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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Uni Eropa adalah sebuah organisasi di Eropa yang dibentuk pada tahun

1992 dan mulai diberlakukan pada 1 November 1993.1 Proses integrasi Uni Eropa

dimulai dengan terbentuknya kerjasama batubara dan baja (European Coal and

Steel Community/ECSC), kemudian ditambah lagi dengan EEC (European

Economic Community), dan Euratom (European Atomic Energy Community.

Ketiga organisasi tersebut pada akhirnya bergabung menjadi satu wadah tunggal

dan dikenal dengan EC (European Community) dan pada akhirnya berubah

menjadi European Union atau Uni Eropa (EU/UE).2 Terbentuknya UE ini

menandakan bahwa organisasi itu telah berubah, yang pada awalnya berupa

kesatuan ekonomi kini sudah berkembang menjadi kesatuan politik. UE saat ini

terdiri dari 27 negara anggota dimana setiap negara yang ingin menjadi negara

anggotanya harus memiliki kekuatan ekonomi dan GDP negara sesuai yang telah

ditentukan oleh Komisi Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri mempunyai beberapa lembaga penting dalam

organisasinya, antara lain: Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa.

Komisi eropa ini terdiri 27 negara (atau disebut juga 26+1) anggota yang salah

1Sejarah pembentukan Uni Eropa http://www.indonesianmission-
eu.org/website/page943418664200310095958555.asp, diakses pada 13 Maret 2011
2Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, 2009, Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke
Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 141.

http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp
http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp
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satunya adalah presiden komisi Eropa. Para komisioner Eropa ini dipilih dalam

jangka waktu 5 tahun sekali.3 Tiap-tiap anggota komisioner Eropa (26 orang

sisanya) membawahi masing-masing bidang seperti bidang hak asasi manusia,

lingkungan, ekonomi, politik, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Tiap

bidang yang dikepalai oleh seorang komisioner tersebut mempunyai anggota-

anggota kabinet yang biasanya berasal dari teman satu negara mereka, namun

harus setidaknya 1 orang dari anggota kabinet tersebut yang berasal dari negara

anggota lainnya. Meskipun demikian, tapi komisi Eropa ini bersifat powerless

dalam pengambilan kebijakan.

Parlemen Eropa yang terdiri dari 732 orang anggota merupakan tempat

perwakilan suara masyarakat UE karena di Parlemen Eropa inilah semua

perwakilan dari masing-masing negara anggota UE berhak untuk memberikan

suaranya dalam seleksi anggota baru UE. Parlemen Eropa juga mempunyai

kekuatan untuk menolak atau mengubah keputusan Dewan yang berkaitan dengan

pasar tunggal.4 Sama seperti Komisi Eropa, para anggota Parlemen Eropa ini juga

mempunyai masa jabatan selama 5 tahun.

Dewan Eropa adalah forum pertemuan para Kepala Negara dan

Pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa.

Masa jabatan dari ketua Dewan Eropa ini hanyalah 6 bulan. Sama seperti

Parlemen Eropa, para anggota Dewan Eropa ini juga mempunyai hak dalam

memberikan suaranya sebelum UE membuat kebijakan. Dulunya pengambilan

3 Duncan Watts, 2008, the European Union, Edinburgh: Edinburgh University Press, hal. 76.
4 Ibid, hal. 82.
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suara yang dilakukan oleh Dewan Eropa ini bersifat kesepakatan, namun sekarang

semuanya ditentukan berdasarkan suara mayoritas (qualified majorities voting).

Suara-suara tersebut didistrbusikan sedemikian rupa sehingga jika ada negara

yang ingin menolak suatu kebijakan UE, maka paling tidak diperlukan kombinasi

antara 2 negara besar dan 1 lagi dukungan dari negara kecil untuk memblokir

proses pengambilan keputusan.5

Yunani yang pada saat ini sedang mengalami krisis finansial yang sangat

buruk juga merupakan salah satu anggota Uni Eropa. Krisis yang terjadi di Yunani

ini disebabkan karena kurang disiplinnya anggaran serta buruknya administrasi

perpajakan di negaranya, seperti korupsi, pemborosan, dan manipulasi pembukuan

negara mereka. Dengan adanya krisis yang dialami oleh Yunani tersebut seakan

mematahkan pandangan bahwa UE adalah negara-negara yang memiliki ekonomi

yang kuat. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa krisis yang

dialami Yunani itu adalah awal dari kehancuran Uni Eropa. Banyak terjadi

perdebatan tentang pemberian bailout untuk membantu mengatasi krisis di negara

tersebut. Hal itu juga pada akhirnya menimbulkan polemik di negara-negara

kawasan Uni Eropa sendiri. Ada anggota yang setuju dengan pemberian bailout

tersebut dan ada pula yang menolaknya. Jerman, Inggris, dan Slovakia pada

awalnya merupakan salah satu negara yang menolak pemberian bailout6 UE ke

Yunani.

5 Ibid, hal. 88.
6Bailout dalam istilah ekonomi dan keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi dimana
sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank
diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka
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Krisis yang dialami oleh Yunani tersebut merupakan sebuah pukulan besar

untuk Uni Eropa. Ini disebabkan karena Yunani yang juga merupakan salah satu

zona Euro membuat nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lain

menjadi anjlok sangat drastis selama sejarah penggunaan Euro. Selain itu, dampak

lain yang ditimbulkan krisis Yunani yang sangat dirasakan oleh negara-negara

Eropa lainnya yaitu menjalarnya krisis tersebut ke negara-negara anggota EU

lainnya seperti Irlandia dan Portugal.

Penyelesaian krisis yang dianggap lambat hingga menyebabkan jatuhnya

nilai euro tersebut pada akhirnya menimbulkan skeptisme7 sendiri dikalangan para

pemimpin Uni Eropa. Bahkan pada acara peringatan 10 tahun pengenalan uang

euro yang diadakan di Berlin, Presiden Bundesbank Jens Weidmann menyesalkan

mata uang tunggal (euro) yang dulunya digunakan sebagai symbol integrasi UE

kini telah berubah menjadi symbol krisis.8 Krisis yang telah menyebar ke anggota

kawasan Uni Eropa lainnya yang telah mengancam integrasi UE dan mata uang

bersama mereka itu pada akhirnya diatasi dengan bailout ke negara-negara yang

terkena krisis. Meskipun bailout tersebut tidak bisa membantu pemulihan

perekonomian UE secara keseluruhan, tapi sedikit banyak bailout tersebut dapat

membantu untuk mencegah collapse-nya perekonomian Uni Eropa sembari

negara-negara anggota UE lainnya membenahi dan menjaga perekonomian

mereka agar tidak terkena krisis.

pendeknya. Seringkali bailout dilakukan oleh pihak pemerintah atau konsorsium beberapa
investor
7 Skeptisme adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu yang terjadi denagn rasa keragu-
raguan atau tidak pasti
8http://www.antaranews.com/berita/288951/merkel-eropa-butuh-bertahun-tahun-untuk-atasi-
krisis-utang, diakses pada 9 Februari 2012

http://www.antaranews.com/berita/288951/merkel-eropa-butuh-bertahun-tahun-untuk-atasi-krisis-utang
http://www.antaranews.com/berita/288951/merkel-eropa-butuh-bertahun-tahun-untuk-atasi-krisis-utang
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Selain bailout yang diberikan untuk negara yang terkena krisis, 26

pemimpin Eropa dari 27 negara anggota UE menyetujui langkah Jerman dan

Perancis untuk lebih memperketat anggaran negara-negara UE sebagai salah satu

upaya penyelamatan zona euro.9 Namun, meskipun demikian skeptisme mengenai

kembalinya lagi masa-masa emas Uni Eropa seperti sebelum krisis dulu masih

terus berlangsung. Skeptisme yang berkepanjangan mengenai Uni Eropa ini pada

akhirnya bisa menimbulkan dinamika di kawasan UE yang bisa berujung pada

perpecahan dan hancurnya Uni Eropa.10

Jerman yang merupakan salah satu pilar utama penggagas berdirinya Uni

Eropa pada awalnya menolak untuk memberikan bailout kepada Yunani. Negara

ini lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada Yunani untuk mengatasi

sendiri masalah mereka tersebut sebelum meminta bantuan kepada Uni Eropa.

Selain itu, alasan Jerman menolak memberikan bantuan kepada Yunani yaitu agar

negara-negara UE lainnya yang sedang mengahadapi krisis mempunyai motivasi

untuk memperbaiki perekonomian negara mereka sebelum meminta bantuan

kepada UE.

Penolakan Jerman pada awalnya terhadap rencana bailout UE ke Yunani

itu menimbulkan dampak yang cukup buruk. Dampak buruk itu tidak hanya

dirasakan oleh Yunani, tetapi juga Uni Eropa serta negara-negara zona euro

lainnya. karena dampak negative itulah kemudian pemimpin UE membicarakan

kembalai rencana tentang bailout untuk Yunani. Untuk itu, presiden ECB

9http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/12/15/lw841m-presiden-bank-
sentral-jerman-euro-dulu-simbol-integrasikini-simbol-krisis, diakses 25 Januari 2012
10 ibid

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/12/15/lw841m-presiden-bank-sentral-jerman-euro-dulu-simbol-integrasikini-simbol-krisis
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/12/15/lw841m-presiden-bank-sentral-jerman-euro-dulu-simbol-integrasikini-simbol-krisis
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(European Central Bank) berperan sebagai perwakilan dari Uni Eropa datang ke

Jerman untuk membujuk Jerman (dalam hal ini parlemen dan rakyat Jerman) agar

mereka mau menyetujui rencana bailout yang akan diberikan pada Yunani untuk

mengatasi krisis keuangan yang terjadi di negara itu. Setelah kedatangan presiden

ECB itu, parlemen Jerman mengadakan voting lagi terkait masalah bailout. Pada

akhirnya parlemen Jerman menyetujui rencana bailout untuk Yunani itu dengan

memperoleh suara mayoritas.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimana two-level games Jerman berkaitan dengan

masalah bailout uni Eropa ke Yunani?”

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui two-level games Jerman

sebelum pada akhirnya mereka setuju atas rencana bailout Uni Eropa ke Yunani.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh adalah manfaat teoritis dan

manfaat praktis,yaitu:
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1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui

pola interaksi yang terjadi antara negara dengan organisasi supra-state

seperti Uni Eropa dan bagaimana suatu negara besar bisa mempengaruhi

dalam pengambilan keputusan suatu organisasi supra-state.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu, dapat

dijadikan sebagai suatu rujukan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang

juga ingin melakukan penelitian tentang bailout yang diberikan oleh suatu

organisasi supra-state kepada negara anggotanya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penulisan ini yang berkaitan dengan masalah perilaku suatu negara dalam

organisasi internasional, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alfina Nuril

Qisma.11 Dalam penelitiannya tersebut dia menjelaskan bahwa penolakan Inggris

terhadap penggunaan euro sebagai mata uang nasional pengganti mata uang

nasional terjadi karena dianggap bahwa penggantian mata uang tersebut akan

sangat merugikan bagi negara itu. Pada prosesnya, unit organisasi mempunyai

peranan yang penting dalam pembuatan keputusan di negara ini sebelum akhirnya

mereka mengeluarkan sebuah kebijakan.

11Alfina Nuril Qisma, 2010, Penolakan Inggris Terhadap Penggunaan Euro Sebagai Mata Uang
Nasional Pengganti Poundsterling, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (tidak
dipublikasikan)
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Dalam skripsi tersebut, penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar

negeri dan proses pengambilan keputusan (decision making process). Penulis

menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri ada actor-aktor

yang mempengaruhi. Di Inggris aktor yang mempengaruhi dalam proses

pembuatan kebijakan luar negeri dalam kasus penolakan Inggris terhadap

penggunaan euro sebagai pengganti mata uang nasional adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud disini lembaga-lembaga yang mempunyai kapabilitas

dalam bidang ekonomi dan militer. Kebijakan penolakan yang akhirnya mereka

keluarkan itu beralasan bahwa jika mereka menerima penggantian mata uang

tersebut maka hal itu akan merugikan negaranya. Dengan menggunakan

pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa ternyata dalam proses pembuatan

kebijakan luar negeri pasti ada aktor-aktor yang berpengaruh didalamnya, seperti

organisasi hingga setelah melalui proses perundingan dan sebagainya terbentuklah

kebijakan luar negeri itu.

Penelitian lain terkait masalah perilaku suatu negara dalam organisasi

internasional adalah respon Singapura dalam menghadapi krisis di Asia pada

tahun 1997 dengan judul “The Asian Financial Crisis: Singapore’s Experience

and Response” yang ditulis oleh Chia Siaow Yue.12 Dalam tulisannya tersebut dia

menjelaskan bahwa pada saat terjadi krisis keuangan di Asia yang juga meliputi

negara-negara di ASEAN, Singapura adalah negara yang tidak terlelu terkena

dampak yang signifikan. Ini dikarenakan Singapura adalah negara yang

mempunyai ekonomi yang lebih terbuka dan dasar-dasar makroekonomi yang

12 H. W. Arndt & Hal Hill, 2011, Southeast Asias Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way
Forward, Singapore: ISEAS, hal. 51
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kuat dibanding negara-negara ASEAN lainnya yang perekonomiannya cenderung

lebih tertutup. Meskipun Singapura pada waktu itu tidak terkena dampak yang

terlalu serius, namun sedikit banyak krisis tersebut menyebabkan terganggunya

pertumbuhan ekonomi Singapura.

Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1997 itu memberikan

dampak buruk bagi negera-negara yang terkena krisis karena krisis tersebut

menyebabkan jatuhnya harga aset-aset di kawasan Asean. Penurunan ekonomi

yang terjadi pada waktu itu dijadikan sebuah kesempatan oleh Singapura untuk

memperbaiki infrastruktur untuk persaingan jangka panjang, serta melakukan

investasi dalam bidang pendidikan. Respon yang diberikan oleh Singapura dalam

menghadapi krisis itu, yaitu negara ini tidak menolak globalisasi dan liberalisasi

yang masuk ke negara meraka, sehingga hal itu bisa membantu untuk memperkuat

system keuangan domestic negaranya agar dapat bersaing dalam perekonomian

internasional. Selain itu, Singapura juga membantu negara-negara Asean lain yang

terkena dampak krisis yang buruk dengan melalui pinjaman bilateral dan bantuan

kemanusiaan berupa makanan.

Dalam penelitian yang berjudul ”Respon Jerman Terhadap Rencana

Pemberian Bailout Uni Eropa ke Yunani” berbeda dengan penelitian terdahulu di

atas. Disini penulis mencoba untuk membandingkan respon yang diberikan oleh

masing-masing negara tersebut dalam lingkup organisasi internasionalnya. Dalam

permasalahan krisis Yunani, Uni Eropa terkesan sedikit mengulur waktu dalam

memberikan bailout pada negara anggotanya yang mana hal tersebut dikarenakan

oleh penundaan Jerman untuk pemberian bailout oleh UE tersebut. Respon yang
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diberikan oleh Jerman itupun pada akhirnya menyebabkan semakin bertambah

parahnya krisis yang terjadi di kawasan Uni Eropa. Sedangkan dalam kasus

respon Singapura dalam menghadapi krisis financial Asia, negara ini sebagai

negara anggota ASEAN yang tidak terkena dampak yang terlalu parah dari krisis

terseut langsung memberikan bantuan berupa pinjaman uang dan bantuan

makanan untuk negara-negara anggota ASEAN lainnya yang terkena dampak

krisis cukup parah.

Dalam hal ini, walaupun Jerman dan Yunani sama-sama merupakan

anggota dari Uni Eropa, namun dalam hal ini dapat dilihat bahwa Jerman

mempunyai posisi yang sangat penting dalam keanggotaannya di Uni Eropa. Ini

terbukti dari tertundanya rencana pembailoutan dana UE ke Yunani karena

Jerman tidak menyetujui rencana tersebut.

Nama, Judul Teori/Konsep Hasil

Alfina Nuril Qisma,

Penolakan Inggris

Terhadap Penggunaan

Euro Sebagai Mata Uang

Nasional Pengganti

Poundsterling

Konsep Kebijakan Luar

Negeri, Model

Pengambilan Keputusan

(Model Organisasi)

Hasil dari penelitian

tersebut yaitu, dalam

proses pengambilan

kebijakan luar negeri

Inggris terkait

penggunaan mata euro

sebagai mata uang

nasional pengganti

Poundsterling organisasi
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di Inggris mempunyai

peranan yang penting

dalam pengambilan

keputusan, sehingga hasil

akhir dari keputusan itu

adalah Inggris menolak

penggunaan euro.

Chia Siaow Yue, The

Asian Financial Crisis:

Singapore’s Experience

and Response

Hasil penelitian ini, yaitu

dalam menghadapi krisis

keuangan yang terjadi

pada 1997 Singapura

dapat dibilang cepat

dalam merespon krisis

tersebut. Respon

Singapura dalam hal itu

antara lain dengan

memberikan pinjaman

bilateral dan bantuan

kemanusiaan berupa

makanan.

Sulistyo Khoirul Mala,

Two-Level Games Jerman

Two-level games theory,

bailout
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Dalam Merespon

Rencana Bailout Uni

Eropa ke Yunani

(peneliti)

1.6. Landasan Teori/Konsep

1.6.1. Two Level Game Theory

Teori ini dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Putnam menggambarkan

two-level game ini sebagai negosiasi yang dilakukan pada dua level, yaitu level

internasional (level I) dan level domestik (level II). Pada tingkat nasional,

kelompok domestik mengejar kepentingan mereka melalui tekanan yang

dilakukan kepada pemerintah. Sedangkan pada tingkat internasional, pemerintah

berusaha untuk memenuhi tuntutan domestik dengan memaksimalkan

kemampuan mereka.13 Negoisasi ditingkat internasional dilakukan oleh

pemerintah bersama dengan diplomat atau penasehat internasional yang lain.

Ditingkat nasional, negosiasi terjadi antara pemerintah dengan partai dan

parlemen, serta perwakilan kelompok kepentingan.

Pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai gatekeepers antara kedua

tingkat ini harus bisa menyeimbangkan antara tekanan domestik dan tekanan

internasional yang biasanya saling bertentangan sehingga dapat memenuhi

tuntutan dari kedua tingkat ini. Di tingkat internasional, kebijakan pemerintah

13 Robert D. Putnam, Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, diakses
dari http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=164440/putnam.pdf 7
Juli 2012

http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=164440/putnam.pdf
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dibentuk oleh dinamika peristiwa politik internasional dan perkembangan serta

dengan strategi preferensi, kekuatan dan negosiasi pemerintah lainnya. Di dalam

negeri, ruang pemerintah dibatasi oleh preferensi dan sumber daya politik dari

para aktor di mana pemerintah bergantung untuk dukungan politik. 14

Dalam two level game theory semua tingkatan baik itu nasional maupun

internasional mempunyai peranan yang penting. Jika salah satu tingkatan tersebut

tidak berjalan dengan baik, maka keputusan yang pada akhirnya akan diambil

dapat merugikan salah satu pihak. Negosiasi yang terjadi di level I bersifat

sementara karena keputusan akhir berada di level II, tentunya setelah melalui

proses ratifikasi yang dilakukan sebelumnya.

Level II (negosiasi di tingkat domestik) diperlukan untuk mendukung

kesepakatan yang dilakukan di level I, karena pada level II inilah proses ratifikasi

berlangsung yang akan menentukan keputusan akhir dari sebuah negara.

Hubungan keterkaitan antara level I dengan level II ini ini disebut juga dengan

win-set15. Aktor pada level II antara lain bisa mewakili parlemen dan perwakilan

kelompok kepentingan.16 Dalam two level game, win-set sangat diperlukan karena

besar kecilnya suatu win-set dapat menentukan dalam proses ratifikasi. Ada 3

faktor yang mempengaruhi win-set, yaitu17:

a. Preferensi dan koalisi (level II): ukuran win-set sangat tergantung dari koalisi

dan pilihan-pilihan yang ada pada level II berupa tekanan dari yang

14Bosold Oppermann, Governments as Gatekeepers: Mediating Domestic and International
Discourses in Two-level Games, diakses dari
http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=164440/Bosold_Oppermann.
pdf, 7 Juli 2012.
15 Op.cit
16 Ibid
17 Ibid

http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=164440/Bosold_Oppermann.pdf
http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=164440/Bosold_Oppermann.pdf
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menentang kerjasama ataupun perjanjian internasional secara umum dan yang

mendukung semua tujuan dari kerjasama ataupun perjanjian internasional itu.

b. Institusi (level II): praktek politik suatu negara juga dapat mempengaruhi

besar kecilnya suatu win-set. Selain itu, prosedur dalam ratifikasi juga ikut

mempengaruhi win-set. Dalam institusi ini, semakin besar otonomi dalam

pengambilan suatu keputusan di level II, maka akan semakin besar win-set

nya. Namun, jika suatu terlalu kuat dalam hal otonominya terhadap tekanan

domestik dalam pengambilan keputusan, itu juga memperlemah posisi tawar

suatu negara dalam sistem internasional.

c. Strategi negosiator (level I): setiap negosiator mempunyai kepentingan dalam

memaksimalkan win-set pihak lain, tapi tetap menghormati win-set nya

sendiri. Semakin besar win-set nya maka akan semakin mudah dalam

mencapai kesepakatan, tapi dilain pihak itu juga akan melemahkan posisi

tawarnya dalam berhadapan dengan negosiator lain. Hal itu akan

memunculkan dilemma sendiri pada negosiator. Namun, dengan mengabaikan

dilema yang dihadapi, seorang negosiator akan berkeinginan untuk

memperbesar win-setnya akan dapat mencapai kesepakatan dengan pihak lain.

Sebagai negosiator, sebelum akhirnya mencapai keputusan hingga

akhirnya menghasilkan kebijakan harus mempertimbangkan dengan benar resiko

apa saja yang akan diterima ketika pemerintah memenuhi tuntutan kedua level

tersebut. Dalam hal ini negosiator akan menghadapi dua kondisi, yaitu: tingkatan I

yaitu tawar menawar antara negosiator-negosiator yang akan menuju pada

persetujuan yang sifatnya sementara. Level I disini merupakan negosiasi yang
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terjadi antara pemerintah Jerman dengan perwakilan dari Uni Eropa yang datang

untuk membujuk parlemen Jerman agar mereka menyetujui rencana bailout UE

untuk Yunani. Sedangkan yang berperan dalam level II disini adalah diskusi yang

terjadi di dalam parlemen Jerman yang setelah terjadi negoisasi pada level I,

pemerintah bersama dengan parlemen membicarakan hasil diskusi yang terpisah

didalam tiap kelompok konstituante tentang apakah mereka akan meratifikasi

persetujuan tersebut atau tidak. Ratifikasi sebuah persetujuan memerlukan

pemungutan suara pada tingkat II.18 Karena itu, dalam two level game theory level

I dan level II sangat diperlukan dan tidak bisa dipisah.

Melalui teori ini dijelaskan bahwa pada prosesnya sebelum Jerman pada

akhirnya menyetujui adanya bailout Uni Eropa ke Yunani tingkat nasional dan

internasionalnya mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam rencana

pemberian bailout Uni Eropa ke Yunani ini awalnya terjadi pro dan kontra

tersendiri di Jerman. Pro dan kontra tentang pemberian bailout untuk Yunani ini

terjadi di parlemen Jerman. Untuk itu, Jean-Claude Trichet (presiden ECB)

berperan sebagai perwakilan dari Uni Eropa pergi ke Jerman untu melakukan

negosiasi tentang bailout Yunani. Trichet diminta oleh Menteri Keuangan Jerman

Wolfgang Schaeble untuk berbicara dengan parlemen Jerman agar mereka mau

mengubah keputusan mereka yang menentang adanya bailout Uni Eropa ke

Yunani.19 Penolakan dari parlemen Jerman sempat menghambat dikeluarkannya

bailout UE untuk Yunani. Untuk itu, maka diadakanlah negosiasi ulang antara

18 http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2296215-essence-diplomacy-
entanglement-domestic-inter/, diakses pada 7 Juli 2012
19http://wwwtribunnews.com./read/trichet-bertolak-ke-berlin-bujuk-jerman.html, diakses pada
27 Agustus 2012

http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2296215-essence-diplomacy-entanglement-domestic-inter/
http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2296215-essence-diplomacy-entanglement-domestic-inter/
http://wwwtribunnews.com./read/trichet-bertolak-ke-berlin-bujuk-jerman.html
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pemerintah Jerman dengan parlemen Jerman (sebelumnya negosiasi dilakukan

terlebih dahulu antara pemerintah Jerman dengan perwakilan dari Uni Eropa)

untuk membahas mengenai rencana bailout itu. Pada akhirnya, rencana bailout UE

ke Yunani itupun didapat berdasarkan hasil voting suara mayoritas yang mana

banyak parlemen Jerman yang pada akhirnya merubah suara mereka yang pada

awalnya menolak menjadi menyetujui rencana bailout UE ke Yunani itu.

1.6.2. Bailout

Bailout dapat didefinisikan sebagai situasi dimana bisnis, individu,

ataupun pemerintah menawarkan uang untuk sebuah bisnis yang gagal untuk

mencegah konsekuensi yang muncul dari kejatuhan bisnis.20 Dalam istilah

ekonomi dan keuangan, menyebut bailout sebagai:

Umumnya, bailout adalah respon terhadap adanya kesulitan pada aliran
dana jangka pendek, dimana entitas yang mengalami kesulitan dana likuid
namun memiliki asset yang cukup akan disuntikkan dana bantuan oleh
pemerintah atau konsorium investor untuk “tide it over” sehingga masalah
keuangan jangka pendek dapat diselesaikan.21

Ada pula yang mendifinisikan bailout sebagai penyediaan dari batuan

keuangan atau likuiditas ke perusahaan yang berada diambang kegagalan atau

kebangkrutan. Sebuah bailout mungkin saja dilakukan untuk kepentingan yang

menyediakan dana bantuan kepada suatu perusahaan untuk mendapatkan kontrol

dari perusahaan tersebut.22

20 http://www.investopedia.com/terms/b/bailout.asp, diakses 26 Januari 2013
21http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-ekonomi-dan-keuangan-untukku/defenisi-
atau-arti-bailout-untukku.html, diakses 26 Januari 2013
22 http://www.investorwords.com/7757/bailout.html, diakses 26 Januari 2013

http://www.investopedia.com/terms/b/bailout.asp
http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-ekonomi-dan-keuangan-untukku/defenisi-atau-arti-bailout-untukku.html
http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-ekonomi-dan-keuangan-untukku/defenisi-atau-arti-bailout-untukku.html
http://www.investorwords.com/7757/bailout.html
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Dari definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bailout merupakan

suatu dana talangan yang biasanya diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan

atau lembaga yang mengalami kebangkrutan ataupun hampir bangkrut untuk

menyelesaikan masalah hutang yang dialami oleh perusahaan tersebut. Bailout

disini dimaksudkan untuk menyelamatkan perusahaan atau lembaga atau negara

itu dari kebangkrutan.

Syarat-syarat yang harus dilakukan untuk sebuah negara, dapat berupa

pengetatan fiskal yang harus dilakukan suatu negara yang akan diberikan

bailout.23 Pengetatan fiskal itu bertujuan untuk mengurangi defisit berlebih yang

dialami oleh suatu negara yang menyebabkan negar itu mengalami krisis. Dengan

adanya pengetatan fiskal tersebut, maka dana bailout baru bsa dikeluarkan oleh

suatu lembaga yang memberikan bailout.

Bailout yang diberikan pada Yunani dalam hal ini bertujuan untuk

menyelamatkan negara itu dari resiko gagal bayar akibat hutang yang dideritanya.

Untuk mendapatkan dana bailout itu juga Yunani harus melakukan pengetatan

fiskal, yang mana kebijakan-kebijakan pemerintah Yunani yang berhubungan

dengan pengetatan fiskal itu dinilai sangat merugikan rakyat Yunani. Namun, hal

itu mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah Yunani untuk mendapatkan

bailout dan untuk menyelamatkan negaranya dari resiko default.

23http://www.equityworld-futures.com/index.php/Referendum-Yunani-Mentahkan-Hasil-KTT-
Eropa.html, diakses 23 Oktober 2012

http://www.equityworld-futures.com/index.php/Referendum-Yunani-Mentahkan-Hasil-KTT-Eropa.html
http://www.equityworld-futures.com/index.php/Referendum-Yunani-Mentahkan-Hasil-KTT-Eropa.html
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1.7.Metodologi Penelitian

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Keterbatasan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian di lapangan

menjadikan data sekunder pilihan utama. Dikarenakan data yang digunakan

adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan.24 Data ini diperoleh dengan mempelajari dan memahami literatur-

literatur berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar, maupun internet yang

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Setelah

dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan ke dalam bab-bab pembahasan

yang disesuaikan dengan sistematika penulisan.

1.7.2. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan disini, yaitu deskriptif kualitatif.

Metode analisa ini diawali dengan pengumpulan data dari berbagai media dan

sumber, lalu menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel

yang lain untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Penulis berusaha untuk

menjelaskan proses pengambilan keputusan di Jerman menggunakan two level

game theory (proses pengambilan keputusan melalui ltawar menawar di tingkat

domestik dan internasional) sehingga akhirnya keluar kebijakan Jerman mengenai

rencana bailout Uni Eropa ke Yunani yang akan melibatkan seluruh anggota Uni

Eropa.

24 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
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1.7.3. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel,

yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen (unit

eksplanasi) adalah variabel yang berfungsi untuk menjelaskan perilaku dari

variabel dependen, sedangkan variabel dependen merupakan suatu unit analisa

yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diprediksikan25. Dalam

penelitian ini, yang termasuk dalam variabel independen adalah respon Jerman

terhadap rencana bailout UE ke Yunani dan yang merupakan variabel

dependennya yaitu proses pengambilan keputusan di Jerman terkait masalah

bailout.

1.7.4. Batasan Waktu dan Materi

Agar tidak terjadi perluasan penelitian disini, maka peneliti membuat

batasan penelitian. Pembatasan penelitian disini menggunakan batasan waktu

dengan rentang tahun April 2009 hingga penyetujuan Jerman atas pemberian

bailout Uni Eropa ke Yunani pada Mei 2010. Materi yang dibahas pada penelitian

ini memfokuskan pada respon Jerman terkait dengan rencana pemberian bailout

UE kepada Yunani dan bagaimana proses pengambilan keputusan di Jerman

sehubungan dengan adanya rencana bailout Uni Eropa ke Yunani.

25Mochtar Mas’oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT
Pustaka LP3ES, Hal.33
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1.8.Argumen Dasar

Persetujuan rencana bailout Uni Eropa ke Yunani yang pada akhirnya

diberikan oleh Jerman tidak keluar begitu saja. Sebelumnya parlemen dan rakyat

Jerman sempat menentang rencana bailout Uni Eropa itu. Namun, setelah ada

proses negosiasi yang terjadi di tingkat nasional dan internasional antara Jerman

dan UE pada akhirnya Jerman menyetujui adanya bailout untuk Yunani.

1.9. Sistematika Penulisan

Judul Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penelitian terdahulu,

landasan teori/konsep, metodologi

penelitian (teknik pengumpulan data,

teknik analisa data, variabel penelitian,

serta batasan waktu dan materi),

hipotesa, dan sistematika penulisan

Bab 2 Krisis Yunani dan Respon Awal

Jerman Terhadap Rencana Bailout

Uni Eropa ke Yunani membahas

tentang latar belakang krisis Yunani,

dampak yang ditimbulkan oleh krisis
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Yunani, dan tentang respon Uni Eropa

dan respon awal Jerman mengenai

rencana bailout UE ke Yunani.

Bab 3 Two-level Games Jerman Dalam

Merespon Rencana Bailout Uni Eropa

ke Yunani menjelaskan tentang proses

pengambilan keputusan di Jerman

terkait rencana bailout UE ke Yunani

sehingga Jerman setuju dengan rencana

itu.

Bab 4 Penutup

4.1. kesimpulan

4.2. keterbatasan penelitian

4.3. saran


