
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar Belakang  

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan yang 

membentuk badan supra-nasional, yang anggotanya terdiri dari negara-negara 

eropa sendiri, dan sampai tahun 2007 telah memiliki 27 negara anggota,
1
 

Persatuan ini didirikan dibawah perjanjian Uni Eropa atau yang lebih dikenal 

dengan perjanjian Maastricht  pada tahun 1992. Dalam sejarah perjalanan 

organisasi-organisasi regional, Uni Eropa bergabung menjadi satu kekuatan baru 

yang tangguh dan disegani masyarakat internasional. 

 Awalnya Uni Eropa menitik beratkan kerjasama di bidang ekonomi, 

dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial 

terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial 

dilakukan melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter, namun seiring 

berjalannya waktu, maka perluasan kerja sama tidak lagi dibidang ekonomi saja 

melainkan di perluas ke bidang politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, 

kesehatan dan bidang- bidang lainnya. Uni Eropa dianggap sebagai organisasi 

regional yang mampu mengintegrasikan anggota-anggotanya dalam satu 

kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang bisa dicermati kebijakannya, 

karena dapat membawa dampak internasional lantaran kebijakan tersebut 

                                                           
1
Kementerian Luar Negeri - Uni Eropa dalam 

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regio

nal&l=id (diakses 10 Agustus 2011)\ 

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regional&l=id
http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regional&l=id
http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=15&P=Regional&l=id
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merupakan suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya yang dibuat 

untuk kepentingan dan keuntungan bersama bagi semua negara anggotanya. 

Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang awalnya memiliki tujuan 

utama untuk memajukan perekonomian dengan membentuk pemerintahan yang 

modern antar negara melalui pendirian integrasi ekonominya, seiring 

perkembangannya ternyata tidak hanya mensejahterakan rakyaatnya dengan 

mengedepankan masalah ekonomi saja, tetapi kesejahteraaan rakyatnya juga 

diwujudkan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan rakyatnya dari 

berbagai bentuk masalah, hal ini  dapat dilihat dari kebijakan yang di buat Uni 

Eropa dalam caranya menangani berbagai masalah yang pernah terjadi di 

kawasannya yang tidak hanya berasal dari konteks ekonomi saja, melainkan 

masalah yang juga datang dari konteks kesehatan yang menjadi ancaman bagi 

masyarakat Uni Eropa. Masalah kesehatan tersebut salah satunya adalah isu 

penyakit yang mewabah di Uni Eropa, penyakit bisa bersumber dari virus atau 

bakteri yang menular dan berpotensi kematian dalam jumlah besar, dan bisa 

terjadi di beberapa negara karena adanya penularan melalui ekspor impor bahan 

pangan ataupun perpindahan penduduk. Salah satu isu penyakit yang pernah 

terjadi di Uni Eropa beserta tindakan penanggulangannya yang akan diamati disini 

adalah adanya isu penyakit yang disebabakan oleh bakteri yang bernama bakteri 

Escherichia Coli yang terjadi tahun 2011. 

 Bakteri Escherichia Coli yang mewabah di beberapa negara Eropa ini 

menjadi salah satu masalah yang di hadapi Uni Eropa, karena pada awalnya 

ancaman bakteri ini diketahui bersumber dari salah satu negara anggota Uni Eropa 

yaitu Jerman kemudian mewabah kebeberapa negara Eropa lainnya, yang diantara 
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beberapa negara tersebut juga merupakan negara anggota Uni Eropa, sehingga 

masalah ini merupakan masalah bersama Uni Eropa.  

Escherichia Coli atau biasa disebut juga bakteri E. Coli adalah bakteri 

yang menyerang manusia dan hewan berdarah panas, Umumnya sebagian besar 

strain E. Coli kebanyakan tidak berbahaya dan dapat di temukan dalam usus besar 

manusia atau hewan berdarah panas, namun ada beberapa strain E. Coli tertentu 

yang dapat menimbulkan keracunan dan penyakit yang berbahaya juga mematikan 

seperti yang terjadi di Uni Eropa saat itu.
2
 Pada kasus 2011 tersebut, Bakteri E. 

Coli sudah memakan banyak korban dibeberapa negara di Eropa, bahkan korban 

juga ada yang berujung sampai pada kematian. sehingga bakteri E. Coli bisa 

dikategorikan sebagai bakteri yang berbahaya sehingga semakin signifikan 

sebagai faktor ancaman keamanan manusia. 

Wabah E. Coli yang berbahya ini dulu awalnya pernah terjadi di Jepang dan 

kanada
3
 dan sekarang mewabah di Uni Eropa. Kasus bakteri E. Coli yang 

mewabah di Uni Eropa, awalnya diketahui ditemukan di Jerman dengan adanya 

beberapa orang yang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. 

Sejak awal bulan Mei hingga 11 juni 2011, wabah E. Coli telah meneyebabkan 

puluhan orang sakit dan tewas di Jerman.
4
 Namun ternyata tidak hanya Jerman 

saja yang terjangkit, tetapi beberapa kawasan eropa sudah ada yang terjangkit 

wabah E. Coli seperti Austria, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Belanda, 

Norwegia, Polandia, Spanyol, Swiss, dan Inggris, bahkan di Amerika juga 

                                                           
2
 “Escherecia Coli” dalam 

 http://akperpku.ac.id/media/berita-177-escherichia-coli.html (diakses 10 Agustus 2011) 
3
 “Bakteri.e.coli.lebih.mematikan.”dalam 

http://health.kompas.com/read/2011/06/03/09451571/Bakteri.E.Coli.Baru.Lebih.Mematikan 

(diakses 10 Agustus 2011) 
4
Tempo Interaktif, “Thailand Temukan E. Coli di Kol dari Jerman”, dalam 

http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/06/brk,20110611-340042,id.htm? 

utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter (diakses 12 juni 2011). 

http://akperpku.ac.id/media/berita-177-escherichia-coli.html
http://health.kompas.com/read/2011/06/03/09451571/Bakteri.E.Coli.Baru.Lebih.Mematikan
http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/06/brk,20110611-340042,id.htm
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terdapat korban wabah E. Coli.
5
 Hal Ini membuktikan bahwa Penyebaran  E. Coli 

sangat mudah dan dapat melampaui batasan negara, adanya kejadian ini juga 

membuat masyarakat global menjadi resah dan khawatir akan adanya penularan 

wabah yang semakin meluas sehingga hal ini menjadikan suatu bentuk ancaman 

bagi mereka. 

Sumber wabah E. Coli yang terjadi pada kasus 2011 diketahui adalah 

kecambah atau tauge yang berasal dari Jerman.
6
 Bakteri ini dapat menyebabkan 

diare, kram perut yang parah, dan demam bahkan kematian. Bakteri E. Coli juga 

menyebabkan terjadinya sindrom yang menyerang ginjal dan system saraf.
7
 

Wabah bakteri E. Coli yang terjadi di eropa baru – baru ini tidak hanya 

berdampak pada kesehatan manusia dan kematian saja tetapi juga berdampak pada 

ekonomi dibeberapa negara Uni Eropa, karena sebelum dikeluarkan hasil 

penyelidikan yang pasti tentang sumber wabah E. Coli tersebut, negara yang 

memiliki hubungan perdagangan bahan pangan dengan Uni Eropa seperti Rusia,  

sempat memberlakukan larangan impor sayuran dari Jerman, Spanyol, Belanda 

dan Denmark,
8
 dan sebelum dipastikannya dari mana bakteri E. Coli tersebut 

berasal, Jerman sempat menuduh mentimun hasil dari perkebunan Spanyol 

sebagai sumber wabah E. Coli sehingga petani Spanyol mengalami kerugian. Oleh 

                                                           
5
 “Dunia cemaskan Wabah E-coli” dalam 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/403847/38 (diakses 10 agustus 2011) 
6
 Tempo Interaktif, “Jerman Pastikan Kecambah Sumber E. Coli”, dalam 

http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/06/10/brk,20110610-339930,id.html (diakses 12 

Juni 2011). 
7
 Tempo Interaktif , “Sumber Bakteri E. Coli Masih Misterius”, dalam 

http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/06/08/brk,20110608-339302,id.htm (diakses 12 

Juni 2011). 
8
 “Virus E-Coli Mewabah di Eropa, Mentimun Spanyol Jadi Sasaran” dalam 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/03/lm73o6-virus-ecoli-mewabah-di-

eropa-mentimun-spanyol-jadi-sasaran (diakses 12 Juni 2011). 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/403847/38
http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/06/10/brk,20110610-339930,id.html
http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/06/08/brk,20110608-339302,id.htm
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/03/lm73o6-virus-ecoli-mewabah-di-eropa-mentimun-spanyol-jadi-sasaran
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/03/lm73o6-virus-ecoli-mewabah-di-eropa-mentimun-spanyol-jadi-sasaran
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sebab itu, dalam menghadapi wabah E. Coli tersebut Uni Eropa segera bertindak 

cepat dalam upaya nya untuk mengatasi masalah  wabah tersebut.    

Tindakan yang langsung di ambil oleh Uni eropa untuk mengatasi epidemik 

bakteri E. Coli yaitu dengan menggelar rapat darurat untuk membahas isu wabah 

bakteri E. Coli guna mencari tau sumber pasti kontaminasi wabah dan mencegah 

menjalarnya wabah ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dan juga untuk 

mengatasi dampak yang diakibatkan dari kejadian tersebut.
9
 Penanganan Uni 

Eropa dalam menghadapi permasalahan yang di akibatkan wabahi E. Coli tersebut 

dibuat dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa dan harus dipatuhi 

seluruh anggotanya demi tercapainya kesejahteraan rakyat Uni Eropa bersama. 

Penanganan wabah E. Coli yang bersumber di Jerman bersifat terpusat, yakni 

ditangani secara langsung oleh Uni Eropa, yang dibawahi oleh badan khusus yang 

dibentuk untuk menangani masalah kesehatan di Uni Eropa, yaitu Komisi Eropa 

dibidang kesehatan. Komisi Kesehatan Uni Eropa sendiri bertanggung jawab 

dalam urusan dibidangnya, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kesehatan 

masyarakat Uni Eropa. Penanganan wabah E. Coli di Uni Eropa melalui Komisi 

kesehatannya tersebut, menunjukan adanya peranan dari komisi kesehatan Uni 

Eropa dalam menangani wabah E. Coli yang mewabah di Uni Eropa. 

Peranan merupakan orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh 

suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran, 

baik itu individu, maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan 

orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani 

                                                           
9
“Uni Eropa Gelar Rapat Mendadak Bahas Krisis E.coli” dalam 

http://www.tempo.co/read/news/2011/06/07/117339107/Uni-Eropa-Gelar-Rapat-Mendadak-

Bahas-Krisis-Ecoli (diakses 12 Juni 2011). 

http://www.tempo.co/read/news/2011/06/07/117339107/Uni-Eropa-Gelar-Rapat-Mendadak-Bahas-Krisis-Ecoli
http://www.tempo.co/read/news/2011/06/07/117339107/Uni-Eropa-Gelar-Rapat-Mendadak-Bahas-Krisis-Ecoli
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untuk menghubungakan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau 

lingkungan dengan hubungan, dan pola yang menyusun struktur sosial.
10

 

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana peran komisi kesehatan Uni 

Eropa dalam menangani wabah bakteri E. Coli yang mewabah di Uni Eropa pada 

outbreak yang terjadi tahun 2011, dengan menjelaskan ancaman wabah bakteri E. 

Coli yang bersumber di Jerman hingga menjadi ancaman bagi Uni Eropa, yang 

akan menggunakan tinjauan dari pendekatan human security, yang memfokuskan 

keselamatan individu dari berbagai macam ancaman. Sedangkan pada 

penanganannya, penulis akan menganalisa peran komisi kesehatan Uni Eropa 

sebagai aktor yang lahir dari integrasi yang terbentuk di kawaasan Eropa ( Uni 

Eropa) untuk urusan di dalam bidang kesehatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

yaitu, bagaimana peran komisi kesehatan Uni Eropa dalam menangani wabah 

bakteri E. Coli di Uni Eropa? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan mendeskripkan peranan komisi kesehatan Uni 

Eropa dalam menangani wabah bakteri E. Coli di Uni Eropa. 

                                                           
10

May Rudy. 2002. Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional pasca Perang Dingin. 

Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 138-139. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai 

perkembangan keamanan regional Uni Eropa. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam artikelnya yang berjudul Contigency Planning For An Influenza 

Pandemic (National Measures) in Sweden, Johan Carlson menyatakan bahwa 

wabah flu burung memiliki pola penyebaran dan penularan yang sangat cepat dan 

berbahaya sehingga dibutuhkan penanganan yang intensif, sehingga mereka 

(Swedia) menyusun draf kerja (contigency planning) mulai dari penanganan 

unggas, hingga manusia, serta penyaluran vaksin yang merata di sejumlah daerah 

di Swedia. Selanjutnya, hasil contigency planning milik Swedia tersebut, dibagi 

(sharing) dengan pihak Uni Eropa (komisi kesehatan) karena sudah merupakan 

prosedur untuk saling tukar-menukar informasi khususnya dalam penanganan 

virus flu burung ini atau dengan kata lain pihak Uni Eropa masih memantau 

negara-negara anggotanya dalam menangani Avian Influenza di negaranya 

masing-masing.
11

 

 Selanjutnya, dalam penelitiannya yang berjudul, Penanganan Wabah 

Avian Influenza di Uni Eropa Berdasarkan Perspektif Human Security, Kartika 

Devi Yusniar menyatakan bahwa dalam menangani avian influenza, Uni Eropa 

memiliki karakter yang mengedepankan keselamatan individu (human security), 

sehingga penanganan yang dilakukan bersifat preventif, yakni sedini mungkin 

                                                           
11

 Carlson, Johan. Contingency Planning for An Influenza Pandemic National Measures. Article 

No. 2005-130-7. 
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melakukan pencegahan agar avian influenza tidak masuk ke Uni Eropa. Langkah 

preventif tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal yang 

dibuat oleh Uni Eropa dan kebijakan tersebut bersifat mengikat yaitu harus 

dipatuhi oleh seluruh anggota Uni Eropa tanpa terkecuali. Langkah-langkah yang 

diambil oleh Uni Eropa tersebut sebagai bukti bahwa Uni Eropa sangat peduli 

tentang nilai keamanan manusia.
12

 

 Penilitian ini sejalan dengan pemikiran mereka (Carlson, dan Yusniar), 

namun ancaman terhadap individu yang ada di Uni Eropa dalam penilitian ini 

bukanlah epidemi virus Flu Burung, melainkan bakteri E. Coli. Bakteri tersebut 

memiliki potensi yang sama mematikannya dengan virus Flu Burung, namun 

penenlitian ini lebih menjelaskan pada peran komisi kesehatan Uni Eropa dalam 

menangani adanya wabah bakteri E. Coli, Oleh sebab itu, penulis akan 

menggunakan pendekatan human security yang dipadukan dengan pendekatan 

integrasi Eropa (Uni Eropa) karena pendekatan tersebut dapat menjadi alat untuk 

menjelaskan ancaman terhadap keamanan individu (human security) di Uni Eropa  

sehingga penanggulanggannya melibatkan Uni Eropa, karena semua masalah 

yang berada dalam lingkup regional tersebut (Uni Eropa) merupakan suatu 

persoalan yang dihadapi bersama melalui badan supranasional yang ditunjuk. 

 

1.4.2 Konsep 

1.4.2.1 Pendekatan Human Security 

Konsep keamanan non-tradisional merupakan sebuah konsep dalam 

memahami keamanan yang berkembang pada paska berakhirnya perang dingin. 

                                                           
12

Kartika Devi Yusniar. 2009. Penanganan Wabah Avian Influenza di Uni Eropa Berdasarkan 

Perspektif Human Security. Skripsi S.IP, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 6-7. 
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Konsep ini memandang bahwa ancaman yang pada masa sebelum dan sedang 

terjadinya perang dingin berkutat pada isu isu pertahanan ( militeristik )  telah 

bergeser ke arah human security, societal security, environmental security dan 

economics security (non-militeristik). Jadi ancaman militer hanya sebagaian dari 

dimensi ancaman dalam konsep keamanan non tradisional. 

Penilitian ini akan menggunakan satu kajian dari pendekatan non-

tradisional yakni, pendekatan human security. Berbeda dari konsep sebelumnya 

yang cenderung melihat negara sebagai unsur paling penting, human security 

melihat pentingnya keamanan manusia. Sebagaimana yang diungkapkap Rita 

Floyd, 

”human security is the idea that the individual is at the receiving end of all 

security concerns.”
13

 (Keamanan manusia merupakan sebuah gagasan 

bahwa penerima dari semua masalah keamanan yang ada adalah individu). 

Dalam konsep ini, kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang 

dipandang penting. Oleh sebab itu, mereka harus dapat menghadapi ancaman dari 

berbagai sumber baik dari ancaman yang bersifat tradisional seperti militer, 

maupun ancaman-ancaman non-tradisional seperti aparatur represif negara, 

epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun 

kecelakaan.
14 

Dan mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai 

macam ancaman tersebut, seperti yang di uraikan UNESCO yang menjelaskan 

bahwa human security merupakan sebuah pendekatan yang memandang 

pentingnya melindungi keamanan individu,  

                                                           
13

 Floyd,Rita. Human Security and The Copenhagen School's Securitizations Approach; 

Conceptualizing Human Security as a Securitizing Move. Human Security Journal, Volume 5 

(Winter 2007). 
14

 Anggoro, Kusnanto. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum.  Seminar 

Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Indonesia, 14 Juli 2003. 
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“The concept of human security emphasizes the protection of 

individuals.”
15

 (Konsep keamanan manusia menekankan pada 

perlindungan individu ). 

 Berdasarkan beberapa uraian tersebut, peneliti memandang bahwa konsep 

human security mampu untuk membantu penulis dalam menjelaskan epidemi 

bakteri E. Coli yang melanda Uni Eropa sejak bulan Mei 2011, karena E. Coli 

dapat digolongkan kedalam ancaman epidemi penyakit yang dapat 

membahayakan keselamatan individu yang merupakan faktor penting keamanan. 

 Indikasi bahwa epidemi bakteri E. Coli merupakan ancaman serius 

terhadap individu di negara-negara Uni Eropa, khususnya Jerman sebagai sumber 

wabah bakteri, yaitu dengan adanya peningkatan jumlah kematian pada orang-

orang yang meninggal karena terinfeksi bakteri tersebut, sehingga Uni Eropa 

kemudian menggelar rapat mendadak guna mencegah menularnya bakteri tersebut 

ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Tujuannya adalah agar tercapai keamanan 

pekerjaan, keamanan pendapatan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, 

keamanan kejahatan dan ketakutan lainnya yang muncul dalam benak seseorang, 

sebagaimana uraian UNESCO,  

“...the emerging concerns of human security for most people all over the 

world today are job security, income security, health security, 

environmental security, security from crime, and that people’s feelings of 

insecurity arise more from worries about daily life than from the dream of 

some cataclysmic world event.” 
16

 

                                                           
15

 UNESCO. 2008. Human Security: Approaches, dan Chalengges. Paris: STEDI MEDIA, hal. 3. 
16

 UNESCO. 2008. Human Security: Approaches, dan Chalengges. Op. Cit., hal. 3. 
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(kekhawatiran permasalahan keamanan manusia yang muncul bagi 

kebanyakan orang di seluruh dunia saat ini adalah keamanan kerja, 

keamanan pendapatan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, 

keamanan dari kejahatan, dan bahwa perasaan ketidakamanan orang – 

orang lebih muncul dari kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari 

daripada dari mimpi beberapa acara membinasa dunia). 

Terkait hal ini, adanya wabah E. Coli sebenarnya tidak hanya mengancam 

kesehatan individu di Eropa, tetapi juga mengancam keamanan pekerjaan, dan 

keamanan pendapatan para petani Uni Eropa yang hasil pertanian mereka 

ditengarai terkontaminasi oleh bakteri E. Coli. Sehingga, hasil pertanian mereka 

tidak laku dijual baik di pasar domestik maupun manca negara dengan cara 

ekspor. 

1.4.2.2 Pendekatan Integrasi Eropa ( Uni Eropa) 

Integrasi secara awam didefinisikan sebagai “membentuk bagian- bagian 

menjadi satu kesatuan”.
17

 Integrasi terbentuk dengan suatu tujuan, terutama untuk 

pencapaian kepentingan bersama anggota- anggotanya. Seperti integrasi yang 

terbentuk dalam regional Eropa yang membentuk suatu sistem internasional yaitu 

Uni Eropa. Integrasi Eropa (Uni Eropa) dapat dilihat dari suatu kawasan, yang 

dulunya terpecah secara ideology, politik, dan ekonomi serta terpuruk akibat 

depresi dan perang dunia II, kemudian bangkit menjadi satu kawasan yang bebas 

dan kuat. Uni Eropa mampu mengintegrasikan negara- negara Eropa ke dalam 

satu blok melalui pmbentukan suatu sistem pemerintahan yang moderen yaitu 

dengan membentuk organisasi antar negara yang memiliki system pemerintahan 

                                                           
17

 Mas’oed Mohtar.1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi. Hal: 151 
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layaknya sebuah negara dan supra nasional. Terbentuknya sebuah Integrasi juga 

menghindarkan adanya konflik senjata dalam wilayah tersebut.  

      Berikut merupakan Asumsi – asumsi yang mendasari tentang studi integrasi 

regional:
18

 

1. Terdapat satu tema umum dalam literratur Ilmu Sosial dan Humaniora 

bahwa permusuhan antar manusia akan berakhir kalau saja mereka 

memiliki kesamaan. Seperti juga yang dikatakan oleh Michel Haas, 

melalui integrasi Internasional, “jembatan bisa dibuat dan tindakan 

preventif bisa diambil dalam hubungan antar bangsa dan antar manusia 

jauh sebelum pecahnya ketegangan,pertikaian, konflik atau perang itu 

sendiri.”
19

 

2. Cross-pressure bisa ditimbulkan dari adanya transaksi yang semakin 

banyak dan pada tingkat tinggi diantara banyak unit. Cross-pressure 

merupakan penghalang terhadap timbulnya konflik karena pressure itu 

menghindarkan kedua pihak yang bersengketa dari kemungkinan 

berhadapan secara langsung pada banyak isu. 

3. Suatu sistem (sub system) internasional yang terintegrasi akan menyerupai 

Negara- Negara sejauh tindak kekerasan bisa dikendalikan dalam system 

yang dipilih atau ditunjuk menjadi pengelola. 

4. Adanya pandangan Neo-fungsionalis yang menyatakan bahwa orang- 

orang yang bekerja sama dalam bidang isu yang sempit, non-ideologis, 

dan non-sentral sangat mungkin membina pola- pola kerja sama yang lama 

kelamaan akan bisa menangani yang sangat penting.  

                                                           
18

Ibid. hal; 151-152 
19

 Michael Haas, dikutip dalam ibid. hal: 151  
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Integrasi yang dibentuk Uni Eropa awalnya bertujuan untuk memajukan 

perekonomian masyarakatnya dengan menciptakan pasar bebas dan kebijakan- 

kebijakan melalui pendirian integrasi ekonomi, namun dalam perkembangannya 

Uni Eropa tidak hanya mengedepankan masalah ekonomi saja tetatapi juga 

mengutamakan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi 

masyarakatnya yang tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, hal tersebut 

menunjukan bahwa saat ini Uni Eropa memiliki integritas yang tinggi, dan hal 

tersebut dapat dilihat dari cara Uni Eropa dalam menangani isu-isu yang 

berkembang saat ini, termasuk dalam menangani wabah bakteri E. Coli. Dalam 

hal ini, epidemi bakteri E. Coli yang yang bersumber dari Jerman dan mewabah 

kebeberapa negara anggota lainnya di Uni Eropa, menjadi masalah bersama Uni 

Eropa karena adanya konsensus antar negara-negara anggota untuk menjalankan 

nilai-nilai bersama dan terkoordinasi. Oleh sebab itu, masalah epidemi bakteri E. 

Coli kemudian diserahkan kepada Komisi Eropa. 

Komisi Eropa yang menangani kasus bakteri E. Coli adalah Komisi Eropa 

di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu bidang yang di tangani oleh 

salah satu dari beberapa Komisi yang di bentuk Uni Eropa, masing – masing 

komisi bertanggung jawab atas bidangnya masing – masing. Peran komisi yang di 

bentuk Uni Eropa memiliki banyak kesamaan dengan badan eksekutif pada 

pemerintahan suatu Negara. Peranan utama Komisi Uni Eropa adalah 

mengusulkan perundangan kepada parlemnen Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa 

kemudian menerapkannya dan bertindak.sebagai pengawal kesepakatan yang 

memberikan dasar hukum kepada Uni Eropa.
20

  komisi ini bersifat independen 

                                                           
20

 Organisasi UE « KAJIAN EROPA dalam  

 http://kajianeropa.wordpress.com/institusi/ (di akses tgl.22 September 2011) 

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkajianeropa.wordpress.com%2Finstitusi%2F&rct=j&q=tugas%20komisi%20uni%20eropa&ei=lyGATuvIOcmQiAe9lpS5Dg&usg=AFQjCNG-TQVGSM7Ow-oe03S7UsjFJanTGw&cad=rja
http://kajianeropa.wordpress.com/institusi/
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terhadap pemerintahan negara- negara anggotanya, karena kebijakan yang dibuat 

harus mewakili kepentingan masyarakat Uni Eropa secara keseluruhan.
21

 masing-

masing Komisioner bertanggung jawab atas bidang kebijakan Uni Eropa tertentu.  

 Dalam menaggulangi masalah bakteri E. Coli yang mewabah di Uni 

Eropa, Komisi Kesehatan Eropa melakukan rapat medadak guna mencari 

penyelesaian akibat dampak dari mewabahnya bakteri tersebut. Hasil rapat 

tersebut merupakan kebijkan yang dapat melindungi seluruh individu yang 

merupakan masyarakat Uni Eropa baik dari segi ekonomi maupun dari segi 

keselamatan. Oleh sebab itu, Komisi Kesehatan Eropa sepakat memberi 

kompensasi kepada para petani Spanyol yang merugi karena tuduhan Jerman akan 

bahaya hasil pertanian Spanyol yang mengandung bakteri E. Coli.  

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif.
22

 Penulis berusaha 

menjelaskan bagaimana peran komisi kesehatan Uni Eropa dalam menangani 

wabah bakteri E. Coli di Uni Eropa. Ancaman wabah E. Coli akan dijelaskan 

dengan pendekatan human security, sedangkan penanganannya akan dijelaskan 

dengan pendekatan integrasi Uni Eropa. 

 

 

                                                           
21

Commission of the European Communities - Multiply dalam 

http://globefinance.multiply.com/journal/item/35/Commission_of_the_European_Communitiesdi 

akses tgl.22 September 2011) 

 
22

Penelitian  deskriptif adalah jenis penelitian yang hanya menjelaskan (mendeskripsikan) variabel 

penelitian tanpa mencari (menjelaskan) hubungan antara variabel yang satu dengan variabel 

lainnya.  

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fglobefinance.multiply.com%2Fjournal%2Fitem%2F35%2FCommission_of_the_European_Communities&rct=j&q=Commission%20of%20the%20European%20Communities%20merupakan&ei=ToyATtyKLoanrAfNrrHQDw&usg=AFQjCNF29EWATAvt1SDhcQtb45Yc1VDClQ&cad=rja
http://globefinance.multiply.com/journal/item/35/Commission_of_the_European_Communities
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1.5.2 Peringkat Analisa 

 Peringkat analisa yang digunakan di dalam tulisan ini adalah sistem 

internasioanal dalam sub regional. Penggunaan peringkat analisa ini dikarenakan 

adanya penyesuaian terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti, dimana 

peneliti menggunakan pendekatan integrasi Eropa, yakni menempatkan sistem 

internasional yang terbentuk dalam regional Eropa (Uni Eropa) sebagai unit 

analisanya. Peringkat sistem tersebut, mampu mendeskripsikan peran komisi 

kesehatan Uni Eropa sebagai badan yang terbentuk dari integrasi di dalam 

regional Eropa (Uni Eropa), dalam menangani wabah bakteri E. Coli yang 

mewabah di beberapa negara anggota Uni Eropa. Variabel dependen atau unit 

analisa dalam tulisan ini adalah peran komisi kesehatan Eropa dalam menangani 

wabah bakteri E. Coli di Uni Eropa.
23

 Sedangkan, variabel independennya atau 

unit eksplanasinya adalah wabah bakteri E. Coli di Uni Eropa.
24

 dilihat dari 

pembagian variabelnya , maka dapat diketahui bahwa unit analisanya lebih tinggi 

dari pada unit eksplanasinya yang berarti analisa dari penelitian ini bersifat 

reduksionis. 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dikarenakan penelitian ini menggunakan data jenis sekunder maka teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan, baik dari buku, 

jurnal, surat kabar, dokumen resmi maupun dari internet. Pengumpulan data 

diawali dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Kemudian, data diseleksi 

dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan 

sistematika penulisan. 

                                                           
23

Variabel Dependen adalah perilaku yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan. 
24

 Variabel Independen adalah sesuatu yang berdampak terhadap unit analisa yang kita amati. 
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1.5.4 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisa 

data dilakukan melalui analisa nonstatistik, dimana data tabel, grafik dan angka 

yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan kedalam bentuk kalimat atau paragraf. 

Tehnik analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, 

klasifikasi data, mereduksi dan memberi intepretasi pada data yang diseleksi 

dengan menggunakan konsep tersebut. 

1.5.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada peran komisi kesehatan Uni Eropa dalam 

menangani wabah bakteri E. Coli di Uni Eropa. Ancaman wabah bakteri E. Coli 

akan dijelaskan dengan pendekatan human security yang menitik-beratkan 

keselamatan individu terhadap ancaman wabah bakteri E. Coli tersebut. 

Sedangkan, penanganannya akan dijelaskan dengan pendekatan integrasi Eropa 

(Uni Eropa), dimana ancaman wabah E. Coli di Uni Eropa yang bersumber di 

Jerman serta penularan wabah tersebut ke negara-negara anggota Uni Eropa 

lainnya menjadi masalah bersama Uni Eropa, sehingga permasalahan yang 

diselesaikan harus  menganut nilai-nilai bersama. Selanjutnya, data-data yang 

mendukung penelitian ini, hanya berorientasi pada data-data sekunder yang 

mendukung pendekatan yang dipakai oleh peneliti. Data-data tersebut 

dikumpulkan sejak awal Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2011. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab pertama yang merupakan  

pendahuluan dalam penelitian ini, yang mana berisi tentang latar belakang 
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masalah, tujuan penelitian, kerangka  pemikiran, dan metodelogi. Di dalam latar 

belakang masalah penulis akan menyajikan sekilas tentang bagaimana bakteri 

Escherichia menjadi ancaman di Uni Eropa dilihat dari perspektif human security 

dan Uni Eropa sebagai suatu sistem integrasi yang terbentuk di regional Eropa  

dalam menghadapi wabah bakteri E.Coli dengan penanganannya melalui peran 

komisinya di bidang kesehatan.  

Pada bab kedua akan dijelaskan tentang wabah bakteri Escherichia Coli 

sebagai permasalahan ancaman di Uni Eropa yang ditinjau dari pendekatan human 

security. 

2.1 Bakteri Escherichia Coli : 

     2.1.1 Penularan Eschericia Coli 

     2.1.2 Tanda – Tanda Penularan Eschericia Coli 

     2.1.3 Awal mula Eschericia Coli menjadi Epidemi di Dunia 

2.2 Sejarah Escherichia Coli di Eropa : 

 2.2.1 Wabah Escherichia Coli di Eropa pada Kasus 2011 

2.3 Dampak Escherichia Coli di Uni Eropa 

 2.3.1 Dampak Escherichia Coli dalam Aspek Kesehatan 

 2.3.2 Dampak Escherichia Coli dalam Aspek Ekonomi 

Pada bab ketiga akan menjelaskan tentang peran Komisi Kesehatan Uni 

Eropa dalam menangani wabah bakteri Escherichia Coli di Uni Eropa, sebagai 

institusi yang dibentuk dalam Uni Eropa untuk menangani masalah di bidang 

kesehatan, yang dijelaskan mulai keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan di 

Uni Eropa dan tindakan – tindakan penanganan yang dilakukan melalui kerjasama 

baik koordinasi yang dilakukan dalam internal eropa , internasional dan politik. 
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Dalam bab ini, Peran Komisi Kesehatan Uni Eropa dalam menangani wabah 

bakteri E. Coli dijelaskan dengan  pendekatan integrasi Uni Eropa. Integrasi 

dalam hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama yang terkoordinasi antara 

negara-negara anggota dan antar institusi – institusi yang terbentuk di dalam 

integrasi di kawasan Eropa (Uni Eropa) sehingga menganut pola kerjasama 

berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam integrasi tersebut (Uni Eropa). 

Mekanisme pengambilan kebijakan oleh Uni Eropa dalam menangani Bakteri E. 

Coli  

3.1 Penanganan Escherichia Coli oleh Uni Eropa melalui Komisi Kesehatan Uni 

Eropa.  

3.1.1 Mekanisme Pengambilan Kebijakan 

3.1.2 Proses Pengambilan Kebijakan Wabah E. Coli 

3.2 peran Komisis Kesehatan Uni Eropa dan Tindakannya dalam Penanganan E. 

Coli   

3.2.1 Kerjasama Tingkat Nasional 

3.2.2 Kerjasama Tingkat Internasional 

3.2.3 Kerjasaam Tingkat Politik 

3.3 Bentuk Kebijakan sebagai Penanganan wabah E. Coli 

Dan yang terakhir yaitu bab ke empat yang merupakan penutup dari penelitian 

ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. 

 

  


