaan di banyak hal.  

Kebijakan bersama Uni 

Eropa sangat terlihat pengaruhnya 

di bidang ekonomi, meskipun 

dalam beberapa kasus, keputusan-

keputusan Uni Eropa masih 

memberikan pengecualian untuk 

tidak ditaati karena kondisi-kondisi 

khusus yang dialami negara 

anggota. Seperti kebijakan 

penggunaan mata uang tunggal 

euro yang belum dipenuhi oleh 

semua negara anggota. Penyatuan 

mata uang menjadi euro 

merupakan salah satu langkah 

negara-negara Eropa untuk 

mencetak “Eropa Baru” yang lebih 

kuat di pentas ekonomi dan politik 

dunia. Jika harapan ini terwujud, 

akan lahir Eropa Baru yang 

terintegrasi dengan konsumen 

sekitar 300 juta jiwa dan nilai 

Produk Domestik Bruto (PDB) 6 

triliun dollar. Eropa Baru ini bisa 
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saja menandingi Amerika Serikat 

yang telah lebih dahulu dikenal 

sebagai negara super power.  

Mengatasi dampak krisis yang 

berat ini, Pemerintah Irlandia 

melakukan langkah-langkah 

penghematan dengan mengurangi 

upah minimum dan berencana 

mengurangi anggaran 

kesejahteraan sosial sebesar 2,8 

miliar euro hingga 2014. Tak 

hanya itu. Defisit pun ditekan 

lewat pengurangan pegawai negeri 

sekitar 25.000 orang dan 

pemotongan gaji pensiunan yang 

akumulasi angkanya mencapai 100 

juta euro.
28

 

Meskipun telah melakukan 

pengetatan anggaran (austerity) 

sebesar-besarnya, akhirnya Irlandia 

juga masih tetap berpaling ke Uni 

Eropa dan IMF untuk meminta 

bantuan. Sama halnya di Yunani, 

Uni Eropa sejauh ini juga 

membantu Irlandia dengan 

memberikan bantuan dana talangan 

(bailout). Berdasarkan kronologis 

perjalanan perekonomiannya, 

Irlandia telah menerima bailout 

dari Uni Eropa dan IMF sebanyak 

85 miliar euro atau setara dengan $ 

111 miliar pada November 2010. 

Dana bantuan tersebut bukanlah 

dana gratis tetapi merupakan utang 

yang harus dibayar Irlandia pada 

waktu yang telah disepakati 

dengan kedua badan ini. 

Troika atau triumvirat merupakan 

sebuah lembaga yang terdiri dari 
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 BBC News-Ireland Timeline. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_
profiles/1038669.stm, diakses tanggal 

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 

lainya.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 

daslam 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, pemtongan 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. 

Akibat lain yang ditimbulkan oleh 

kebijakan tersebut adalah 

banyaknya pengangguran karena 

perusahaan perusahaan melakukan 

aksi PHK terhadap para pegawai 

dan pemotongan gaji pegawai dan 

pensiunan. Kebanyakan dari para 

pengangguran itu adalah angkatan 

muda dengan rentang usia antara 

20-25 tahun. 

Ketika terjadi krisis 

keuangan di Irlandia, seluruh 

kawasan menjadi terguncang. 

Ketidakpercayaan investor pada 

masa depan fiscal Irlandia 

memperlemah mata uang Euro. 

Permintaan suku bunga yang tinggi 

terhadap penerbitan surat utang 

membuat isu surat utang menjadi 

isu kawasan uni Eropa. 

Peningkatan utang negara sangat 

Nampak dikawasan Eropa dengan 

alasan menjamin stabilitas 

ekonomi negara masing-masing. 
Irlandia merupakan salah 

satu negara di Eropa yang 

menjalankan mekanisme bail-out 

ini untuk merespon krisis global. 

Irlandia mengeluarkan dana 

talangan yang cukup fantastis yaitu 

sebesar 544 miliar dolar atau 400 

miliar Euro. Upaya bail-out ini 

dilakukan dengan tujuan untuk 

mendukung rekapitulasi lembaga-

lembaga keuangan Irlandia 

termasuk para investor asing dan 

para pemegang saham. Salah satu 

lembaga-lembaga keuangan yang 

diberikan bail-out oleh pemerintah 

Irlandia adalah Anglo Irish Bank 

dan Allied Irish Bank. Namun, 

ternyata bail-out yang diberikan 

kepada lembaga-lembaga ini tidak 

dapat mengatasi krisis akibat salah 

manajemen. Selain itu, 

pemerintahan Irlandia juga 

mengeluarkan sebuah program 

penyelamatan yaitu NAMA 

(National Asset Management 

Agency). Dengan program ini 

pemerintah akan membeli aset-aset 

bank yang mengalami masalah 

terbesar di Irlandia. Namun, 

program ini pun tidak membawa 

ekonomi Irlandia menjadi lebih 

baik.
29

  

Selain masalah ekonomi 

alasan penolakan Bailout dari 

Trioka adalah politik. 

Perekonomian yang lesu, defisit 

pemerintah yang tinggi serta 

pengangguran yang tinggi akibat 

krisis, tentu akan semakin 

memperburuk kondisi masyarakat 

jika pengetatan ekonomi 

diberlakukan. Sehingga akhirnya, 

untuk menghindari memburuknya 

ekonomi Eropa secara keseluruhan, 

Uni Eropa menyetujui paket 

stimulus sebesar 85 milyar euro 

sebagai upaya penyelamatan 

ekonomi Irlandia. Kesepakatan ini 

dijadwalkan akan diratifikasi 

dalam pertemuan tingkat mentri 
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 Nuraini Hidayati, Kegagalan Irlandia Dalam 
Mengatasi Krisis Keuangannya Sebagai 
Dampak Dari Krisis Keuangan Global Tahun 
2008, hlm 4 



yang dihadiri 27 negara anggota 

Uni Eropa di Brussel bertujuan 

untuk mencegah krisis hutang 

Irlandia menyebar ke 16 negara 

Uni Eropa lainnya.
30

 

 

Pada dasarnya efek keuangan yang 

memburuk di Irlandia juga 

dipengaruhi oleh praktek dumping 

yang diberlakukan selama ini. 

Kenyataan yang dihadapi Irlandia 

sebenarnya cukup dilematis, sebab 

di satu sisi Uni Eropa telah 

berusaha untuk memberikan 

langkah-langkah penyelamatan 

terhadap Irlandia, akan tetapi pasar 

Irlandia lah yang tidak mendukung 

keadaan tersebut. Hal tersebut juga 

diperparah oleh meluasnya krisis 

utang ke negara-negara pengguna 

Euro. Setelah beberapa waktu pada 

akhirnya Irlandia menerima 

bantuan atau solusi dari Uni Eropa, 

hal ini juga berimbas pada Perancis 

dan Jerman yang menuntut 

kenaikan pajak di Irlandia. Hal ini 

disebabkan karena selama ini 

perusahaan Irlandia hanya 

membayar separuh dari pajak dari 

negara lain.
31

 Karena penerimaan 

Pajak yang besar membuat Irlandia 

tidak ingin kembali menerima 

Bailout dari Troika 
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Dampak Dari Krisis Keuangan Global Tahun 
2008, hlm 9 
31

 Nuraini Hidayati, Loc.Cit  

Terkait dengan Penolakan Bailout 

yang dilakukan oleh Irlandia 

sebenarnya merupakan bentuk 

aplikasi Model Aktor Rasional. 

Model Aktor Rasional adalah 

model pengambilan keputusan 

yang secara umum melihat Negara 

sebagai actor tunggal dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Tindakannya ini dapat 

dianalogikan seperti perilaku 

manusia yang rasional. 

Rasionalitas yang dimaksud 

merujuk pada keputusan atau 

pilihan yang konsisten dan value-

maximizing (mencari keuntungan 

sebesar-besarnya) dalam kondisi 

keterbatasan tertentu
32

.  

Irlandia menolak Bailout dari 

Trioka akibat syarat-syarat yang 

diberikan oleh Trioka dinilai 

merugikan dan memberatkan 

Irlandia. Bagaimana tidak 

penghematan yang disyaratkan 

justru harus memangkas anggaran 

kesejahteraan yang diberikan oleh 

Irlandia kepada masyarakatnya.  

Model ini menekankan bahwa 

suatu proses pengambilan 

keputusan akan melewati tahapan 

penentuan tujuan,  alternatif  / opsi, 

konsekuensi, dan pilihan 

keputusan. Model ini menyatakan 

bahwa keputusan  yang dibuat 

merupakan suatu pilihan rasional 

yang telah didasarkan pada 

pertimbangan rasional intelektual 

dan kalkulasi untung rugi sehingga 
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 Theodore,  Alison Graham. 1971.Essence of 
Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. 
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diyakini menghasilkan keputusan 

yang matang, tepat, dan prudent. 

Pemerintah Irlandia dalam hal ini 

merupakan actor utama dengan 

tugas meneliti seperangkat tujuan-

tujuan, mengevaluasi berdasarkan 

keuntungan dan kemudian 

menentukan pilihan dengan 

keuntungan yang paling tinggi. 

Oleh karena itu kemudian 

kebijakan dalam paradigm ini 

dapat dikatakan sebagai pilihan 

nasional atau national choice. 

Pengalaman penerimaan Bailout 

tahun 2010 dianggap sebagai 

upaya Irlandia untuk memulihkan 

Ekonominya meskipun harus 

memenuhi persyaratan yang 

diajukan oleh Troika ditentang 

habis-habisan oleh Masyarakatnya. 

Dalam model ini, Pemerintah 

Irlandia sebagai pembuat 

keputusan itu dianggap rasional 

dan pada umumnya memang 

cenderung berpikir bahwa 

keputusan secara rasional, 

kelemahannya asumsi ini 

mengabaikan fakta bahwa para 

pembuat keputusan itu adalah 

manusia yang bisa membuat 

kesalahan dan yang selalu 

menghadapi berbagai kendala 

eksternal dari birokratnya sendiri, 

dari berbagai kelompok 

kepentingan, opini public dan 

sebagainya. Terutama dalam 

system demokrasi. Allison sadar 

akan kelemahan itu sehingga 

beliau mengajukan model lainnya, 

yaitu model “proses organisasi” 

dan “politik birokratik”. 

Maka menyetujui dana 

talangan adalah sebuah langkah 

besar yang harus diambil 

keputusannya oleh Irlandia 

dengan sangat hati-hati, dana 

talangan ini bukanlah dana yang 

fratis tanpa syarat dan harus 

dikembalikan lagi. Beban negara 

akan semakain bertambah dikala 

suatu negara mengambil dana 

talangan, ada banyak yang harus 

dikorbankan salah satunya 

adalah imbas kenaikan pajak 

yang memberatkan rakyat, 

anggaran belanja yang dipotong 

sehingga akan ada banyak 

penggangguran dinilai menjadi 

buah simalakama bagi negara 

penerima Bailout,  namun hal ini 

juga akan membuat negara 

terbebani, utang yang tak bisa 

dibayar membuat suatu negara 

terancam bangkrut dan pada 

akhirnya hanya akan membuat 

rakyat semakin tersiksa.  

 

 

 

 

C. KESIMPULAN 

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 

lainya.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 

daslam 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, pemtongan 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. 
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