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ABSTRAK 

Dalam perumusan kebijakan luar negeri, pemimpin negara seringkali tidak hanya 
menjadi aktor tunggal. Banyak terdapat menteri, pejabat, staff ahli hingga kelompok 
kepentingan yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian ini 
berangkat dari adanya perubahan kebijakan terkait dengan aplikasi keanggotaan Uni 
Eropa oleh Islandia. Keputusan Islandia untuk mengajukan aplikasi keanggotaan Uni 
Eropa pada tahun 2009 dinilai cukup mengejutkan. Meski pengajuan tersebut merupakan 
langkah alternatif bagi Islandia untuk dapat meningkatkan perekonomiannya pasca krisis 
global 2008, Islandia sendiri dikenal sebagai negara yang sangat eurosceptism. 
Terjadinya pergantian atmosfir politik di Islandia pada tahun 2013 menyebabkan aplikasi 
Uni Eropa tersebut tertahan. Partai Independen (IP) yang dikenal sebagai partai 
eurosceptism berhasil menduduki kembali mayoritas kursi parlemen Islandia yang 
sebelumnya dikuasai oleh partai pro-euro Social Democrats Alliance (SDA). Tentu saja 
agenda utama dari IP adalah untuk membatalkan aplikasi tersebut dan pada tahun 2015 
melalui menteri luar negerinya, Islandia secara resmi telah melayangkan surat 
pembatalan aplikasi Uni Eropa. Di sisi lain, keputusan IP untuk membatalkan aplikasi 
tersebut ternyata juga sarat akan pengaruh kelompok kepentingan. Adalah The 
Federation of Icelandic Fishing Vessel Owners (LIU), kelompok kepentingan terbesar di 
Islandia yang bergerak pada sektor perikanan. Penelitian ini kemudian ingin menelusuri 
bagaiman strategi LIU dalam memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Islandia 
terkait pembatalan aplikasi Uni Eropa tersebut. Penulis sendiri mengajukan hipotesis 
bahwa pengaruh LIU dalam perumusan kebijakan luar negeri Islandia didapatkan karena 
adanya model politik birokrat di Islandia. Kemudain LIU menggunakan strategi framing 
khususnya  
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