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ABSTRAK 

 

Yunani bagaikan negara yang semakin suram, negara yang sebelumnya dikenal 

sebagai pencetak filusuf ternama sepanjang masa, kini harus mengalami kehancuran. Utang 

negara semakin bertambah dan terus merangkak naik mencapai 330 miliar Euro (sekitar Rp 

2.838 triliun). Berbagai cara terus dilakukan untuk menyelamatkan negara itu dari krisis 

berkepanjangan, seperti yang dilakukan oleh IMF dan UE secara bersama-sama mereka 

menyepakati akan mengucurkan dana bantuan darurat sebesar USD 160 milyar. Namun 

kesepakatan ini harus dibayar mahal oleh Yunani. Sebagai imbalan bagi dana talangan itu, 

Yunani setuju untuk mengurangi APBN-nya sebesar USD 43 miliar dalam masa tiga tahun, 

dengan tujuan untuk mengurangi defisit menjadi di bawah 3% dari GDP menjelang tahun 

2014. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas financial Yunani dan 

pemerintahan di seluruh Eropa serta meminimalisir dampak lebih jauh lagi bagi negara-

negara di dunia. 

Kata kunci: Krisis Yunani, Ekonomi Indonesia 

 

PENDAHULUAN 
 

Krisis ekonomi akibat kebablasan berutang yang mendera  Yunani bukanlah yang 

pertama. Seperti dikutip oleh tim ekonomi Bahana TCW Investment Management dalam 

catatan akhir tahun, krisis ekonomi  Yunani pernah terjadi pada masa Raja Dionisius the 

Elder yang berkuasa pada 407-367 SM. 

Kebangkrutan mendera negara tersebut karena Yunani gemar menghamburkan 

kekayaan kerajaan untuk membiayai misi-misi militer, ekspansi kerajaan dengan 

menciptakan perang, membangun aneka istana, dan mengadakan pesta-pesta kerajaan. 

Dionisius menginstruksikan agar tiap-tiap koin drachma (mata uang Yunani) dikumpulkan. 

Kemudian uang itu dicap ulang sehingga satu koin drachma dipecah menjadi dua koin. Aksi 

itu membuat kekayaan kerajaan  Yunani  Kuno naik 100 persen dalam satu hari. Dalam dunia 
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masa kini, langkah itu sepadan dengan kebijakan quantitative easing banyak bank sentral di 

dunia. 

Kisah kegagalan Yunani dalam mengelola anggaran berlanjut hingga masa Yunani 

modern. Negara Yunani modern mengalami gagal bayar utang pertama kali  tahun 1843. 

Waktu itu, Yunani berutang kepada Rusia, Perancis, dan Inggris. Gagal bayar utang Yunani 

terulang lagi tahun 1860, 1894, dan 1932 saat Depresi Besar terjadi di seluruh dunia. 

Tahun 1999, Yunani dinyatakan tidak lulus masuk Eurozone. Namun, dengan 

manipulasi laporan keuangan Negara, terutama utang, Yunani diterima dalam Eurozone dua 

tahun kemudian. Sejak itu, Yunani menikmati akses berutang dengan biaya murah kepada 

negara-negara maju, seperti Jerman, dan Perancis. 

Pada tahun 2004, Yunani menjadi penyelanggara Olimpiade, dan menghentak mata 

dunia akan kecanggihan dan kemewahan acara pembukaan dan penutupan olimpiade, semua 

mata juga terpana akan kecanggihan arena-arena perlombaan. Dan ternyata kecanggihan dan 

kemewahan olimpiade itu sangatlah mahal harganya, kecanggihan olimpiade 6 tahun lalu 

itulah yang menjadi salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab terjadinya  

kebangkrutan Yunani. 

 

PEMBAHASAN 

Penyebab Krisis Yunani 
 

Krisis Yunani berawal dari akumulasi defisit anggaran yang setiap tahunnya rata-rata 

mencapai sebesar 6% dari PDB selama 30 tahun. Yunani nampaknya tidak menerapkan 

prinsip kehati-hatian (prudent) dalam kebijakan defisitnya, sehingga defisit anggaran 

mencapai dua kali lipat dari ketentuan Uni Eropa (UE) yang maksimum ditetapkan sebesar 

3%. Sementara itu pasar obligasi di dalam negerinya juga masih sangat terbatas, untuk itu 

Yunani menjual surat utang Negara (SUN)-nya kepada investor di Prancis, Swiss, dan 

Jerman. Sebagai dampak akumulasi defisit, saat ini defisit Yunani mencapai 13,6% dari PDB. 

Tingginya defisit Yunani di atas nampaknya efek dari lemahnya disiplin anggaran 

serta buruknya administrasi perpajakan. Hal ini tercermin dari pemborosan, korupsi, maupun 

manipulasi pembukuan. Ketentuan batas maksimum defisit UE dilanggar dengan 

memanipulasi pembukuan. Dalam sistem pembukuan dan anggaran berbasis kas, yang 

digunakan di Yunani, tidak mengantisipasi risiko fiskal karena dalam anggaran tidak memuat 

informasi mengenai pengeluaran contingency. Akibatnya pada saat SUN jatuh tempo pada 
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April dan Mei 2010 ini,  kewajiban pembayaran utang sebesar 20 biliun euro mengalami 

gagal bayar.  

Pemerintah Yunani nampaknya sudah pasrah dan menyatakan ketidakmampuannya 

untuk mencari dana segar guna melunasi kewajibannya yang jatuh tempo. Hal ini semakin 

memperparah derita Yunani, karena lembaga peringkat hutang Standard & Poor’s 

menurunkan peringkat hutang Yunani dari B menjadi CCC sehingga berpotensi gagal bayar 

pada 14 Juni 2010. Level kredit CCC hanya empat notch di atas level terendah berdasarkan 

pengukuran lembaga pemeringkat yang berbasis di Amerika Serikat ini. 

Akibat turunnya peringkat utang Yunani, membuat para investor beramai-ramai 

melepas Euro dan beralih ke Dollar AS sehingga Euro melemah seiring ketakutan akan tidak 

mampunya Yunani membayar utangnya. Krisis ini tidak hanya membuat Euro saja yang jatuh 

namun sebagian besar bursa mata uang regional juga mengalami pelemahan tak terkecuali 

Rupiah. 

Atas kegagalan tersebut, pemerintah Yunani secara resmi meminta bantuan secara 

formal kepada UE dan International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis hutang 

yang sedang melanda negerinya. Untung, Yunani mendapatkan dukungan penuh dari UE dan 

IMF dimana secara bersama-sama mereka menyepakati akan mengucurkan dana bantuan 

darurat sebesar USD 160 milyar. Langkah yang dikenal sebagai "Marshall Fund" meminjam 

langkah yang dulu dilakukan Amerika Serikat untuk membantu perekonomian Eropa paska 

Perang Dunia II sangatlah menguntungkan Yunani. Dengan bantuan tersebut Yunani 

mendapatkan pemotongan bunga utang, perpanjangan jatuh tempo surat utang, bantuan pada 

sistem perbankan, serta komitmen untuk membantu Yunani dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. 

Dengan langkah kebijakan tersebut,  Yunani setidaknya menikmati pemotongan utang 

hingga 30 miliar euro. Langkah tersebut terpaksa dilakukan demi menyelamatkan 

perekonomian Eropa dan dunia yang lebih besar. Namun kesepakatan ini harus dibayar mahal 

oleh Yunani, sebagai imbalan bagi dana talangan itu, Yunani setuju untuk mengurangi 

APBN-nya sebesar USD 43 miliar dalam masa tiga tahun, dengan tujuan untuk mengurangi 

defisit menjadi di bawah 3% dari GDP menjelang tahun 2014. Perjanjian ini juga 

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas financial Yunani dan pemerintahan di seluruh Eropa. 

Ketika keputusan tersebut diambil, dunia menyambut dengan antusias. Seakan 

ketidakpastian yang selama ini begitu menyelimuti, bisa disingkirkan. Kita lihat bagaimana 

kepercayaan di pasar modal mulai pulih kembali. 
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Di tengah sikap optimistis atas langkah terobosan yang diambil negara-negara Uni 

Eropa, sebuah kebijakan kontroversial diambil Perdana Menteri Yunani George Papandreou. 

Papandreou memutuskan untuk melakukan referendum kepada seluruh rakyat Yunani untuk 

mau atau tidak menerima langkah penyelamatan ekonomi yang ditawarkan Uni Eropa. 

Dimana pemerintah Yunani akan memotong gaji pegawai negeri dan dana pensiun, 

memangkas upah buruh swasta sebesar 15% dan birokrasi 30%, menaikkan berbagai jenis 

pajak dan BBM, memangkas anggaran militer sebagai upaya meningkatkan cadangan devisa 

negaranya. Pemerintah ingin melakukan pemotongan anggaran senilai USD 38 miliar dalam 

tiga tahun ke depan. Langkah ini, menurut pemerintah Yunani dapat mengurangi defisit 

menjadi kurang dari 3% sebelum akhir 2014. 

Karuan saja keputusan yang diambil Papandreou membuat para pemimpin Eropa 

kecewa. Langkah PM Yunani itu membawa Eropa dan dunia kembali kepada ketidakpastian. 

Masa depan pemulihan ekonomi Eropa kembali menjadi suram. 

Selama ini rakyat Yunani menentang keras berbagai langkah pengurangan subsidi. 

Mereka merasa kebijakan itu sangat membebani kehidupan mereka, apalagi setelah terjadi 

banyak pemutusan hubungan kerja sejak krisis melanda negeri itu di akhir tahun 2009. 

Di tengah perekonomian yang semakin melemah dan surat utang yang semakin tidak 

laku di pasar, Yunani sebenarnya tidak punya pilihan lain. Mereka harus melakukan 

penghematan besar-besaran apabila tidak ingin terpuruk semakin dalam pada krisis. 

Langkah yang ditempuh Papandreou memang baik untuk kepentingan dirinya di mata 

rakyat Yunani. Namun kebijakan tersebut membawa dunia berada di ujung tanduk untuk 

terjerembab dalam krisis lebih buruk lagi. Tidak terbayangkan apabila rakyat Yunani 

memutuskan untuk tidak mau menerima langkah penyelamatan hanya karena tidak mau 

subsidi yang sudah mereka nikmati dihapuskan. Seluruh surat utang negara akan tidak 

berharga dan seluruh pemegang surat utang harus menanggung kerugian yang sangat besar. 

Yang paling ditakutkan, semua orang khawatir kepada surat-surat utang yang mereka 

pegang. Ketika mereka berlomba untuk menjualnya, maka nilainya akan semakin terpuruk. 

Ini akan bisa menyebabkan efek domino kebangkrutan negara-negara Eropa. 

Negara-negara yang diantisipasi mengikuti jejak Yunani adalah Spanyol dan Italia. 

Kalau jumlah rakyat Yunani di bawah 10 juta, jumlah rakyat di Spanyol dan Italia jumlahnya 

di atas 50 juta orang. Ukuran ekonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih 

besar dari Yunani.  

Dan pada akhirnya, langkah pemerintah Yunani tersebut memicu aksi demonstrasi 

besar-besaran yang dilakukan oleh ratusan ribu pekerja dan pegawai pemerintah yang 
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mengakibatkan berbagai sektor di Yunani lumpuh total.  Aksi ini dilakukan sebagai bentuk 

perlawanan terhadap keputusan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

pemotongan gaji, kenaikkan pajak konsumsi, dan lain-lain yang merugikan rakyat Yunani. 

Satu hal yang sangat kita sesalkan, negara-negara Uni Eropa dan AS tidak berani 

tegas kepada Yunani. Hanya karena sama-sama orang Eropa, mereka tidak berani 

menghukum Yunani. Padahal ketika kita dihadapkan pada krisis keuangan tahun 1998, kita 

harus mengikuti langkah pemulihan yang ditetapkan Dana Moneter Internasional. 

Meski kemudian kita tahu resep pemulihan yang diberikan IMF salah total, kita 

dipaksa menelan pil pahit. Jutaan rakyat Indonesia harus merasakan akibat dari kebijakan 

IMF yang tidak didasarkan kajian yang benar. 

Kini ketika ada Yunani yang mengancam perekonomian dunia, Uni Eropa, AS, dan 

lembaga-lembaga keuangan internasional tidak berani melakukan tindakan pemaksa. Mereka 

membiarkan Yunani membahayakan masa depan perekonomian dunia. 

 

Perkembangan Krisis Yunani 

IHSG Fluktuatif  

IHSG bergerak naik turun dengan tajam, merespons perkembangan dari penanganan 

krisis Eropa. Data positif soal deflasi Indonesia ternyata tak cukup untuk memberikan 

sentimen positif. 

Mengawali perdagangan, IHSG langsung melemah dan pelemahan semakin tajam 

pada hari berikutnya. Sentimen utamanya adalah anjloknya bursa global merespons rencana 

referendum Perdana Menteri Yunani George Papandreou. 

Namun seiring besarnya kemungkinan kandasnya rencana referendum, bursa global 

membaik, diikuti pula oleh bursa Indonesia. Berikut pergerakan IHSG pada pekan lalu: 

1. Senin (31/10/2011), IHSG terpangkas 39,113 poin (1,03%) ke level 3.790,847. 

2. Selasa (1/11/2011), IHSG anjlok 105,835 poin (2,79%) ke level 3.685,012. 

3. Rabu (2/11/2011), IHSG ditutup melesat 78,022 poin (2,11%) ke level 3.763,034. 

4. Kamis (3/11/2011), IHSG terpangkas 57,224 poin (1,53%) ke level 3.705,810. 

5. Jumat (4/11/2011), IHSG menguat 77,818 poin (2,10%) ke level 3.783,628. 

Sementara bursa Wall Street mengalami koreksi, investor merasa 'putus asa' terkait 

masalah penyelesaian krisis utang Yunani. Pada perdagangan Jumat (4/11/2011), indeks Dow 

Jones industrial average ditutup melemah 61,23 poin (0,51%) ke level 11.983,24. Indeks 

Standard & Poor's 500 juga melemah 7,92 poin (0,63%) ke level 1.253,23 dan Nasdaq 

melemah 11,82 poin (0,44%) ke level 2/686,15. 
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Perkembangan krisis Eropa masih akan menjadi fokus perhatian investor, terutama 

setelah Perdana Menteri Yunani George Papandreou mengundurkan diri. Investor akan 

mengambil untung sejenak mencermati perkembangan dari Eropa. Pada perdagangan Senin 

(7/11/2011), IHSG diprediksi bergerak fluktuatif cenderung melemah. 

Perdana Menteri Yunani George Papandreou sepakat untuk mengundurkan diri, 

sehingga menimbulkan harapan baru untuk penyelesaian krisis. Pemerintahan baru Yunani 

akan segera dibentuk di tengah krisis utang yang membelit negara tersebut. 

IHSG pada perdagangan terakhir pekan lalu ditutup menguat +2.1% seiring dengan 

euforia bursa regional terkait pembatalan referendum di Yunani. Meski demikian kondisi 

pasar belumlah stabil. Pergerakan indeks masih sangat dipengaruhi oleh sentimen berita dari 

regional. Terlihat meski berada dalam musim laporan keuangan emiten kuartal 3, investor 

terlihat mengabaikan sentimen tersebut dan terfokus pada masalah hutang Yunani.  
 

Perkembangan Positif Krisis Yunani Gairahkan Wall Street  

Bursa Wall Street kembali menguat, dalam rangkaian penguatan 3 hari berturut-turut 

merespons sentimen positif dari Yunani. Parlemen Yunani telah menyetujui rencana yang 

diajukan pemerintah guna menghindari gagal bayar utang. 

Optimisme terhadap persetujuan atas 'austerity plan' dari parlemen Yunani tersebut 

telah membantu pasar rebound setelah melemah hingga titik terendahnya dalam 2 bulan 

terakhir.  

Parlemen Yunani akhirnya menyetujui paket pengurangan belanja, kenaikan pajak 

dan penjualan aset untuk 5 tahun dalam rangka mengurangi gagal bayar utang. Persetujuan 

diperoleh melalui voting 155 banding 138, sekaligus memberikan kemenangan bagi rencana 

Perdana Menteri Yunani George Papandreou. 

Pada perdagangan Rabu (29/6/2011), indeks Dow Jones ditutup menguat hingga 

72,73 poin (0,60%) ke level 12.261,42. Indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 10,74 

poin (0,83%) ke level 1.207,41 dan Nasdaq menguat 11,18 poin (0,41%) ke level 2.740,49. 

Ini adalah indikasi yang cukup baik untuk mendapatkan dasar di bawah untuk pasar 

sekarang ini. Saham-saham sektor finansial mencetak kinerja terbaik. Saham Bank of 

America Corp menguat hingga 3% setelah mencapai kesepakatan US$ 8,5 miliar dengan para 

pemegang surat berharga berbasis hipoteknya. Indeks sektor finansial S&P tercatat naik 

1,1%. 

Saham Visa dan MasterCard juga mencetak titik tertingginya dalam 52 pekan 

terakhir, setelah staf Bank Sentral AS memberikan rekomendasi hingga berlipat terhadap 
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rencana untuk sejumlah bank yang dapat mengenakan biaya kepada para peritel ketika 

menggunakan kartu debit. Saham Visa melonjak hingga 15%, MasterCard melonjak 11,3%. 

Perdagangan berjalan moderat, dengan transaksi di New York Stock Exchange 

mencapai 7,19 miliar lembar saham, di bawah rata-rata harian yang mencapai 7,57 miliar 

lembar saham. 

 

Dampak Krisis Yunani Terhadap Perdagangan Indonesia 

Krisis Yunani terlihat berdampak pada perdagangan Internasional Indonesia, 

walaupun dampak yang dirasakan tidak begitu signifikan, ini terbukti dengan adanya 

penurunan dalam hubungan dagang Indonesia-Yunani. Di tahun 2008 volumenya mencapai 

mencapai 267 juta (dolar), di tahun 2009 menjadi 228 juta dan tahun 2010 menurun drastis 

menjadi 164 juta. Walaupun memang hubungan bilateral kedua negara tidak terlalu banyak 

menitikberatkan bidang ekonomi. 

Indonesia mengekspor antara lain minyak tanaman, produk kertas, sepatu, ban mobil, 

baterai dan tekstil. Sementara dari Yunani, Indonesia mengimpor antara lain bubuk kertas, 

dan minyak zaitun berpeluang bagus jadi salah satu produk impor.  

 

Dampak Krisis Yunani Terhadap Rupiah 

Krisis utang di Eropa yang mengakibatkan diturunkannya rangking utang Yunani dari 

B menjadi CCC membuat para investor beramai-ramai melepas Euro dan beralih ke dollar 

AS sehingga Euro melemah seiring ketakutan akan tidak mampunya Yunani membayar 

utangnya. Krisis ini tidak hanya membuat Euro saja yang jatuh namun sebagian besar bursa 

mata uang regional juga mengalami pelemahan tak terkecuali rupiah. 

Pelemahan kali ini dipimpin oleh Won mata uang Korea Selatan dan dollar Singapura, 

won diperdagangkan pada level 1.090,05 terhadap dollar dan dollar Singapura pada level 

S$1,2423 sedangkan rupiah terhadap dollar AS adalah 8.563 perdollar. Para investor lebih 

memilih aset yang paling dirasa aman dan menjanjikan seperti dollar AS. 

Rupiah bisa saja stagnan jika para pelaku pasar tidak melakukan aksi mengambil 

untung yang mengakibatkan rupiah sedikit melemah namun penurunan ini tidak terlalu 

mengkhawatirkan pasar sebab rupiah masih bisa bertahan karena suku bunga acuan yang 

menjanjikan sehingga tetap menarik minat para investor. Indonesia masih menjadi tujuan 

berinvestasi yang menarik apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik 

terbukti dari laporan bulan April yang menggembirakan. 
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Untuk saat ini wajar jika para investor melepas kepemilikan emas nya guna 

mengantisipasi krisis Eropa yang semakin mengkhawatirkan dan beralih membeli dollar AS 

sebagai langkah aman membuat harga emas mengalami penurunan. Harga emas 

diperdagangkan pada level US$1.507,98 per troy ounce, trend penurunan ini akan terus 

berlanjut sampai krisis utang bisa diatasi. 

 

Antisipasi Pemerintah Indonesia Terhadap Krisis Yunani 

Bagi Indonesia, meskipun eksposure Indonesia ke Yunani dan Uni Eropa tidak terlalu 

besar, namun bila risiko ini berdampak pada perekonomian dunia, maka akan berdampak 

pula pada perekonomian Indonesia. 

Namun, Indonesia tetap optimistis menghadapi krisis dari Eropa ini. Alasannya, ruang 

kebijakan fiskal masih cukup terbuka untuk menstimulasi kegiatan ekonomi domestik tanpa 

bergantung pada faktor eksternal. Kebijakan moneter juga dapat lebih akomodatif bila 

diperlukan karena inflasi yang cenderung menurun dan terkendali, 

Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika gejolak krisis utang di Eropa 

semakin dalam, sementara pertemuan G20 di Cannes, Prancis, tidak menemukan hasil 

signifikan. Langkah antisipasi itu dibuat pada sektor fiskal dan nonfiskal. 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dunia menunggu deklarasi Cannes 

yang terkait krisis keuangan di Eropa. Presiden,  sudah memberikan arahan agar Indonesia 

mengantisipasi persoalan itu dan tetap menjaga momentum pertumbuhan. ''Kita 

mempersiapkan rencana-rencana yang akan dijalankan manakala itu memengaruhi ekspor,'' 

ujar Hatta di Cannes. 

Pemerintah,  akan memberikan stimulus dan memperbesar pasar domestik. Meski 

Eropa sedang mengalami krisis, ia meyakini perekonomian Indonesia tetap baik. Indonesia 

juga mempunyai kebijakan keuangan publik yang kuat. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan Indonesia telah 

mempersiapkan diri kebijakan fiskal dan nonfiskal yang cukup kuat. Indonesia siap 

seandainya ekonomi global masuk dalam kondisi membahayakan. Kebijakan fiskal itu 

direncanakan berbentuk ekspansi melalui stimulus fiskal. 

Saat krisis global terjadi pada 2008-2009,   pemerintah memberikan stimulus yang 

cukup besar agar swasta dapat bangkit dan roda perekonomian terus bergulir. ''Pada 2012, 

kita sudah ada persetujuan dalam APBN dan kita persiapkan. Jika perlu, ada revisi dengan 

program-program yang ditambah stimulus,'' jelasnya. 
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Pada waktu bersamaan, pemerintah juga tetap menjaga defisit anggarannya agar tidak 

terlalu besar. Rasio utang terhadap produk domestik bruto saat ini yang hanya sekitar 25 

persen dinilainya jauh di bawah Eropa yang rasionya bisa mencapai 80 persen. Penerimaan 

negara pun tetap dijaga dan belanja pemerintah dikeluarkan dengan baik. 

Untuk pendekatan nonfiskal, adanya perbaikan struktur, seperti di bidang 

ketenagakerjaan, jaminan sosial, regulasi, dan infrastruktur. Dia memperkirakan pertemuan 

G20 kali ini banyak membicarakan penyelesaian krisis di Eropa. Apalagi Yunani telah 

memutuskan menggelar referendum untuk menentukan kelanjutan rencana bailout dari troika: 

Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional (IMF). 

 

 

PENUTUP 

Yunani adalah negara yang sangat maju dengan urutan ke 27 PDB tertinggi dan ke 22 

IPM tertinggi di dunia. Menurut Bank Dunia, di Yunani PDB untuk tahun fiskal 2010 adalah 

Rp 300 miliar. Sebagian besar ini disebabkan oleh sektor jasa (78%), yang meliputi publik 

dan sektor pariwisata. Dan yang terbesar kedua dimilik sektor industri, yang memberikan 

kontribusi untuk 18% dari PDB Yunani. Sedangkan sektor pertanian menyumbang 4% saja. 

Namun situasi baru-baru ini sama sekali berbeda, Yunani yang memiliki sejarah 

panjang masalah fiskal, setelah menghabiskan banyak 2 abad terakhir ini. Rentan terhadap 

pemborosan fiskal, korupsi pemerintah dan penghindaran pajak pandemi, perekonomiannya 

sangat tidak stabil dan terbukti terjadi krisis akibat pengelolaan keuanganan yang tidak baik. 

Yunani bagaikan negara yang semakin suram, negara yang sebelumnya dikenal 

sebagai pencetak filusuf ternama sepanjang masa, kini harus mengalami kehancuran. Utang 

negara semakin bertambah dan terus merangkak naik mencapai 330 miliar Euro (sekitar Rp 

2.838 triliun). Berbagai cara terus dilakukan untuk menyelamatkan negara itu dari krisis 

berkepanjangan, seperti yang dilakukan oleh IMF dan UE secara bersama-sama mereka 

menyepakati akan mengucurkan dana bantuan darurat sebesar USD 160 milyar. Namun 

kesepakatan ini harus dibayar mahal oleh Yunani. Sebagai imbalan bagi dana talangan itu, 

Yunani setuju untuk mengurangi APBN-nya sebesar USD 43 miliar dalam masa tiga tahun, 

dengan tujuan untuk mengurangi defisit menjadi di bawah 3% dari GDP menjelang tahun 

2014. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas financial Yunani dan 

pemerintahan di seluruh Eropa.  

Di tengah sikap optimistis atas langkah terobosan yang diambil negara-negara Uni 

Eropa, sebuah kebijakan kontroversial diambil Perdana Menteri Yunani George Papandreou. 
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Papandreou memutuskan untuk melakukan referendum kepada seluruh rakyat Yunani untuk 

mau atau tidak menerima langkah penyelamatan ekonomi yang ditawarkan Uni Eropa. 

Dimana pemerintah Yunani akan memotong gaji pegawai negeri dan dana pensiun, 

memangkas upah buruh swasta sebesar 15% dan birokrasi 30%, menaikkan berbagai jenis 

pajak dan BBM, memangkas anggaran militer sebagai upaya meningkatkan cadangan devisa 

negaranya. Pemerintah ingin melakukan pemotongan anggaran senilai USD 38 miliar dalam 

tiga tahun ke depan. Langkah ini, menurut pemerintah Yunani dapat mengurangi defisit 

menjadi kurang dari 3% sebelum akhir 2014.  

Jelas, rakyat sangat menentang keputusan tersebut, sehingga menimbulkan aksi 

demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh ratusan ribu pekerja dan pegawai pemerintah 

yang mengakibatkan berbagai sektor di Yunani lumpuh total, sehingga membawa Yunani 

terjerembab pada krisis yang lebih dalam lagi, dan berdampak pada negara-negara di 

kawasan Uni Eropa, juga negara-negara lainnya di dunia. 

Begitu juga dengan Indonesia, walaupun tidak berpengaruh besar terhadap 

perekonomian Indonesia, namun perdagangan antara Indonesia dengan Yunani, dan 

Indonesia dengan negara-negara di kawasan Uni Eropa mengalami penurunan. Namun, 

pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika gejolak krisis utang di Eropa semakin 

dalam, pemerintah  akan memberikan stimulus dan memperbesar pasar domestik dan 

antisipasi di sektor langkah fiskal dan non fiskal. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Erwin Aksa. 2008. Dunia Usaha Indonesia dalam Jaringan Kerjasama Bisnis Global. 

Nopirin, Ph.d. 1987. Ekonomi Moneter.  Buku II edisi kesatu. Yogyakarta: Penerbit BPFE. 

http//www.inilah.com/read/detail/kepanikan-efek-krisis-yunani 

http//www.tempat terindah.com.wp-content/uploads/2011/06/krisis-yunani.jpg 

http://diplomatmudahuinsyarifhidayatullah.blogspot.com/diakses pada 28 Oktober 2011 

Tren Plaegof,”Budaya Korupsi Akar Kebangkrutan Yunani”artikel diakses pada 15 Mei 2010 

dari http://plazaegov.blogspot.com 

Purwati,”Yunani Oh Yunani” artikel diakses pada 16 Mei 2010 dari http:purwati-

ningyogya.com 

http://www1.voanew.com 

http://www.kompas.com 

Antisipasi diakses tanggal 7 Mei 2010 Krisis Yunani Riau Pos 13 Mei 2010 

http://diplomatmudahuinsyarifhidayatullah.blogspot.com/diakses%20pada%2028%20Oktober%202011
http://plazaegov.blogspot.com/
http://www1.voanew.com/
http://www.kompas.com/


Ekonomika, Edisi Desember 2011, ISSN: 0853-215X, Penerbit STIE Muhammadiyah Jakarta 

 

11 
 

http://dongants.wordpress.com/2010/15/31/adakah dampak krisis Yunani ke 

Indonesia/diakses pada 29 Oktober 2011 

http://dongants.wordpress.com/2010/15/31/adakah

