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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam studi hubungan internasional, relasi serta interaksi antar negara 

merupakan suatu hal yang sangat lazim terjadi. Interaksi antar negara-negara ini 

juga semakin tinggi dikarenakan terjadinya globalisasi. Globalisasi merupakan 

suatu keadaan dimana semakin meningkatnya integrasi antara negara-negara di 

dunia dan segala proses yang terjadi diantaranya akan berpengaruh tidak hanya 

pada satu negara.1 Globalisasi sendiri  pun membuat pemerintah suatu negara 

perlu mengkoordinasikan perjanjian-perjanjian antar negara yang ada untuk 

memfasilitasi terjadinya kerja sama internasional.2 Kerja sama internasional ini 

dapat dilihat dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, hukum 

dan lainnya. 

Indonesia sebagai suatu negara juga menyadari manfaat dari kerjasama 

internasional ini dan telah sejak lama menjalankan kerja sama dengan negara – 

negara lain. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang telah cukup lama 

Indonesia lakukan adalah kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di 

Asia Tenggara. ASEAN (Association of South East Asian Nations) mulai 

																																																								
1 Michael Taillard. 2013. 101 Things Everyone Needs to Know about the Global Economy, 
Amerika Serikat: Adams Media, 13. 
2 Ibid. 
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terbentuk pada tahun 1967 dengan adanya Deklarasi Bangkok, namun kerjasama 

ini mulai bergerak menjadi lebih dalam pada tahun 1992 saat munculnya ASEAN 

Free-trade Area (AFTA).3 Sejak tahun 1992 inilah kerjasama regional antara 

negara-negara anggota semakin berkembang terutama dalam bidang perdagangan 

dan investasi. 

Selain kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga 

melakukan kerjasama bilateral dengan negara – negara di kawasan Eropa. Salah 

satu negara di kawasan Eropa yang melakukan kerjasama dengan Indonesia 

adalah Irlandia. Irlandia merupakan negara yang terus meningkatkan kerjasama 

dengan negara – negara lain terutama Indonesia. Kerjasama yang dijalankan oleh 

Irlandia terhadap Indonesia diutamakan dalam bidang ekonomi. Hal ini semakin 

diperkuat setelah terjadinya krisis finansial global atau yang lebih dikenal sebagai 

Global Financial Crisis pada tahun 2008. 

 Krisis finansial global ini berdampak besar bagi banyak negara dan Irlandia 

tidak luput dari krisis tersebut. Sejak kejadian tersebut, Irlandia semakin sadar dan 

terdorong untuk meningkatkan hubungan serta kegiatan ekonomi negaranya 

dengan negara – negara lain, tidak hanya di kawasan Eropa melainkan juga 

terhadap negara-negara di kawasan Asia. Pada kunjungan ke Indonesia yang 

dilakukan oleh Menteri Anggaran dan Reformasi Birokrasi Irlandia, Brendan 

Howlin mengatakan, “Saya bangga menjadi menteri Irlandia pertama yang 

																																																								
3 Michael Plummer. 2009. ASEAN Economic Integration: Trade, Foreign Direct Investment, and 
Finance. Singapura: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 1. 
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berkunjung ke Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini. Indonesia adalah 

Negara anggota G – 20 yang memiliki profil ekonomi yang kuat.4”  

Penelitian ini melibatkan beberapa aktor namun tentu dengan dua aktor utama 

yaitu Indonesia dan Irlandia sebagai kedua negara yang menjalankan hubungan 

bilateral. Namun, dalam penelitian ini tentu akan terlibat juga beberapa aktor lain 

baik itu aktor negara maupun non – negara. Peran aktor – aktor tersebut penting 

adanya demi penelitian ini agar dapat memberikan informasi kepada pembaca 

sejelas dan selengkap mungkin. Selain itu, periode waktu yang akan diteliti terkait 

topik yang penulis pilih adalah tahun 2008 hingga tahun 2016. Penulis merasa 

pada tahun 2008 sampai tahun 2016 merupakan tahun dimana banyak kejadian 

penting terjadi terhadap kedua negara. 

Sampai saat ini, penulis hanya menemukan sedikit penelitian tentang 

hubungan antara Indonesia dengan Irlandia terutama dalam bidang ekonomi. Dari 

topik ini, penulis ingin memberikan informasi bahwa apakah terdapat perubahan-

perubahan terhadap hubungan antara Indonesia dengan Irlandia yang terjadi dari 

tahun ke tahun (2008 hingga 2016) terutama sejak pulihnya Irlandia dari Global 

Financial Crisis di tahun 2008. Hal ini tidak terlalu disadari oleh sebagian orang 

terutama masyarakat Indonesia dikarenakan kurang familiar-nya dan kurangnya 

informasi mengenai hubungan Indonesia dengan Irlandia.  

																																																								
4 Kompas. “Irlandia Dorong Investasi di Indonesia,” Kompas Online. Home page on-line. 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/14/20592148/Irlandia.Dorong.Investasi.di.Indone
sia; diakses 24 Februari 2017. 
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Selama ini, banyak masyarakat yang hanya mengetahui tentang Great Britain 

and Northern Ireland, padahal terdapat Republic of Ireland yakni suatu negara 

mandiri yang melakukan pemisahan diri dari Inggris. Selain itu, penulis juga 

merasa bahwa topik ini juga penting untuk dibahas dikarenakan informasi yang 

penulis dapatkan bahwa Irlandia sangat ingin lebih menjalin kerjasama dengan 

Indonesia. Penulis juga menyadari bahwa penelitian tentang kerjasama bilateral 

antara Indonesia dengan Irlandia sangat jarang ditemui maka dari itulah penulis 

ingin menyajikan penelitian tentang hubungan antara Indonesia dengan Irlandia 

ini. 

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengajukan judul 

penelitian sebagai berikut : “ Hubungan Ekonomi Indonesia – Irlandia Pasca 

Global Financial Crisis 2008 Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian 

Kedua Negara. “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan dilakukan ini akan 

berfokus pada hubungan ekonomi Indonesia dan Irlandia. Selain itu penulis juga 

membahas tentang kegiatan serta tingkat ekspor-impor antara Indonesia dengan 

Irlandia.  

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian, yaitu: 
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1. Bagaimana hubungan ekonomi antara Indonesia dengan 

Irlandia sebelum dan sesudah Global Financial Crisis 

2008?  

2. Apa dampak perubahan hubungan ekonomi Indonesia-

Irlandia terhadap perekonomian kedua negara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan beberapa tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk memahami hubungan ekonomi antara Indonesia 

dengan Irlandia lebih jauh lagi. 

2. Untuk mengetahui signifikansi dari perubahan hubungan 

ekonomi kedua negara (Indonesia dan Irlandia). 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penulisan penelitian yang penulis lakukan ini, penulis berharap agar 

penelitian ini memiliki kegunaan-kegunaan bagi para pembaca. Kegunaan dari 

penelitian ini antara lain : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hubungan 

ekonomi yang terjadi antara Indonesia dengan Irlandia. 

2. Menambah wawasan dan informasi bagi pembaca mengenai 

perubahan yang terjadi terhadap hubungan perekonomian 

Indonesia dengan Irlandia setelah Global Financial Crisis 

2008 dan dampaknya terhadap kedua negara. 

3. Menjadi salah satu referensi bacaan untuk penelitian 

berikutnya yang serupa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian yang 

akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan bagian yang membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini, kegunaan dari penelitian ini dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Pada bagian ini, penulis akan menuliskan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh 

penulis. Selain itu, di bagian ini juga akan ditulis mengenai landasan teori serta 

konsep-konsep yang penulis pakai pada penulisan ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini akan membahas tentang bagaimana penulis akan melakukan 

penelitian. Bagian ini akan menjelaskan tentang pendekatan ilmiah, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan dilakukan penulis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan 

penulis. Bab ini akan membahas analisis dari penelitian lebih rinci lagi untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yang telah 

dibuat. Dalam bab ini akan membahas tentang perubahan ekonomi antara 

Indonesia dengan Irlandia serta kontribusi dari perubahan hubungan ekonomi 

yang terjadi terhadap tingkat perekonomian kedua negara. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini akan membahas tentang kesimpulan dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga akan membahas 

tentang keterbatasan-keterbatasan yang ada selama melakukan proses penelitian 

dan di bab ini juga akan dituliskan tentang saran yang dapat diberikan oleh 

penulis untuk penelitian yang serupa berikutnya.  




