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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini berjudul “Intervensi Jerman dalam Opel Bid Talks”. 

Ditengah berkembangnya perdagangan bebas di dunia internasional dan Uni 
Eropa, Jerman melakukan intervensi terhadap industri otomotifnya. Intervensi 
tersebut berbentuk pemberian subsidi dan pemaksaan penjualan atas salah satu 
perusahaan otomotif asing yang beroperasi di negaranya. Perusahaan otomotif 
tersebut adalah Opel. Perusahaan milik General Motors ini akan dijual oleh 
induknya sebagai akibat dari kebangkrutan mereka. Pemerintah Jerman memaksa 
pihak General Motors untuk menjual Opel kepada perusahaan asal Kanada, 
Magna Internasional. Magna bergabung dengan bank milik pemerintah Rusia, 
Sberbank, dan perusahaan otomotif Rusia, GAZ. Jika pihak General Motors 
menjual Opel kepada pihak lain, maka bantuan sebesar 4,5 miliar euro itu tidak 
akan diberikan. Dengan latar belakang tersebut maka terbentuklah rumusan 
masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu mengapa Jerman 
melakukan intervensi dalam Opel Bid Talks terhadap penjualan Opel? 

Analisis rumusan masalah didasarkan pada tiga teori, yaitu teori umum 
keynes, teori perdagangan  strategis, dan teori proteksi. Selain itu, pendekatan 
sejarah juga digunakan untuk memahami kebijakan intervensi otomotif Jerman 
sebelum Opel Bid Talks. Dari analisis teori dan data-data, ditemukan bahwa 
Jerman melakukan intervensi dalam Opel Bid Talks terhadap penjualan Opel 
berdasarkan tiga alasan. Pertama, dikarenakan oleh telah terjadinya proteksi 
permanen dalam industri otomotif di Jerman. Kedua, Opel merupakan industri 
strategis dengan keunggulan penyerapan tenaga kerja, tingginya gaji, dan 
kepemilikan teknologi. Ketiga, sebagai upaya yang dilakukan pemerintah Jerman 
untuk menyelamatkan tenaga kerja dari kebijakan restrukturisasi perusahaan 
selama masa krisis. Topik ini sangat menarik karena dapat ditinjau dari berbagai 
sudut pandang, seperti hubungan regional maupun bilateral Jerman. Namun pada 
penelitian ini, pembahasan lebih difokuskan pada perekonomian dalam negeri 
Jerman. 
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