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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perang Dingin (Cold War) merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan peta politik dunia Pasca Perang Dunia II, yang secara umum dapat 

dikatakan berakhir pada tahun 1945. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II 

memunculkan struktur perimbangan kekuatan baru dalam politik internasional. 

Keseimbangan bipolar1 yang ditandai dengan pembagian blok yang kentara 

dalam politik internasional yakni antara Blok Timur yang dikomandani Uni 

Soviet (US) dan Blok Barat yang dikomandani Amerika Serikat (AS). Dominasi 

kedua kutub Uni Soviet dan Amerika Serikat ini menyebabkan hubungan 

internasional sangat dipengaruhi oleh kepentingan kedua negara tersebut.  

Hampir seluruh negara-negara di dunia kemudian terseret atau 

terpengaruh oleh pola keseimbangan ini. Misalnya Perang Korea yang terjadi 

pada tahun 1950 sampai 1953 yang menjadi perang yang dimandatkan artinya 

Korea Selatan dan Korea Utara yang sama-sama mempunyai sekutu yakni Korea 

Selatan yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Canada sedangkan Korea 

Utara dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet.2 Padahal belum ada 

sumber yang jelas mengenai mengapa Perang korea terjadi sehingga banyak 

                                                          
1    Keseimbangan yang terdiri dari dua kubu yang sama kuat yakni AS dengan kapitalismenya dan 

US dengan komunismenya. Bipolar ini kental dengan balance of power di antara dua kubu 
tersebut. Akibatnya setiap tindakan sebuah negara dari masing-masing kubu pasti dipengaruhi 
oleh keseimbangan kekuasaan tersebut. (Passah Kaunang. 2010. Doktrin Bush dan Doktrin 
Obama dalam Tinjauan.  www.scribd.com/doc/29446601/doktrin.) 

2    Perang Korea. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4137068.html . diakses tanggal 8 juli 
2010 
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sejarawan yang mengatakan bahwa Perang Korea tersebut adalah penunjukan 

kekuatan antara blok liberal Amerika Serikat dan blok komunis Uni Soviet, yang 

menarik adalah aktor-aktor perang Korea yang terlibat adalah sama-sama anggota 

PBB akan tetapi PBB mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan konflik 

tersebut.3  

Walaupun konflik bipolaritas ini menyebar keseluruh penjuru dunia, Eropa 

masih merupakan jantung dari pertikaian atau persaingan kekuatan bipolar ini. 

Eropa menjadi pusat ketegangan Perang Dingin karena di benua inilah sebagian 

besar kekuatan militer kolektif kedua Blok yang saling bersaing dipusatkan di 

benua ini. Uni Soviet menggelar kekuatan nuklirnya mengancam Negara-negara 

liberal demokratis di Eropa Barat sementara Negara-negara Eropa Barat dengan 

bantuan AS, mengimbangi dengan cara yang sama.  

Sebagaimana diketahui bahwa guna penyeimbang kekuatan pada masa 

Perang Dingin, AS adalah pendukung dan penggerak utama dalam North Atlantic 

Treaty Organization (NATO) yaitu organisasi keamanan bersama negara-negara 

di kawasan Atlantik Utara dalam menghadapi kemungkinan adanya ancaman 

serius dari Negara-negara Blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet.4 NATO 

didirikan pada tahun 1949 dan ditandatangani di Washington DC pada 4 april 

1949.5 NATO didirikan oleh Belgia, Canada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, 

Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya, dan Amerika Serikat. 

Pasal yang menarik dalam proses kerjasama NATO ini yaitu para anggotanya 

                                                          
3     Ibid., 
4 Perang Dingin Antara Blok Barat dan Blok Timur. 2010. perang-dingin-antara-blok-barat-

dan.html Diakses tanggal 24 Januari 2010 
5     http://id.wikipedia.org/wiki/NATO#column-one diakses tanggal 27 januari 2010 
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setuju apabila salah satu anggota yang di Eropa maupun Amerika Utara yang 

mengalami serangan bersenjata maka akan dianggap sebagai serangan terhadap 

seluruh anggota NATO.6 Pasal ini diberlakukan agar anggota Pakta Warsawa7 

melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa Barat, hal tersebut akan 

dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, akan tetapi hal ini tidak 

menjadi kenyataan.  

 Disamping mencegah meluasnya kekuatan Uni Soviet dengan NATO, 

Amerika Serikat juga menggunakan Doktrin Truman (1947) dan Marshall Plan 

untuk membendung luasnya pengaruh komunis. Presiden Amerika Serikat Harry 

S. Truman yang menjabat pada masa itu menyampaikan doktrinnya yang 

kemudian dikenal dengan Doktrin Truman. Doktrin Truman ini menjadi pedoman 

politik luar negeri AS untuk 40 tahun berikutnya. Isi dari doktrin ini adalah Policy  

of  Containment yakni membendung atau mengisolasi Uni Soviet secara politik 

dan ideologi, dan AS akan menghadang komunisme dimanapun di seluruh dunia.8 

Pada bulan Juni 1947, AS menyusun Marshall Plan yang dirancang oleh Menteri 

Luar Negeri AS, George Marshall sebagai bagian dari kebijakan untuk 

membendung upaya Uni Soviet dalam mempengaruhi negara-negara Eropa yang 

sedang dalam kesulitan finansial.9 

                                                          
6     Ibid., 
7  Pakta warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang 

bertujuan mengoperasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pakta 
warsawa ditanda tangani pada 14 Mei 1955 dan berakhir pada  31 Maret 1991 dan di akhiri 
secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. 

8   Perjanjian dan Kebijakan Setelah PD II. 2008. yamaco.wordpress.com/2008/06/18/per... diakses 
tanggal 19 Juli 2010. 

9     Ibid., 
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Berakhirnya Perang Dunia II menyisakan dampak krisis di negara-negara 

Eropa. Pada tanggal 9 Mei 1950 Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman 

mengemukakan ide-ide bagaimana memulihkan krisis tersebut di negara-negara 

Eropa yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Schuman. Deklarasi Schuman 

ini merupakan pijakan awal bagi upaya penciptaan keberhasilan integrasi Eropa 

saat ini.10  Kemudian  Ide tersebut tertuang dalam pembentukan “European Coal 

and Steel Community (ECSC)” yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 1951. 

ECSC ini dibentuk oleh 6 negara pioneer yaitu Prancis, Belanda, Belgia, 

Luxemburg, Italy, dan Jerman.11 

Setelah terbentuknya ECSC, ke enam negara tersebut sepakat untuk 

memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi yakni pada tanggal 25 

Maret 1957 melalui Traktat Roma membentuk European Economic Community 

“EEC” dengan prinsip menuju terciptanya “Common Market (CM)” adalah tahap 

intregrasi wilayah atau negara-negara dimana pergerakan barang, jasa, modal dan 

penduduk dibebaskan secara bertahap sampai tidak ada lagi hambatan.12 Sampai 

saat ini proyek “CM” masih dalam tahap penyempurnaan, artinya pergerakan 

barang dagang, jasa, modal dan orang Eropa belum sepenuhnya bebas untuk 

semua negara anggota. Tahun 1973 merupakan tahun pertama ekspansi Uni Eropa 

dari 6 anggota menjadi 9 anggota dengan bergabungnya Denmark, Irlandia, dan 

Inggris. Setelah itu, ada Schengen Agreement yang ditndatangani olejh Belanda, 

                                                          
10 Peni Hanggarini. 2002. Fenomena Integrsi Eropa (Catatan Hari Eropa, 9 Mei). Koran Tempo 

10 Mei 2002 
11   http:.//www.data/uni eropa/Sejarah « KAJIAN EROPA.htm diakses tanggal 27 januari 2010 
12   Ibid., 
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Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis. Dalam perjanjian ini juga kemudian 

diperluas dengan memasukkan Portugal Spanyol (1991), Yunani (1992).13 

Disamping itu, dengan berakhirnya Perang dingin pada saat runtuhnya 

Uni Soviet yang ditandai pula bubarnya Pakta Warsawa pada 31 maret 1991, 

menyebabkan posisi NATO sebagai “Defender Of Europe” menjadi semakin kuat 

karena tidak ada lagi kekuatan militer yang mengancam.14 Kemudian, Negara-

negara Uni Eropa sepakat memperkuat integrasi melalui penandatanganan Traktat 

Maastricht pada 7 februari 1992, melalui traktat ini, Uni Eropa berhasil 

menetapkan aturan main untuk rencana mata uang tunggal, komunitas kerjasama 

luar negeri dan kerjasama di bidang keamanan dan peradilan. Ini sekaligus 

menjadi moment perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa.15  

Traktat Maastricht ini sekaligus mengakhiri dominasi keamanan 

pertahanan Atlantik (NATO) dengan pilar AS, dan mengubahnya kepada 

mekanisme pertahanan keamanan Eropa dengan pilar Eropa Barat. Penting untuk 

dicatat bahwa dalam tataran intra-Eropa Barat sendiri terjadi silang pendapat 

mengenai visi keamanan Eropa yang independen, hal ini terbukti dalam proses 

pembentukan Traktat Maastricht itu sendiri, di mana Perancis menolak mentah-

mentah kehadiran AS dalam sidang dan posisi yang akan dijabatnya sebagai 

Observer bagi komunitas keamanan Eropa, Jerman berada di pihak Perancis, 

sedangkan Inggris walaupun mendukung pembentukan komunitas keamanan 

Eropa tetap tidak mau menghapus peranan AS di dalamnya. Pada Juni 1992, 

                                                          
13   KAJIAN EROPA. 2010. Log.cit 
14   Ibid., 
15   KAJIAN EROPA. 2010. Log.cit., 
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muncullah Deklarasi Petersberg yang menyatakan peran Eropa Barat sebagai 

pemegang tanggung jawab pertama dan utama dalam komunitas keamanan 

Eropa, terutama dalam hal ‘conflict prevention’ dan ‘conflict management’.16 

Dengan adanya traktat-traktat yang terus di amandemen menunjukkan 

bahwa Uni Eropa bergerak secara dinamis. Salah satunya contohnya adalah 

keberadaan Uni Eropa yang makin solid. Seiring dengan perkembangan, Uni 

Eropa mengalami enlargement hingga kini telah beranggotakan 27 negara 

termasuk Slovakia, Ceko,dan Slovenia yang merupakan pecahan Negara Uni 

Soviet. Keanggotaan UE sendiri terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin 

menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, 

negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara 

tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, 

penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan UE (acquis 

communautaires). 17 

Kini Uni Eropa, dengan semboyan freedom, peace, and prosperity telah 

menjadikan dirinya sebagai aktor global penting dunia. Integrasi mempunyai arti 

penting terhadap perekonomian negara-negara Eropa yaitu meningkatkan 

perkembangan di setiap sektor negara Eropa baik sektor ekonomi, agraris, politik, 

sosial budaya, pariwisata dan hukum. Hal ini yang menyebabkan Uni Eropa 

merupakan organisasi regional yang paling berkembang dan maju. Integrasi ini 

                                                          
16  Laily Fitry. 2008. European Union Strategy of Defence. 

simplyrealist.wordpress.com/.../european-union-strategy-of-defence/. Diakses tanggal 16 Juni 
2010. 

17   KAJIAN EROPA. 2010. Log.cit., 
 



7 

 

juga menempatkan posisi negara anggotanya sebagai pusat integrasi ekonomi 

politik yang diarahkan menuju cita-cita Uni Eropa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dirumuskan oleh penulis adalah ”Bagaimana Dampak Perkembangan atau 

Perluasan keanggotaan Uni Eropa ke Eropa Timur bagi Keamanan Kawasan 

Eropa?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dinamika perluasan Uni Eropa terutama proses perluasan 

hingga ke negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur  

2. Mengetahui dampak perluasan keanggotaan Uni Eropa bagi keamanan  

keamanan kawasan Eropa secara keseluruhan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Kajian penelitian ini menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan 

perkembangan regionalisme dan integrasi Eropa hingga dewasa ini. Keberhasilan 

Uni Eropa menciptakan kestabilan regionalnya dimulai dari Eropa Barat pasca 

Perang Dunia ke II menjadi contoh bagi banyak upaya regionalisme lain 

termasuk ASEAN. Secara akademis kajian ini akan bermanfaat memperkuat 

pandangan terhadap upaya-upaya kerjasama regional yang akan berdampak 

positif bagi perdamaian dan kestabilan kawasan. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian fenomena ini, telah ada penelitian 

yang dilakukan oleh Kartika Devi dalam tulisannya mengenai bagaimana 

penanganan wabah Avian Influenza di uni eropa dengan ditinjau dari perspektif 

Human Security, dalam tulisannya keamanan tidak lagi diartikan sempit sebagai 

hubungan konflik atau perang antar negara, tetapi juga berpusat untuk keamanan 

masyarakat. Kajian keamanan tidak hanya diartikan sebagai perlombaan senjata 

akan tetapi meluas pada aspek keamanan yang berkaitan dengan isu ketahanan 

pangan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, narkoba, terorisme, 

bencana alam dan sebagainya. Dalam perluasan isu keamanan ini, kajian 

keamanan tidak hanya diwarnai keamanan Negara melainkan dapat menyangkut 

keamanan manusia (human security).18 

Keamanan negara tidak hanya muncul dari ancaman militer negara lain, 

akan tetapi bisa dari virus yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar serta 

terjadi di banyak Negara. Untuk itu rasa aman tidak dapat diukur dari canggih 

atau tidaknya persenjataan melainkan ulkuran-ukuran lain yang lebih merujuk 

pada aspek keamanan manusia. Hasil penelitian tersebut Uni eropa sangat 

tanggap dengan masalah yang berkaitan dengan human security terutama dalam 

menangani virus flu burung, karena virus ini menyerang ke level manusia 

sehingga butuh penanganan yang intensif dari Uni Eropa. 

                                                          
18  Kartika devi. 2010. Bagaimana Penanganan Wabah Avian Influenza di Uni Eropa Berdasarkan 

Perspektif Human Security.Lab.HI.UMM.Unpublished.  
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 Dalam hal ini penulis mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kartika 

Devi, tetapi penulis menempatkan lebih pada bagaimana implikasi perluasan 

keanggotaan  Uni Eropa terhadap keamanan kawasan Eropa. Asumsinya adalah 

semakin meluasnya keanggotaan uni eropa maka rasa aman yang ditimbulkan 

oleh new nation yaitu Uni Eropa, kawasan Uni Eropa akan meminimalisir 

ancaman-ancaman yang timbul seperti kejahatan terorganisir, narkoba,teroris atau 

bahkan perang antar negara di kawasan uni eropa seperti yang terjadi pada perang 

dunia I dan Perang dunia II. Uni Eropa yang semakin solid akan mempermudah 

proses kerjasama di segala bidang, terutama keamanan. 

 Selain penelitian diatas, ada juga yang meneliti tentang masalah perluasan 

keanggotaan uni eropa yakni Nendra Primonik dengan judul “Masalah Perluasan 

Keanggotaan: Politisasi Konstitusi Eropa”. Dalam penelitiannya, Nendra lebih 

menjelaskan tentang penambahan jumlah anggota membawa keuntungan dan 

dilema bagi uni eropa. Di satu sisi, keinginan negara-negara baru untuk 

bergabung dengan uni eropa merupakan salah satu bukti keberhasilan uni eropa 

sebagai sebuah institusi supranasional. Dengan tingginya keinginan untuk 

bergabung, berarti uni eropa telah dipercaya sebagai sebuah regionalisme yang 

settled di kawasan eropa. Hal ini juga membawa dampak positif bagi integrasi 

eropa secara keseluruhan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah anggota juga 

membawa berbagai dampak negatif. Anggota baru yang bergabung, secara logis 

akan mempengaruhi proses governance uni eropa. Anggota baru harus melakukan 

penyesuaian diri dengan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Institusi, 

merupakan pilar kerja uni eropa selama ini. Bila negara-negara baru tidak 
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berhasil menyesuaikan diri dengan rules of procedure yang berlaku dalam 

berbagai institusi uni eropa, maka stabilitas uni eropa akan terganggu. Masalah 

ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan. Dengan jumlah negara anggota 

yang semakin meningkat, uni eropa harus lebih berhati-hati dalam mengatur 

perekonomiannya. Ketimpangan ekonomi antar anggota dapat mengarah pada 

krisis ekonomi.19 Penelitian yang dilakukan penulis sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nendra Primonik hanya yang membedakan yaitu penelitian 

Nendra Primonik lebih melihat pada bagaimana keuntungan dan dilemma 

perluasan uni eropa bagi uni eropa itu sendiri, sedangkan penelitian penulis lebih 

melihat pada dampak perluasan keanggotaan uni eropa terhadap keamanan eropa. 

1.4.2 Konsep Integrasi Regional 

 Proses memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian, 

memerlukan suatu kerangka konsep yang membantu penulis dalam penyusunan 

penjelasan yang tepat. Selain itu kerangka konsep sebagai sarana kerangka 

berfikir juga dibutuhkan agar penelitian memiliki fokus yang jelas dalam 

menganalisa suatu fenomena. Sebelum penulis menyajikan beberapa konsep 

perlu diperhatikan definisi konsep terlebih dulu. Konsep adalah abstraksi yang 

mewakili suatu obyek,sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.20  

 Konsep regionalisme atau disebut dengan konsep kawasan, merupakan 

konsep dari hubungan internasional yang dapat menjelaskan tentang kerjasama 

                                                          
19  Nendra Primonik. 2010. Masalah Perluasan Keanggotaan: Politisasi Konstitusi Eropa. 

http://Politik.Kompasiana.com/2010/06/19/Masalah Perluasan Keanggotaan Politisasi 
Konstitusi Eropa. Diakses Tanggal 02 Agustus 2010. 

20 Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi. LP3ES: 
Jakarta. Hal:93. 
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dalam suatu kawasan. Tujuan utama regionalisme adalah untuk memperkuat 

jaringan ekonomi bisnis, politik, dan kepentingan regional. Beberapa teoritisi 

yang mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik. Pertama 

Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan  

geografis. Kedua, mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural. Ketiga, 

terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam 

organisasi internasional. Keempat, kesamaan anggota dalam organisasi 

internasional. Dan terakhir, adanya saling ketergantungan ekonomi yang diukur 

dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.21 

 Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk 

mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya 

Regionalisme.22 Menurut Andrew Hurrel, Regionalisme dibedakan ke dalam lima 

kategori, salah satu kategori dari regionalisme yaitu, kerjasama antar negara 

dalam kawasan (regional interstate co-operation), merupakan kerjasama yang 

dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan 

eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-

lembaga internasional maupun dalam perundingan-perundingan Internasional.23 

Pendukung pendekatan regional menemukan bahwa dalam satu region 

lebih mudah diciptakan organisasi kerjasama yang lebih efektif karena negara-

                                                          
21  Anak Agung Banyu Perwita dan  Yanyan Mochammad Yani. 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional,Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm 108 
22 Ibid., 
23 T. May  Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 

Dingin. Bandung : PT Refika Aditama.  Hal  84. 
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negara yang ada di dalamnya secara relatif memiliki kemiripan dalam hal 

kultural, ekonomi, politik, dan geografik. 24  

 Untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dibutuhkan suatu 

integritas yang mengikat yang mana didalamnya negara-negara tersebut memiliki 

kesamaan visi dan misi dan untuk mewujudkannya cukup sulit karena untuk bisa 

memenuhinya. negara-negara Eropa mampu membentuk suatu integritas karena 

sebagian besar negaranya masuk dalam kategori negara maju baik dalam bidang 

ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. 

Asumsi-asumsi yang mendasari studi tentang studi integrasi regional:25 

1. Dalam literatur Ilmu Sosial dan Humaniora, baik yang filosofis maupun 

empirik, terdapat satu tema umum bahwa permusuhan antarmanusia akan 

berakhir kalau saja memiliki kesamaan. 

2. Transaksi yang semakin banyak dan pada tingkat tinggi diantara banyak unit 

akan menimbulkan cross-presure. Cross-presure ini merupakan penghalang 

terhadap timbulnya konflik karena presure itu menghindarkan kedua pihak yang 

bersengketa dari kemungkinan saling berhadapan secara langsung pada banyak 

isu 

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

negara-negara sejauh tindak kekerasan bisa dikendalikan didalam system yang 

dipilih atau ditunjuk menjadi pengelola. 

                                                          
24  Mohtar Mas'oed 1992. Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi. 

Yogyakarta : Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM. (Hal 182). 
25 Mohtar Mas’oed. 1990. Op.cit. Hal:151-152 
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Proses panjang integrasi Uni Eropa sendiri memiliki sejarah yang cukup 

panjang dan terjadi tarik ulur yang kuat. Diawali dengan ide yang tertuang dalam 

terbentuknya “European Coal and Steel Community” yang ditandatangani pada 

tanggal 18 april 1951.26 Integrasi mempunyai arti penting dalam ekonomi 

maupun keamanan di kawasan eropa, dalam mewujudkan kawasan Eropa yang 

dapat meminimalisir ancaman. 

Konsep integrasi sendiri telah didefinisikan secara berbeda oleh para 

penstudi HI, seperti Karl Deutsch yang mendefinisikan integrasi sebagai, 

“turning previously separate entities into components of a coherent system” 

(perubahan beberapa entitas berbeda menjadi komponen suatu sistem yang 

koheren), atau Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyebut integrasi sebagai, 

“any level of association between actors” (semua tingkat asosiasi yang terjadi di 

antara aktor-aktor).27 

Andrew Moravcsik dalam karyanya yang berjudul “The Choice for 

Europe: Social Purpose and State Power”, mengembangkan Teori Inter-

governmentalisme-Liberal. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1998. Dalam 

teorinya Moravcsik berasumsi bahwa tuntutan bagi integrasi muncul dari proses 

politik domestik, sementara hasil integrasi yang tertuang dalam berbagai bentuk 

kerjasama, persetujuan, dan kebijakan bersama, timbul dari proses negosiasi 

                                                          
26 KAJIAN EROPA. 2010. Op.cit., 
27 Laily Fitry. Evolusi Common Foreign and Security Policy (CFSP) Dalam 50 Tahun Integrasi 

Uni Eropa. (Studi terhadap pembentukan CFSP melalui Teori Intergovernmentalisme-Liberal 
Andrew Moravcsik). simplyrealist.wordpress.com/diconoclastic.../realm-of-the-real/ -. Diakses 
tanggal 16 Juni 2010. 
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intergovernmental (antar pemerintah).28  

Indikator-indikator dari Integrasi:29 

a) Pengambilan keputusan yang otonom, adanya transformasi kedaulatan 

dari negara-negara anggota pada permasalahan tertentu yang disepakati untuk 

diserahkan pada mekanisme independen diluar Negara institusi Uni Eropa, 

berpusat pada pemerintahan, yang mana sifatnya independen. 

b) Ko-operasi: selalu mengutamakan kerjasama dalam segala bidang  

c) Harmonisasi: terciptanya keselarasan antara keputusan di dalam negeri 

dan keputusan yang muncul dari institusi antar negara Uni Eropa didalam Uni 

Eropa. Dengan adanya aturan-aturan dalam konstitusi Uni Eropa, Negara-negara 

Uni Eropa dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dan meminimalisir ancaman. 

Integrasi Uni Eropa berdampak pada keamanan kawasan Uni Eropa yang lebih 

dinamis. 

1.5 Argumen Dasar 

Semakin meluasnya keanggotaan Uni Eropa akan meminimalisir 

ancaman-ancaman yang timbul seperti kejahatan terorganisir, narkoba, teroris 

atau bahkan perang antar negara di kawasan Uni Eropa seperti yang terjadi pada 

perang dunia I dan Perang dunia II. Uni Eropa yang semakin solid akan 

mempermudah proses kerjasama di segala bidang, terutama keamanan.  

 

 

                                                          
28 Ibid., 
29 Menurut Yan San Yi, asisten Profesor Departemen urusan internasional Wenzao Ursuline 

College of  languages, Kartila Devi, Skripsi, (unpublished), Laboratorium Jurusan HI UMM, 
2010 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian 

Dari penelitian ini, Dampak perluasaan Uni Eropa ke Eropa Timur 

sebagai unit eksplanasi atau variable independen dan keamanan kawasan Eropa 

sebagai unit analisa atau variabel dependen. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah menyajikan satu gambar yang terperinci tantang satu 

situasi khusus, setting social atau hubungan. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui 

studi pustaka dan sumber-sumber berita yang terkait dengan obyek penelitian. 

Dimana dalam hal ini, melalui data-data yang diperoleh oleh penulis dari buku-

buku, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

Penulis akan menjelaskan Bagaimana Dampak Perkembangan atau Perluasan Uni 

Eropa ke Eropa Timur bagi Keamanan Kawasan. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif. Analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi, penyajian data  dan 

menarik kesimpulan. Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan memilih 

data yang relevan dengan tujuan dan tema penelitian, menyederhanakan data 

dengan tanpa mengurangi maknanya atau bahkan membuang data yang sekiranya 
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memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan kemudian 

dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, 

tujuannya adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang 

tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Adapun 

batasan materi dari penelitian ini adalah  dari awal pembentukan Uni Eropa 

hingga Uni Eropa  beranggotakan 27 Negara (2007).  

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada Bab I, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode 

penelitian. 

Pada Bab II, penulis akan menjelaskan tentang Proses integrasi Uni 

Eropa. Prose perluasan keanggotaannya secara bertahap yang akhirnya 

melibatkan hampir seluruh Negara-negara Eropa. 

 Pada Bab III, penulis akan menjelaskan Dampak Perkembangan atau 

Perluasan Uni Eropa ke Eropa Timur bagi Keamanan Kawasan Eropa  

Pada Bab IV, akan berupa penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian 

ini. 

 

 

 


