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BAB II 

Kriteria Kopenhagen Sebagai Syarat Keanggotaan Uni Eropa 

Pada bab ini secara garis besar akan membahas mengenai Kriteria 

Kopenhagen yang digunakan oleh Uni Eropa sebagai syarat keanggotaan bagi 

negara-negara yang ingin bergabung menjadi anggotanya. Pada bagian pertama 

penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan Uni 

Eropa.  Pada bagian kedua bab ini penulis juga akan menjelaskan apa saja kriteria-

kriteria yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen yang nantinya akan dijelaskan 

secara terperinci agar mudah dipahami. Selanjutnya penulis akan menjelaskan 

tujuan Uni Eropa menetapkan Kriteria Kopenhagen yang digunakan oleh Uni 

Eropa sebagai syarat keanggotaan.  

2.1 Sejarah Perkembangan Uni Eropa 

Sejarah terbentuknya Uni Eropa diawali oleh keinginan untuk mengatasi 

konflik yang terjadi antara negara tetangga pasca Perang Dunia II. Para pemimpin 

di Eropa Barat menginginkan perdamainan dan stabilitas di Eropa, serta ingin 

menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pemulihan 

ekonomi pasca Perang Dunia II,  terutama konflik antara Jerman dan Prancis. 

Pada tahun  1952 dibentuklah European Coal and Steel Community (ECSC), 

dimana enam negara pendiri ECSC adalah Belgia, Jerman, Prancis, Itali, 

Luksemburg dan Belanda. Kerjasama tersebut merupakan kerjasama pasar tunggal 

dalam kedua sektor industri, yaitu batubara dan baja. Dalam kerjasama tersebut, 

keenam negara pendiri ECSC berhadap bahwa kerjasama dibidang batubara dan 
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baja tersebut dapat membantu mengendalikan bahan baku perang dan 

meningkatkan perekonomian negara pendiri serta diharapkan mampu mengurangi 

konflik yang terjadi antar negara tetangga.36 

Selanjutnya pada tahun 1957, enam negara anggota ECSC 

menandatangani dua perjanjian baru yang dilakukan di Roma. Perjanjian tersebut 

adalah, yang pertama European Economic Community (EEC), tujuan dari 

perjanjian EEC untuk mengembangkan kebijkan ekonomi bersama dan 

menggabungkan pasar ekonomi dari keenam negara pendiri dalam pasar tunggal. 

Perjanjian kedua adalah European Atomic Energy Community (EURATOM), 

perjanjian tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan energi nuklir untuk 

tujuan damai. Perjanjian EEC dan EURATOM sendiri biasa disebut dengan 

perjanjian Roma karena perjanjian tersebut ditandatangani di Roma, dan 

perjanjian tersebut mulai berlaku pada tahun 1958. Pada tahun 1967 perjanjian 

ECSC, EEC dan EURATOM secara kolektif dikenal sebagai European 

Community (EC). EC pertamakali menambahkan anggota baru pada tahun 1973, 

dengan masuknya Inggris, Irlandia dan Denmark. Selanjutnya pada tahun 1981 

Yunani ikut bergabung dengan EC, diikuti oleh Spanyol dan Portugal yang ikut 

bergabung pada tahun 1986. Pada tahun 1987, dilakukan perubahan terhadap 

perjanjian EC untuk memfasilitasi penciptaan pasar tunggal, memperkenalkan 

                                                             
36 Kristin Archick dan Vincent L. Morelli, 2014, European Union Enlargement, Diakses dari 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21344.pdf pada 21 Juli 2019 [12.37 WIB], hal. 2 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21344.pdf
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reformasi kelembagaan dan untuk meningkatkan kekuataan Parlemen Eropa yang 

masih baru.37  

Pada tahun 1993 Perjanjian Uni Eropa yang dikenal sebagai perjanjian 

Maastricht mulai berlaku, mendirikan Uni Eropa dan Mencakup Komisi Eropa. 

Dalam perjanjian Maastricht membentuk Uni Eropa yang terdiri dari ketiga pilar 

yaitu, European Community yang diperluas dan diperkuat, kebijakan luar negeri 

dan keamanan bersama, serta yang terakhir adalah langkah-langkah keamanan 

internal. Perjanjian Maastricht juga berisi ketentuan yang menghasilkan Economic 

and Monetary Union (EMU) untuk mengenalkan mata uang euro. Pada tahun 

1999, 11 negara anggota Uni Eropa mulai mengadopsi mata uang euro. Negara 

anggota juga memiliki bank sentral bersama untuk memenuhi kebijakan moneter 

yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Hingga tahun 2014, 27 negara anggota Uni 

Eropa keseluruhan sudah mengadopsi dan menggunakan mata uang euro 

dinegaranya.38 

2.2 Pembahasan Dalam Kriteria Kopenhagen 

Kriteria Kopenhagen merupakan syarat keanggotaan yang ditetapkan 

oleh Uni Eropa bagi negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa. 

Kriteria Kopenahagen dibentuk dan diratifikasi oleh Uni Eropa pada saat 

pertemuan Dewan Eropa di Kopenhagen pada tahun 1993. Dalam Kriteria 

Kopenhagen terdapat beberapa kriteria persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 

                                                             
37 Ibid, hal.3 
38 Eurostat Statistic Explained, 2016, Glossary: Treaty on European Union, Diakses dari 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Treaty_on_European_Union 

pada 21 Juli 2019 [13.07 WIB] 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Treaty_on_European_Union
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 Kriteria politik yang didasarkan pada stabilitas lembaga yang menjamin 

demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan serta 

perlindungan minoritas. 

 Kriteria ekonomi yang didasarkan pada keberadaan ekonomi pasar yang 

berfungsi serta kapasitas untuk mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan 

pasar di dalam Uni Eropa. 

 Penyelarasan legislatif, yaitu kemampuan untuk membawa hukum calon 

negara anggota agar sejalan dengan badan hukum Eropa yang dibangun di 

atas sejarah Uni Eropa yang dikenal sebagai acquis communautaire. 

Dewan Eropa Madrid pada tahun 1995 juga menambahkan persyaratan 

bahwa syarat-syarat untuk aksesi harus dibuat melalui penyesuaian struktur 

administrasi. Alasan untuk persyaratan ini adalah agar negara-negara anggota 

mengimplementasikan undang-undang yang seragam. Dalam pertemuan Dewan 

Eropa Madrid pada bulan Desember 1995, Dewan Eropa menyatakan perluasan 

keanggotaan  merupakan kebutuhan politik dan peluang bersejarah bagi Eropa, 

hal ini akan memastikan stabilitas dan keamanan Eropa dan dengan demikian 

akan menawarkan prospek baru bagi negara-negara pemohon dan anggota baru 

Uni untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Perluasan keanggotaan 

bertujuan untuk memperkuat Uni Eropa, dan hal tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan acquis communautaire yang mencakup kebijakan bersama.39 

Kriteria Politik Kopenhagen didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dalam berpendapat dan 

                                                             
39 Op. Cit, Paulina Rezler, hal. 394 
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supremasi hukum. Evaluasi demokrasi dan supremasi hukum mencakup beberapa 

faktor seperti; pemilihan umum, fungsi legislatif dan eksekutif, reformasi 

administrasi publik, berfungsinya lembaga peradilan, perang melawan korupsi dan 

perang melawan kejahatan terorganisir. Kriteria Politik Kopenhagen juga 

mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan minoritas, 

sementara institusi dan stabilitas demokrasi dianggap oleh Komisi Eropa sebagai 

dasar untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan yang melindungi hak asasi 

manusia. Tujuan dari kriteria politik telah berkembang dari fokus eksklusif pada 

hak-hak politik dan sipil ke hak asasi manusia, kepedulian terhadap hak-hak buruh 

dan pembangunan berkelanjutan.40 

Kondisi pemenuhan kriteria politik yang dirumuskan oleh Uni Eropa 

adalah konsekuensi hukum dan politik dari prinsip-prinsip dasar Uni Eropa 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dalam Perjanjian  Amsterdam dan Nice. 

Pasal 6 (1) Treaty on European Union (TEU) menyatakan: “Uni Eropa didirikan 

berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap hak 

asasi manusia, perlindungan minoritas dan supremasi hukum”, nilai-nilai ini 

umum bagi negara-negara calon anggota Uni Eropa. Mengenai nilai-nilai 

perhimpunan, Pasal 2 dari Konstitusi Eropa menyatakan bahwa: Serikat ini 

didirikan atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan 

berpendapat, demokrasi, kesetaraan gender, aturan hukum, dan penghormatan 

                                                             
40 Afrim Hoti dan Dren Greguri, 2017, The Copenhagen Political Criteria for Joining the EU: The 

Case of Kosovo, Diakses dari 

https://www.researchgate.net/publication/322288288_The_Copenhagen_Political_Criteria_for_joi

ning_the_EU_The_case_of_Kosovo pada 14 Februari 2019 [09.27 WIB]  Hal 1009 

 

https://www.researchgate.net/publication/322288288_The_Copenhagen_Political_Criteria_for_joining_the_EU_The_case_of_Kosovo
https://www.researchgate.net/publication/322288288_The_Copenhagen_Political_Criteria_for_joining_the_EU_The_case_of_Kosovo
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terhadap minoritas. Nilai-nilai ini umum bagi negara-negara yang sudah menjadi 

anggota Uni Eropa dalam masyarakat pluralisme, toleransi, keadilan, solidaritas, 

dan non-diskriminasi.41 

Keputusan tentang pemenuhan kriteria politik menekankan bahwa Uni 

Eropa adalah perhimpunan yang didasarkan pada nilai-nilai bersama. Oleh karena 

itu, calon negara harus memenuhi persyaratan yang diajukan sebelum dimulainya 

negosiasi dan aksesi. Dalam menginterpretasikan kriteria politik sebagaimana 

diputuskan dalam Kriteria Kopenhagen situasi hukum sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Uni Eropa yang berlaku harus sepenuhnya dipertimbangkan. Ini 

merupakan tolok ukur untuk pemenuhan kriteria politik untuk negosiasi dan 

aksesi, baik dalam aspek legislatif maupun eksekutif dan mengikat semua 

lembaga Uni Eropa, terutama Komisi Uni Eropa sebagai pembuat perjanjian dan 

kepentingan bersama Uni Eropa dan warganya.42 

Kriteria politik yang merupakan prasyarat bagi negara kandidat untuk 

memulai negosiasi dan aksesi dapat didefinisikan sebagai stabilitas institusi yang 

menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan 

serta perlindungan terhadap minoritas. Definisi luas ini memperoleh makna 

konkret dengan konvensi internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi 

Manusia dan hukum kasus Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Selain 

itu, dokumen organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 

                                                             
41 Dr. Erich Hochleitner, The Political Criteria of Copenhagen and their application to Turkey, 

Working Paper, Austrian Institute for European Security Policy August 2005, Hal.2 
42 Ibid, Dr. Erich Hochleitner,  Hal.4  
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Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa juga penting untuk 

menentukan standar dan norma kriteria politik.43 

Dewan Eropa menganalisis panggung politik suatu negara melalui 

kehadiran demokrasi yang berfungsi, perlindungan hak asasi manusia, supremasi 

hukum dan perlindungan serta penghormatan terhadap minoritas. Perlindungan 

hak asasi manusia sangat penting jika suatu negara ingin menjadi anggota Uni 

Eropa. Definisi dan komposisi hak asasi manusia ini adalah yang tercantum dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Perlindungan hak asasi 

manusia telah menyebabkan beberapa negara yang memenuhi syarat untuk 

membuat perubahan sistematis yang besar dalam fungsi pemerintahan masing-

masing agar sesuai dengan persyaratan Uni Eropa. Artikel dalam Konvensi Eropa 

tentang Hak Asasi Manusia tahun 1953 adalah perjanjian lain yang digunakan 

ketika menetapkan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara. Aturan 

hukum adalah kriteria politik lainnya yang juga digunakan oleh Dewan Eropa, dan 

menyatakan bahwa wewenang pemerintah hanya dapat dilaksanakan sesuai 

dengan hukum tertulis yang mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam adopsi 

mereka. Setiap negara yang ingin memperoleh keanggotaan dalam Uni Eropa juga 

diharuskan memiliki demokrasi fungsional dimana semua warga negara yang 

memenuhi syarat diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

politik di semua tingkat pemerintahan. Demokrasi fungsional semacam itu 

                                                             
43 Directorate for EU Affairs, 2017, Political Criteria, Diakses dari 

https://www.ab.gov.tr/political-criteria_45869_en.html  pada tanggal 14 Februari 2019 [10.44 

WIB] 

https://www.ab.gov.tr/political-criteria_45869_en.html
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diperlukan untuk memiliki kebebas pers, kebebasan berpendapat pribadi, dan 

serikat pekerja.44 

Negara-negara diharuskan melakukan pemilihan umum demokratis yang 

bebas dan adil melalui pemungutan suara yang bersifat rahasia, dan partai-partai 

politik yang berpartisipasi tidak boleh dihalangi oleh pemerintah dalam 

melaksanakan mandat mereka. Penghormatan terhadap minoritas adalah tolok 

ukur lain yang digunakan untuk memeriksa kelayakan suatu negara. Negara-

negara yang ingin menjadi negara anggota Uni Eropa diharuskan untuk 

melindungi dan menghormati minoritas nasional mereka. Ketentuan ini ditetapkan 

dalam Konvensi Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas Nasional, tetapi 

konvensi tersebut tidak jelas mengenai definisi minoritas nasional yang 

menyebabkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membuat deklarasi resmi 

dari masing-masing definisi minoritas nasional mereka. Kriteria politik juga 

digunakan ketika menganalisis negara-negara di bawah Kebijakan Lingkungan 

Eropa yang memenuhi syarat untuk menerima dukungan keuangan dari Uni 

Eropa. Negara-negara yang dianggap melanggar ketentuan Uni Eropa yang 

ditetapkan tentang perlindungan hak asasi manusia, keberadaan demokrasi yang 

berfungsi dan perlindungan minoritas nasional tidak akan mendapat dukungan 

dari Uni Eropa.45 

                                                             
44 Benjamin Elisha Sawe, 2017,  The Copenhagen Criteria: What  Makes A Country Eligible To 

Join The European Union, Diakses dari https://www.worldatlas.com/articles/the-copenhagen-

criteria-what-makes-a-country-eligible-to-join-the-european-union.html pada 14 Februari 2019 

[12.24 WIB] 
45Ibid,  Benjamin Elisha Sawe 

https://www.worldatlas.com/articles/the-copenhagen-criteria-what-makes-a-country-eligible-to-join-the-european-union.html
https://www.worldatlas.com/articles/the-copenhagen-criteria-what-makes-a-country-eligible-to-join-the-european-union.html
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Atas dasar kriteria Kopenhagen, ketika menilai aplikasi untuk aksesi, 

Komisi Eropa juga melakukan tinjauan terhadap situasi lembaga-lembaga politik 

dan menilai bagaimana demokrasi benar-benar bekerja sesuai praktiknya. 

Penilaian tersebut juga meliput kemampuan sistem administrasi dan peradilan 

negara untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.46 

Komisi Eropa menilai lembaga-lembaga politik tersebut sebagai berikut: 

 Demokrasi dan supremasi hukum 

Secara keseluruhan konstitusi negara-negara pemohon menjamin 

kebebasan demokratis, termasuk pluralisme politik, kebebasan berekspresi 

dan kebebasan beragama. Mereka telah membentuk lembaga-lembaga 

demokratis dan otoritas yudisial dan konstitusional yang independen, yang 

memungkinkan otoritas negara yang berbeda berfungsi secara normal. 

Telah mengadakan pemilihan yang bebas dan adil, memungkinkan 

pergantian partai-partai politik yang berbeda dalam kekuasaan dan secara 

umum mengakui peran oposisi. 47 

Beberapa negara pemohon tidak memiliki stabilitas institusi yang 

memungkinkan otoritas publik berfungsi dengan baik dan demokrasi dapat 

dikonsolidasikan. Semua negara pemohon memiliki kekurangan dalam 

aturan hokum. Ada kekurangan hakim yang memenuhi syarat dan jaminan 

independensi mereka. Aparat kepolisian dibayar rendah dan membutuhkan 

                                                             
46 Dimitry Kochenov, 2004, Behind the Copenhagen Facade. The Meaning and Structureof the 

Copenhagen Political Criterion of Democracy and Rule of  Law, Dalam Jurnal: European 

Integration Online Papers, Vol.8 No.10, hal. 34 
47 Yaman Akdeniz, 2012, Freedom of Expression on the Internet, Diakses dari 

https://www.osce.org/fom/105522?download=true pada 10 Februari 2019 [10.01 WIB] hal.14 

https://www.osce.org/fom/105522?download=true
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pelatihan dan disiplin yang lebih baik. Otonomi pemerintah daerah juga 

membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat dalam beberapa kasus.48 

 Hak asasi Manusia 

Penghormatan terhadap hak-hak dasar pada prinsipnya dijamin di 

sebagian besar negara pemohon. Semua telah mengaksesi Konvensi 

Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan 

Dasar dan Protokol yang memungkinkan warga negara untuk membawa 

kasus ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kebebasan berekspresi 

dan berserikat dijamin di semua negara pemohon, tetapi independensi 

radio dan televisi perlu diperkuat dalam beberapa kasus.49 

 Menghormati minoritas 

Banyak negara pemohon memiliki populasi minoritas. Konvensi 

Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas Nasional melindungi hak-

hak individu yang termasuk dalam kelompok minoritas.50 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak dasar setiap manusia, 

yang sangat diperlukan untuk martabat dan pemenuhan individu. Hal tersebut juga 

merupakan fondasi penting bagi demokrasi, supremasi hukum, perdamaian, 

stabilitas, pembangunan inklusif yang berkelanjutan dan partisipasi dalam urusan 

publik. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan 

                                                             
48 Ibid, hal.5 
49 Elizabeth F. Defeis, 2017, Human Rights, the European Union, and the Treaty Route: From 

Maastrich to Lisbon, Dalam Jurnal: Fordham International Law Journal, Vol.35 Issue 5, hal. 1216 
50 European Parliament, Democracy and Respect for Human Rights in the Enlargement Process of 

the European Union, Diakses dari 

http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/20a2_en.htm#top pada tanggal 15 Februari 

2019 [08.30 WIB] 

http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/20a2_en.htm#top
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mempromosikan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan 

berpendapat dan berekspresi sangat penting untuk pemenuhan berbagai macam 

hak asasi manusia lainnya, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul, 

kebebasan berpikir, beragama atau kepercayaan, hak atas pendidikan, hak untuk 

mengambil bagian dalam kehidupan budaya, hak untuk memilih dan semua hak 

politik lainnya yang terkait dengan partisipasi dalam urusan publik. Media yang 

bebas, beragam, dan independen juga sangat penting dalam masyarakat untuk 

mempromosikan dan melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi serta 

hak asasi manusia lainnya. Dengan memfasilitasi arus informasi dan ide-ide bebas 

mengenai hal-hal yang menjadi perhatian umum, dan dengan memastikan 

transparansi dan akuntabilitas, media independen merupakan salah satu pilar 

masyarakat demokratis.51 

Adapun kriteria ekonomi yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen 

adalah negara-negara kandidat anggota Uni Eropa diharapkan mampu 

menciptakan ekonomi pasar yang berfungsi serta kapasitas untuk mengatasi 

tekanan kompetitif dan kekuatan persaingan pasar di dalam Uni Eropa. Untuk 

mencapai keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi, penting untuk membangun 

stabilitas makro ekonomi dalam perekonomian, meningkatkan interaksi kekuatan 

pasar, menghilangkan hambatan untuk masuk dan keluar ke pasar, membangun 

sistem hukum yang berfungsi di bidang hak kekayaan intelektual dan 

mengembangkan sektor keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi 

produk. Untuk dapat bersaing dengan kekuatan pasar di Uni Eropa, selain adanya 

                                                             
51 Op. Cit, hal.6 
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ekonomi pasar yang berfungsi, perlu untuk meningkatkan modal dan sumberdaya 

manusia yang memiliki skill, meningkatkan bisnis dan struktur sektoral, 

mengurangi peran negara dalam ekonomi melalui privatisasi, serta meningkatkan 

integrasi dengan Uni Eropa melalui perdagangan dan investasi.52 

Ekonomi pasar yang berfungsi membutuhkan adanya konsensus tentang 

fitur-fitur dasar kebijakan ekonomi, stabilitas makro ekonomi (termasuk stabilitas 

harga dan keuangan publik yang berkelanjutan), interaksi yang bebas antara 

kekuatan pasar (termasuk harga dan perdagangan yang diliberalisasi), masuk dan 

keluarnya barang dalam pasar bebas (termasuk masalah pendirian ataupun 

penutupan perusahaan), sistem hukum yang memadai (termasuk sistem hak 

properti, penegakan hukum dan kontrak usaha) serta sektor keuangan yang cukup 

berkembang.53 

Koordinasi kebijakan ekonomi negara-negara anggota dalam Uni Eropa 

harus dikembangkan dalam konteks pedoman kebijakan ekonomi yang luas dan 

pedoman ketenaga kerjaan, sebagaimana telah diatur dalam Treaty on the 

Functioning of the European Union (TFEU) yang berlaku pada tahun 1957, yang 

harus mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip panduan stabilitas harga, 

keuangan publik yang sehat dan berkelanjutan, serta kondisi moneter dan neraca 

pembayaran yang berkelanjutan. Kerangka kerja tata kelola ekonomi yang 

ditingkatkan harus bergantung pada beberapa kebijakan yang saling terkait dan 

                                                             
52 Directorate for EU Affairs, Economy Criteria, Diakses dari https://www.ab.gov.tr/economic-

criteria_50072_en.html pada tanggal 12 Februari 2019 [14.40 WIB] 
53 European Commission, Economic Accession Criteria, Diakses dari 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-

countries/enlargement/economic-accession-criteria_en pada tanggal 21  Januari 2019 [20.43 WIB] 

https://www.ab.gov.tr/economic-criteria_50072_en.html
https://www.ab.gov.tr/economic-criteria_50072_en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/enlargement/economic-accession-criteria_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/enlargement/economic-accession-criteria_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/enlargement/economic-accession-criteria_en
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terorganisir bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus khusus 

pada pengembangan dan penguatan pasar internal untuk mendorong perdagangan 

internasional serta meningkatkan daya saing. Untuk memperkuat koordinasi 

kebijakan ekonomi dan anggaran dibuatlah kerangka kerja yang efektif serta 

untuk mencegah dan memperbaiki defisit pemerintah yang berlebihan atau biasa 

disebut dengan the Stability and Growth Pact (SGP). Persyaratan minimum untuk 

kerangka kerja anggaran nasional, peningkatan regulasi dan pengawasan pasar 

keuangan, termasuk pengawasan makroprudensial oleh the European Systemic 

Risk Board (ESRB). Penguatan tata kelola ekonomi harus mencakup keterlibatan 

Parlemen Eropa dan parlemen nasional. Parlemen Eropa adalah institusi dari Uni 

Eropa, Parlemen Eropa dapat menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pertukaran pandangan dengan negara anggota yang merupakan subjek 

rekomendasi atau keputusan Dewan Eropa.54 

Kapasitas untuk menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di 

Uni Eropa sebagai salah satu kriteria ekonomi dari Kriteria Kopenhagen yang 

berkaitan dengan kualitas berfungsinya ekonomi, alokasi sumber daya yang 

efisien dan kekuatan pasar untuk bersaing dengan produk negara lain, terutama 

dalam pasar Uni Eropa. Untuk dapat mengatasi tekanan persaingan atas aksesnya 

ke dalam pasar Uni Eropa, negara kandidat harus merestrukturisasi ekonominya 

secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa negara 

                                                             
54 Official Journal of the European Union, 2011, Regulation of the European Parliament and of the 

Coucil, Diakses dari https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1548080620656&uri=CELEX:32011R1176 pada 14 Februari 2019 

[20.01WIB] 
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merestrukturisasi sektor-sektor yang mewakili tulang punggung prekonomian 

negaranya.55 

Dalam persaingan pasar di Uni Eropa membutuhkan; 

 Adanya ekonomi pasar yang berfungsi dan kerangka kerja makro ekonomi 

yang stabil yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk mengambil 

keputusan dalam situasi yang dapat diprediksi. 

 Modal dan sumber daya manusia yang memadai (termasuk masalah 

pendidikan, penelitian, dan infrastruktur). Perusahaan perlu berinvestasi 

untuk meningkatkan efisiensi mereka dan mereka perlu berinovasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yang sangat global dan 

bersifat kompetitif. 

 Reformasi sektoral yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya 

saing dalam bidang pertanian dan pembangunan pedesaan, sektor 

manufaktur termasuk diversifikasi basis industri dan sektor jasa termasuk 

pariwisata. 

 Pengaruh negara yang terbatas terhadap daya saing (termasuk masalah 

kebijakan perdagangan, kebijakan persaingan, bantuan negara, dukungan 

untuk usaha kecil dan menengah). 

 Integrasi perdagangan dan investasi yang memadai dengan Uni Eropa.56 

                                                             
55 Abdula Azizi, Economic Criteria for EU Membership and Legislation on Economic Reforms in 

Macedonia, Macedonia: 4th World Conference on Business, Economics and Management, 

WCBE, December 2015, Hal. 710 
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Tidak terpenuhinya prasyarat ekonomi untuk keanggotaan Uni Eropa 

merupakan peluang yang sia-sia bagi suatu negara dalam perjalanannya menuju 

Uni Eropa, karena hal tersebut merupakan tanda hasil yang buruk di lingkungan 

ekonomi yang menyangkut ekonomi nasional. Kriteria ekonomi untuk 

keanggotaan Uni Eropa mengandung efek dan tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dalam hal tujuan jangka pendek, kriteria tersebut telah ditetapkan 

untuk menciptakan ekonomi yang stabil, sedangkan tujuan utama dalam tujuan 

jangka panjang adalah untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.57 

Mengenai kriteria ekonomi, Komisi Eropa telah memeriksa kemajuan 

yang dicapai setiap tahun berdasarkan sejumlah sub-kriteria yang diterapkan sejak 

1997. Menurut hal ini, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi akan terpenuhi 

apabila persyaratan sebagai berikut dapat terpenuhi58: 

 Stabilitas makro ekonomi telah dicapai termasuk stabilitas harga dan 

keuangan publik yang berkelanjutan. 

 Adanya konsensus luas tentang esensi kebijakan ekonomi. 

 Keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang dibentuk oleh 

interaksi bebas dalam persaingan pasar; harga dan juga perdagangan yang 

telah diliberalisasi. 

 Tidak adanya hambatan yang signifikan untuk memasuki pasar (pendirian 

perusahaan baru) dan keluar (kebangkrutan). 

                                                             
57 Ibid, Abdula Azizi, Hal. 713 
58 European Commission, 2017, Pregress Towards Meeting the Economic Criteria for EU 

Accession, Institutional Paper, Diakses dari https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip080_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip080_en.pdf


 

54 
 

 Adanya sistem hukum yang mengatur, termasuk pengaturan hak-hak 

properti. 

 Sektor keuangan berkembang dengan baik untuk menyalurkan keuangan 

ke arah investasi produktif.59 

Kapasitas untuk menahan tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di 

dalam Uni Eropa dinilai berdasarkan faktor-faktor berikut: 

 Jumlah yang cukup dengan biaya yang sesuai, dari modal dan sumberdaya 

manusia , termasuk infrastruktur, pendidikan dan penelitian. 

 Sejauh mana kebijakan dan perundang-undangan pemerintah 

memengaruhi daya saing melalui kebijakan perdagangan, kebijakan 

persaingan, bantuan negara dan dukungan untuk UKM. 

 Proporsi perusahaan kecil, sebagian karena perusahaan kecil cenderung 

mendapat manfaat lebih besar dari peningkatan akses pasar, dan sebagian 

karena dominasi perusahaan besar dapat mengindikasikan keengganan 

yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dalam pasar.60 

Memenuhi kriteria ekonomi membutuhkan reformasi struktural yang 

mendalam dan tidak singkat sehingga membutuhkan waktu untuk diselesaikan. 

Masalah track record kemudian menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, 

konsep rekam jejak berarti implementasi reformasi dan kebijakan yang 

ireversibel, berkelanjutan serta dapat diverifikasi dalam periode yang cukup 

                                                             
59Ibid, hal. 24-25 
60 Ansgar Belke, 2004, Turkey and the EU: Issues and Challanges the Economic and Politics for 

Accession, Dalam Jurnal: Intereconomic Review of European Economic Policy, Vol. 39 No.6, Hal. 
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lama untuk memungkinkan perubahan permanen dalam harapan dan perilaku 

agen ekonomi dan untuk menilai bahwa pencapaian akan berlangsung cukup 

lama.61 

Selain itu terdapat persyaratan lainnya yang terdapat dalam Kriteria 

Kopenhagen yaitu, semua calon anggota harus membuat undang-undang untuk 

membawa hukum mereka sejalan dengan badan hukum Eropa yang dibangun di 

atas sejarah Uni Eropa yang dikenal sebagai acquis communautaire. Dalam 

mempersiapkan untuk setiap penerimaan anggota baru, acquis communautaire 

dibagi menjadi beberapa bagian terpisah yang mencakup berbagai kebijakan 

yang berbeda.62 

Acquis communautaire mengacu pada peraturan dan kebijakan Uni 

Eropa. Peraturan ini mencakup keseluruhan undang-undang Komunitas Eropa, 

Perjanjian Pendirian Roma, semua arahan yang disahkan oleh Dewan Menteri 

serta semua keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Eropa. Adopsi akuisisi ini 

difokuskan pada tujuan investasi kedua PHARE. Negara-negara kandidat harus 

menyesuaikan perusahaan dan infrastruktur mereka untuk menghormati norma 

dan standar masyarakat Uni Eropa. Investasi PHARE di negara-negara ini 

membantu mereka untuk mengadopsi acquis communautaire lebih cepat 

sehingga dapat mempercepat aksesi mereka ke dalam Uni Eropa. Program-

                                                             
61 European Economy, 2012, Progress towards meeting the economic criteria for EU accession: 

the EU commission’s 2012 assesments, Occasional Papers 122, Diakses dari 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp122_en.pdf pada 

tanggal 18 Februari 2019 [09.32 WIB], Hal.6-9  
62 Tanja Marktler,  2006, The Power of the Copenhagen Criteria, Diakses dari 

http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/viewFile/23/22, pada 19 Februari 2019 [12.03 
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program Komunitas Eropa terbuka bagi negara-negara kandidat untuk 

memfasilitasi pengenalan mereka dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa, karena 

bagian integral dari keanggotaan di Uni Eropa adalah hasil dari kerja sama 

negara-negara anggota dibidang kebijakan tertentu seperti yang berkenaan 

dengan kesehatan dan lingkungan.63 

Penggalan dari acquis communautaire terdiri dari : Pergerakan Barang 

Bebas, prinsip pergerakan barang bebas menyiratkan bahwa produk harus 

diperdagangkan secara bebas dari satu bagian Uni Eropa ke bagian lainnya. Di 

sejumlah sektor, prinsip umum ini dilengkapi dengan kerangka peraturan yang 

diselaraskan, mengikuti pendekatan lama yaitu memaksakan spesifikasi produk 

yang tepat, atau pendekatan baru yaitu, memaksakan persyaratan produk umum. 

Kapasitas administrasi yang memadai sangat penting untuk memberitahukan 

pembatasan perdagangan dan untuk menerapkan langkah-langkah horisontal dan 

prosedural di bidang-bidang seperti standardisasi, penilaian kesesuaian, 

akreditasi, metrologi, dan pengawasan pasar.64 

Kebebasan bagi Pekerja, akuisisi dalam bab ini menyatakan bahwa warga 

negara Uni Eropa dari satu negara anggota memiliki hak untuk bekerja di negara 

anggota lainnya. Pekerja migran Uni Eropa harus diperlakukan dengan cara yang 

sama seperti pekerja nasional terkait dengan kondisi kerja, seperti keuntungan 

sosial dan pajak. Akuisisi ini juga mencakup mekanisme untuk 

                                                             
63 Op. Cit, Paulina Rezler, Hal. 394 
64 Ksenija Simovic, 2014, Free Movement of Goods in the Context of EU Membership 

Negotiations: Practical Issues, Oportunities and Challenges Regarding Serbia’s Efficient 

Integration into Single Market, Diakses dari https://cep.org.rs/wp-

content/uploads/2014/10/free_movement_of_goods_en.pdf pada 21 Maret 2019 [19.11 WIB] hal. 
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mengoordinasikan ketentuan jaminan sosial nasional untuk orang-orang yang 

diasuransikan dan anggota keluarga mereka yang pindah ke negara anggota 

lainnya.65 

Hak pendirian dan kebebasan untuk memberikan layanan, dimana 

negara-negara anggota harus memastikan bahwa hak pembentukan wargna 

nasional dan hukum Uni Eropa di setiap negara anggota dan kebebasan untuk 

memberikan layanan lintas batas tidak dihambat oleh perundang-undangan 

nasional, dengan tunduk pada pengecualian yang ditetapkan dalam Perjanjian. 

Akuisisi juga menyelaraskan aturan tentang profesi yang diatur untuk 

memastikan pengakuan kualifikasi dan diploma antara negara anggota untuk 

profesi yang diatur tertentu, kurikulum pelatihan minimum umum harus dipatuhi 

agar kualifikasi diakui secara otomatis di negara anggota Uni Eropa. Mengenai 

layanan pos, akuisisi juga bertujuan untuk membuka sektor layanan pos untuk 

bersaing secara bertahap dan terkontrol, dalam kerangka peraturan yang 

menjamin layanan universal.66 

Pergerakan Modal, yaitu negara-negara anggota harus menghapus, 

dengan beberapa pengecualian, semua pembatasan pergerakan modal baik di 

dalam Uni Eropa maupun antara negara-negara anggota dan negara-negara 

ketiga. Akuisisi ini juga mencakup aturan tentang pembayaran lintas batas. 

Arahan tentang perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris 

                                                             
65 Susanne Kraatz, 2018, The Internal Market: Free Movement of Workers, Diakses dari 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/41/free-movement-of-workers pada 21 Maret 
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66 European Comission, 2010, Free Movement of Goods: Guide to the Application of Treaty 
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mengharuskan bank dan operator ekonomi lainnya, terutama ketika berhadapan 

dengan barang bernilai tinggi dan dengan transaksi tunai besar, untuk 

mengidentifikasi pelanggan dan melaporkan transaksi tertentu. Persyaratan 

utama untuk memerangi kejahatan keuangan adalah penciptaan kapasitas 

administrasi dan penegakan hukum yang efektif, termasuk kerja sama antara 

pengawas, penegak hukum dan otoritas penuntutan.67 

Pengadaan Publik, akuisisi atas pengadaan publik mencakup prinsip-

prinsip umum transparansi, perlakuan yang sama, persaingan bebas, dan non 

diskriminasi. Selain itu, aturan Uni Eropa secara spesifik berlaku untuk 

koordinasi pemberian kontrak publik untuk pekerjaan, layanan dan pasokan, 

untuk entitas kontrak tradisional dan untuk sektor khusus. Akuisisi juga 

menetapkan aturan tentang prosedur peninjauan dan ketersediaan solusi 

sehingga diperlukan badan pelaksana khusus.68 

Hukum Perusahaan, yaitu akuisisi hukum perusahaan mencakup aturan 

tentang pembentukan, pendaftaran, penggabungan dan pembagian perusahaan. 

Di bidang pelaporan keuangan, akuisisi menentukan aturan untuk penyajian 

akun tahunan dan konsolidasi, termasuk aturan yang disederhanakan untuk 

usaha kecil dan menengah. Penerapan Standar Akuntansi Internasional wajib 

untuk beberapa entitas kepentingan publik. Selain itu, akuisisi tersebut 

                                                             
67 Ibid, Hal.72 
68 European Parliament, 2014, Public Procurement Contracts, Diakses dari 
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menetapkan aturan untuk persetujuan, integritas profesional, dan independensi 

audit menurut undang-undang.69 

Hukum kekayaan intelektual, dalam akuisisi atas hak kekayaan 

intelektual menentukan aturan yang diselaraskan untuk perlindungan hukum hak 

cipta dan hak terkait. Ketentuan khusus berlaku untuk perlindungan basis data, 

program komputer, topografi semikonduktor, siaran satelit, dan transmisi ulang 

kabel. Di bidang hak properti industri, akuisisi tersebut menetapkan aturan yang 

selaras untuk perlindungan hukum merek dagang dan desain. Ketentuan spesifik 

lainnya berlaku untuk penemuan bioteknologi, obat-obatan dan produk 

perlindungan tanaman. Akuisisi juga membuat merek dagang Komunitas dan 

desain Komunitas. Sehingga akuisisi tersebut mengandung aturan yang 

diselaraskan untuk penegakan hak cipta dan hak terkait serta hak properti 

industri. Diperlukan mekanisme implementasi yang memadai, khususnya 

kapasitas penegakan hukum yang efektif.70 

Kebijakan persaingan, yaitu akuisisi kompetisi mencakup kebijakan anti-

trust dan kontrol bantuan negara. Hal ini termasuk aturan dan prosedur untuk 

memerangi perilaku anti persaingan oleh perusahaan (perjanjian yang membatasi 

antara perusahaan dan penyalah gunaan posisi dominan), untuk meneliti 

penggabungan antara perusahaan, dan untuk mencegah pemerintah memberikan 

bantuan negara yang mendistorsi persaingan di pasar internal. Secara umum, 

                                                             
69 European Commission, 2017, Chapters of the Acquis, Diakses dari 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-
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70 European Union, 2014, Negotiation Chapters: 35 Steps Towards the European Union, Belgrade: 

EU Information Center, Hal. 17 
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peraturan kompetisi berlaku langsung di seluruh Uni Eropa, dan negara-negara 

anggota harus bekerja sama sepenuhnya dengan Komisi Eropa dalam 

menegakkannya.71 

Jasa keuangan, dalam akuisisi di bidang jasa keuangan termasuk aturan 

untuk otorisasi, operasi dan pengawasan lembaga keuangan di bidang 

perbankan, asuransi, pensiun tambahan, layanan investasi dan pasar sekuritas. 

Lembaga keuangan dapat beroperasi di Uni Eropa sesuai dengan prinsip kontrol 

negara asal, baik dengan mendirikan cabang atau dengan memberikan layanan 

secara lintas batas.72 

Masyarakat informasi dan media yaitu, akuisisi ini mencakup aturan 

khusus tentang komunikasi elektronik, layanan masyarakat informasi, khususnya 

perdagangan elektronik dan layanan akses bersyarat, dan layanan audio visual. 

Di bidang komunikasi elektronik, akuisisi ini bertujuan untuk menghilangkan 

hambatan bagi operasi efektif pasar internal dalam layanan dan jaringan 

telekomunikasi, untuk mempromosikan persaingan dan untuk melindungi 

kepentingan konsumen di sektor ini, termasuk ketersediaan universal layanan 

modern. Sehubungan dengan kebijakan audio-visual, akuisisi tersebut 

mensyaratkan penyelarasan legislatif dengan televisi tanpa pembatasan siaran, 

yang menciptakan kondisi bagi pergerakan bebas siaran televisi di Uni Eropa. 

Akuisisi ini bertujuan untuk membentuk kerangka kerja peraturan yang 

                                                             
71 Stephani Honnefelder, 2018, Economic and Monetary Union, Taxation and Competition 

Policies: Competition Policy, Diakses dari 
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transparan, dapat diprediksi dan efektif untuk penyiaran publik dan swasta sesuai 

dengan standar Eropa. Akuisisi juga membutuhkan kapasitas untuk 

berpartisipasi dalam program komunitas media dan pelatihan media.73 

Pertanian dan pembangunan pedesaan yaitu, pada bab pertanian 

mencakup sejumlah besar aturan yang mengikat, banyak di antaranya yang 

langsung berlaku. Penerapan yang tepat dari aturan-aturan ini dan penegakannya 

yang efektif dan kontrol oleh administrasi publik yang efisien sangat penting 

untuk berfungsinya kebijakan pertanian bersama - Common Agricultural Policy 

(CAP). Menjalankan CAP membutuhkan pengaturan sistem manajemen dan 

kualitas seperti agen pembayar dan sistem administrasi dan kontrol terintegrasi - 

Integrated Administration and Control System (IACS), dan kapasitas untuk 

menerapkan langkah-langkah pembangunan pedesaan. Negara-negara anggota 

harus dapat menerapkan undang-undang Uni Eropa tentang skema dukungan 

pertanian langsung dan menerapkan organisasi pasar bersama untuk berbagai 

produk pertanian.74 

Kebijakan keamanan pangan, kesehatan hewan, dan fitosanitasi yaitu, 

bab ini membahas aturan terperinci dibidang keamanan pangan. Kebijakan 

bahan makanan umum menetapkan aturan kebersihan untuk produksi bahan 

makanan. Selain itu, akuisisi tersebut memberikan aturan terperinci dalam 

bidang kedokteran hewan, yang penting untuk menjaga kesehatan hewan, 

kesejahteraan hewan, dan keamanan makanan yang berasal dari hewan di pasar 
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internal. Dibidang fitosanitari, peraturan Uni Eropa mencakup masalah-masalah 

seperti kualitas benih, bahan perlindungan tanaman, organisme berbahaya dan 

nutrisi hewan.75 

Perikanan yaitu, akuisisi perikanan terdiri dari peraturan yang tidak 

memerlukan transposisi ke dalam undang-undang nasional. Namun demikian, 

diperlukan pengenalan langkah-langkah untuk mempersiapkan administrasi dan 

operator untuk berpartisipasi dalam kebijakan perikanan umum, yang mencakup 

kebijakan pasar, manajemen sumber daya dan armada, inspeksi dan kontrol, 

tindakan struktural dan kontrol bantuan negara. Dalam beberapa kasus, 

perjanjian dan konvensi perikanan yang ada dengan negara ketiga atau 

organisasi internasional perlu diadaptasi.76 

Kebijakan transportasi yaitu, undang-undang transportasi Uni Eropa 

bertujuan untuk meningkatkan fungsi pasar internal dengan mempromosikan 

layanan transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Akuisisi 

transportasi mencakup sektor transportasi jalan, kereta api, jalur air pedalaman, 

gabungan transportasi, penerbangan, dan transportasi laut. Ini terkait dengan 

standar teknis dan keselamatan, keamanan, standar sosial, kontrol bantuan 

negara dan liberalisasi pasar dalam konteks pasar transportasi internal.77 
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Akuisisi energi adalah Sasaran kebijakan energi Uni Eropa mencakup 

peningkatan daya saing, keamanan pasokan energi, dan perlindungan 

lingkungan. Perolehan energi terdiri dari peraturan dan kebijakan, terutama 

mengenai persaingan dan bantuan negara (termasuk di sektor batubara), pasar 

energi internal yaitu pembukaan pasar listrik dan gas, promosi sumber energi 

terbarukan, efisiensi energi, energi nuklir dan keselamatan nuklir dan 

perlindungan radiasi.78 

Akuisisi perpajakan adalah, akuisisi atas perpajakan mencakup secara 

luas bidang perpajakan tidak langsung, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan 

cukai. Ini menetapkan ruang lingkup, definisi dan prinsip-prinsip PPN. Bea 

cukai untuk produk tembakau, minuman beralkohol, dan produk energi juga 

tunduk pada undang-undang Uni Eropa. Berkenaan dengan perpajakan langsung, 

akuisisi mencakup beberapa aspek pendapatan pajak dari tabungan individu dan 

pajak perusahaan. Selanjutnya, negara-negara anggota berkomitmen untuk 

mematuhi prinsip-prinsip kode etik untuk perpajakan bisnis yang ditujukan 

untuk menghilangkan tindakan pajak yang berbahaya. Kerjasama administratif 

dan bantuan timbal balik antara negara-negara anggota bertujuan untuk 

memastikan kelancaran fungsi pasar internal karena menyangkut perpajakan dan 

menyediakan alat untuk mencegah penggelapan pajak dalam masyarakat dan 

penghindaran pajak. Negara-negara anggota harus memastikan bahwa kapasitas 

                                                             
78 European Commission, 2005, Energy Strategy and Energy Union: Secure, Competitive and 

Sustainable Energy, Diakses dari https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-

energy-union pada 4 Februari 2019 [13.30 WIB] 
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pelaksanaan dan penegakan yang diperlukan, termasuk tautan ke sistem 

perpajakan terkomputerisasi Uni Eropa.79 

Kebijakan ekonomi dan moneter yaitu, akuisisi di bidang kebijakan 

ekonomi dan moneter berisi aturan-aturan khusus yang mensyaratkan 

independensi bank sentral di negara-negara anggota, melarang pembiayaan 

langsung sektor publik oleh bank sentral dan melarang akses istimewa sektor 

publik ke lembaga keuangan. Negara-negara anggota diharapkan untuk 

mengoordinasikan kebijakan ekonomi mereka dan tunduk pada pakta stabilitas 

dan pertumbuhan pada pengawasan fiskal. Negara-negara anggota baru juga 

berkomitmen untuk mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian untuk 

dapat mengadopsi mata uang euro pada waktunya setelah aksesi. Sampai saat itu 

mereka akan berpartisipasi dalam Ekonomi dan Moneter Uni Eropa sebagai 

negara anggota dengan pengurangan dari penggunaan euro dan akan 

memperlakukan nilai tukar mereka sebagai masalah umum.80 

Akuisisi statistik yaitu, akuisisi dibidang statistik mensyaratkan adanya 

infrastruktur statistik berdasarkan prinsip-prinsip seperti ketidak berpihakan, 

keandalan, transparansi, kerahasiaan data individual dan penyebaran statistik 

resmi. Lembaga statistik nasional bertindak sebagai referensi dan titik jangkar 

untuk metodologi, produksi dan penyebaran informasi statistik. Akuisisi ini 

mencakup metodologi, klasifikasi dan prosedur untuk pengumpulan data di 

berbagai bidang seperti statistik ekonomi makro dan harga, statistik demografi 

                                                             
79 European Commission, 2017, Chapters of the Acquis:Taxation, Diakses dari 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-

acquis_en pada 4 Maret 2019 [14.08 WIB] 
80 Ibid, Hal.22 
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dan sosial, statistik regional, dan statistik bisnis, transportasi, perdagangan 

eksternal, pertanian, lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak 

ada transposisi ke dalam undang-undang nasional yang diperlukan karena 

mayoritas dari akuisisi tersebut berbentuk peraturan.81 

Kebijakan sosial dan pekerja yaitu, akuisisi di bidang sosial mencakup 

standar minimum dibidang hukum perburuhan, kesetaraan, kesehatan dan 

keselamatan ditempat kerja dan anti-diskriminasi. Negara-negara anggota 

berpartisipasi dalam dialog sosial di tingkat Eropa dan dalam proses kebijakan 

Uni Eropa dibidang kebijakan ketenagakerjaan, inklusi sosial, dan perlindungan 

sosial. Dana Sosial Eropa adalah alat keuangan utama yang melaluinya. Uni 

Eropa mendukung implementasi strategi ketenagakerjaan dan berkontribusi pada 

upaya inklusi sosial.82 

Jaringan Trans-Eropa yaitu, bab ini membahas kebijakan Jaringan Trans-

Eropa di bidang transportasi, telekomunikasi, dan infrastruktur energi, termasuk 

pedoman Komunitas tentang pengembangan Jaringan TransEuropean dan 

langkah-langkah dukungan untuk pengembangan proyek-proyek yang menjadi 

kepentingan bersama. Pembentukan dan pengembangan Jaringan Trans-Eropa 

dan promosi interkoneksi yang tepat dan inter operabilitas jaringan nasional 

bertujuan untuk mengambil keuntungan penuh dari pasar internal dan untuk 
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berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Uni 

Eropa.83 

Kebijakan regional dan koordinasi instrumen struktural yaitu, akuisisi 

dalam bab ini sebagian besar terdiri dari kerangka kerja dan peraturan 

pelaksanaan yang tidak memerlukan transposisi ke dalam undang-undang 

nasional. Aturan dibuat untuk menyusun, menyetujui dan mengimplementasikan 

dana struktural dan program dana kohesi yang mencerminkan organisasi 

teritorial masing-masing negara. Program-program ini dinegosiasikan dan 

disepakati dengan Komisi Eropa, tetapi implementasi adalah tanggung jawab 

negara-negara anggota. Negara-negara anggota harus menghormati undang-

undang Uni Eropa secara umum, misalnya dalam bidang pengadaan publik, 

kompetisi dan lingkungan, ketika memilih dan melaksanakan proyek. Negara-

negara anggota harus memiliki kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas 

administrasi yang memadai untuk memastikan pemrograman, implementasi, 

pemantauan dan evaluasi dengan cara yang efektif dan hemat biaya dari sudut 

pandang manajemen dan kontrol keuangan.84 

Hak peradilan dan fundamental yaitu, kebijakan Uni Eropa dibidang 

peradilan dan hak-hak dasar bertujuan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan Uni Eropa lebih lanjut sebagai bidang kebebasan, keamanan 

dan keadilan. Pembentukan peradilan yang independen dan efisien sangat 

penting. Ketidak berpihakan, integritas dan standar penanganan yang tinggi oleh 
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pengadilan sangat penting untuk menjaga supremasi hukum. Ini membutuhkan 

komitmen yang kuat untuk menghilangkan pengaruh eksternal terhadap 

peradilan dan untuk mencurahkan sumber daya dan pelatihan keuangan yang 

memadai. Jaminan hukum untuk prosedur persidangan yang adil harus ada. 

Sama halnya negara-negara anggota harus memerangi korupsi secara efektif, 

karena itu merupakan ancaman bagi stabilitas lembaga-lembaga demokratis dan 

supremasi hukum. Kerangka hukum yang kuat dan institusi diperlukan untuk 

mendukung kebijakan yang koheren tentang pencegahan korupsi. Negara-negara 

anggota harus memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar dan hak-hak 

warga negara Uni Eropa, sebagaimana dijamin oleh akuisisi dan oleh Piagam 

Hak Fundamental.85 

Keadilan, kebebasan dan keamanan yaitu, kebijakan Uni Eropa bertujuan 

untuk mempertahankan dan mengembangkan Uni Eropa lebih lanjut pada bidang 

kebebasan, keamanan dan keadilan. Pada masalah-masalah seperti kontrol 

perbatasan, visa, migrasi eksternal, suaka, kerjasama polisi, perang melawan 

kejahatan terorganisir dan melawan terorisme, kerjasama di bidang obat-obatan, 

kerjasama bea cukai dan kerja sama yudisial dalam masalah pidana dan sipil, 

negara-negara anggota perlu dilengkapi untuk mengimplementasikan kerangka 

kerja aturan umum yang berkembang secara memadai. Sehingga hal ini 

membutuhkan kapasitas administrasi yang kuat dan terintegrasi dengan baik 

                                                             
85 Elsepth Guild dkk, 2010, The Area of  Freedom, Security, and Justice Ten Years on Success and 
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dalam lembaga penegak hukum dan badan terkait lainnya, yang harus mencapai 

standar yang diperlukan. Organisasi kepolisian yang profesional dan efisien 

sangat penting. Bagian paling rinci dari kebijakan Uni Eropa tentang keadilan, 

kebebasan dan keamanan adalah akuisisi Schengen yang melibatkan pencabutan 

kontrol perbatasan internal di Uni Eropa. Namun untuk negara-negara anggota 

yang baru, bagian-bagian penting dari akuisisi Schengen diimplementasikan 

setelah Keputusan Dewan Eropa yang terpisah yang akan diambil setelah 

aksesi.86 

Sains dan penelitian adalah, akuisisi di bidang sains dan penelitian tidak 

memerlukan transposisi aturan Uni Eropa kedalam tatanan hukum nasional. 

Kapasitas implementasi berkaitan dengan keberadaan kondisi yang diperlukan 

untuk partisipasi efektif dalam Program kerangka kerja Uni Eropa. Untuk 

memastikan hubungan yang sukses dengan Program tersebut, negara-negara 

anggota perlu memastikan kapasitas pelaksanaan yang diperlukan di bidang 

penelitian dan pengembangan teknologi termasuk staf yang memadai.87 

Pendidikan dan budaya adalah, akuisisi bidang-bidang pendidikan, 

pelatihan, pemuda dan budaya pada dasarnya adalah kompetensi negara-negara 

anggota. Kerangka kerja sama tentang kebijakan pendidikan dan pelatihan 

bertujuan untuk menyatukan kebijakan nasional dan pencapaian tujuan bersama 

melalui metode koordinasi terbuka, yang mengarah pada program Pendidikan 

dan Pelatihan tahun 2010, yang mengintegrasikan semua tindakan dibidang 
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pendidikan dan pelatihan di tingkat Eropa. Mengenai keanekaragaman budaya, 

negara-negara anggota perlu menegakkan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam 

Pasal 151 Perjanjian European Community dan memastikan bahwa komitmen 

internasional mereka memungkinkan untuk melestarikan dan mempromosikan 

keanekaragaman budaya. Negara-negara anggota perlu memiliki kerangka 

hukum, administratif dan keuangan serta kapasitas pelaksanaan yang diperlukan 

untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik untuk program pendidikan, 

pelatihan dan Komunitas pemuda.88 

Lingkungan Hidup yaitu, akuisisi kebijakan lingkungan Uni Eropa 

bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan melindungi 

lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Ini didasarkan pada 

tindakan pencegahan, memerangi kerusakan lingkungan pada sumbernya, 

tanggung jawab bersama dan integrasi perlindungan lingkungan ke dalam 

kebijakan Uni Eropa lainnya. Akuisisi ini terdiri dari lebih dari 200 tindakan 

hukum utama yang mencakup undang-undang horisontal, kualitas air dan udara, 

pengelolaan limbah, perlindungan alam, pengendalian polusi industri dan 

manajemen risiko, bahan kimia dan organisme hasil rekayasa genetika – 

Genetically Modified Food in Europe (GMO), kebisingan dan kehutanan. 

Kepatuhan dengan akuisisi membutuhkan investasi yang signifikan. 
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Administrasi yang kuat dan lengkap di tingkat nasional dan lokal sangat penting 

untuk penerapan dan penegakan akuisisi lingkungan.89 

Perlindungan konsumen dan kesehatan adalah, akuisisi perlindungan 

konsumen mencakup keamanan barang-barang konsumen serta perlindungan 

kepentingan ekonomi konsumen disejumlah sektor tertentu. Negara-negara 

anggota perlu mengubah akuisisi menjadi hukum nasional dan menerapkan 

struktur administrasi independen dan kekuatan penegakan hukum yang 

memungkinkan pengawasan pasar dan penegakan hukum akuisisi yang efektif. 

Mekanisme penyelesaian sengketa yudisial dan diluar pengadilan serta informasi 

dan pendidikan konsumen dan peran organisasi konsumen juga harus dipastikan. 

Selain itu bab ini mencakup aturan mengikat spesifik dibidang kesehatan 

masyarakat.90 

Serikat pabean adalah, akuisisi serikat pabean hampir secara eksklusif 

terdiri dari undang-undang yang secara langsung mengikat negara-negara 

anggota. Ini mencakup kode pabean Uni Eropa dan ketentuan pelaksanaannya 

seperti, tarif pabean umum dan ketentuan klasifikasi tarif, keringanan bea cukai, 

penangguhan bea cukai dan kuota tarif tertentu, dan ketentuan lainnya seperti 

yang ada di kontrol kepabeanan barang palsu dan bajakan, prekursor obat-

obatan, ekspor barang-barang budaya serta bantuan administratif timbal balik 

dalam urusan bea cukai dan transit. Negara-negara anggota harus memastikan 
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bahwa kapasitas implementasi dan penegakan yang diperlukan, termasuk tautan 

ke sistem bea cukai terkomputerisasi Uni Eropa yang relevan tersedia. Layanan 

kepabeanan juga harus memastikan kapasitas yang memadai untuk menerapkan 

dan menegakkan aturan khusus yang ditetapkan dalam bidang terkait akuisisi 

seperti perdagangan eksternal.91 

Hubungan eksternal yaitu, akuisisi dalam bidang ini terutama terdiri dari 

undang-undang Uni Eropa yang mengikat secara langsung yang tidak 

memerlukan transposisi ke dalam hukum nasional. Undang-undang Uni Eropa 

ini dihasilkan dari komitmen komersial multilateral dan bilateral Uni Eropa, 

serta dari sejumlah langkah perdagangan preferensial otonom. Dibidang bantuan 

kemanusiaan dan kebijakan pembangunan, negara-negara anggota harus 

mematuhi undang-undang Uni Eropa dan komitmen internasional dan 

memastikan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan dan 

kemanusiaan Uni Eropa. Negara pemohon diharuskan untuk semakin 

menyelaraskan kebijakannya dengan negara ketiga dan posisinya dalam 

organisasi internasional dengan kebijakan dan posisi yang diadopsi oleh Uni 

Eropa dan negara-negara anggotanya.92 

Kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan yaitu, kebijakan luar 

negeri dan keamanan bersama – The Common Foreign and Security Policy 

(CFSP) dan kebijakan keamanan dan pertahanan Eropa – European Security and 

Defence Policy (ESDP) didasarkan pada tindakan hukum, termasuk perjanjian 

                                                             
91 Op. Cit, European Union, Hal.30 
92Ibid, Hal.32 



 

72 
 

internasional yang mengikat secara hukum, dan pada dokumen-dokumen politik. 

Akuisisi ini terdiri dari deklarasi, tindakan, dan kesepakatan politik. Negara-

negara anggota harus dapat melakukan dialog politik dalam kerangka CFSP, 

untuk menyelaraskan dengan pernyataan Uni Eropa untuk mengambil bagian 

dalam tindakan Uni Eropa dan untuk menerapkan sanksi yang disetujui dan 

langkah-langkah pembatasan. Negara pemohon diwajibkan untuk menyelaraskan 

dengan pernyataan Uni Eropa secara progresif, dan menerapkan sanksi dan 

tindakan pembatasan kapan dan dimana diperlukan.93 

Pengendalian keuangan yaitu, akuisisi dalam bab ini berkaitan dengan 

penerapan prinsip, standar, dan metode pengendalian keuangan internal public - 

Publik Internal Financial Control (PIFC) yang disepakati secara internasional 

dan sesuai dengan Uni Eropa yang harus diterapkan pada sistem kontrol internal 

seluruh sektor publik, termasuk pengeluaran dana Uni Eropa. Secara khusus 

akuisisi membutuhkan keberadaan sistem manajemen dan kontrol keuangan 

yang efektif dan transparan (termasuk kontrol atau inspeksi keuangan ex-ante 

yang memadai, berkelanjutan dan ex-post), sistem audit internal yang berfungsi 

secara independen, struktur organisasi yang relevan (termasuk koordinasi pusat), 

organisasi audit eksternal yang independen secara operasional dan finansial 

untuk menilai, antara lain kualitas sistem PIFC yang baru didirikan. Bab ini juga 
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mencakup akuisisi tentang perlindungan kepentingan keuangan Uni Eropa dan 

usaha untuk memberantas penipuan yang melibatkan dana Uni Eropa.94 

Ketentuan keuangan dan anggaran adalah, akuisisi bab ini mencakup 

aturan mengenai sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pendanaan 

anggaran Uni Eropa. Sumber daya ini sebagian besar terdiri dari kontribusi dari 

negara anggota berdasarkan sumber daya tradisional sendiri dari bea cukai dan 

bea pertanian serta pungutan gula. Sumber daya berdasarkan pajak pertambahan 

nilai dan sumber daya berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto. Negara-

negara anggota harus memiliki kapasitas administrasi yang sesuai untuk 

berkoordinasi secara memadai dan memastikan penghitungan, pengumpulan, 

pembayaran, dan pengendalian sumber daya yang benar. Akuisisi dalam bidang 

ini bersifat langsung mengikat dan tidak memerlukan transposisi ke dalam 

hukum nasional.95 

Yang terakhir yaitu Institusi, akuisisi bab ini mencakup aturan 

kelembagaan dan prosedural Uni Eropa. Ketika suatu negara bergabung dengan 

Uni Eropa, adaptasi perlu dilakukan terhadap aturan-aturan ini untuk 

memastikan perwakilan yang setara dari negara dilembaga-lembaga Uni Eropa 

(Parlemen Eropa, Dewan, Komisi, Pengadilan) dan badan-badan lainnya serta 

berfungsinya prosedur pengambilan keputusan (seperti sebagai hak suara, bahasa 

resmi dan aturan prosedural lainnya) serta pemilihan untuk Parlemen Eropa. 
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Aturan Uni Eropa dalam bab ini tidak mempengaruhi organisasi internal dari 

suatu negara anggota, tetapi negara yang mengaksesi perlu memastikan bahwa 

mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan Uni Eropa 

dengan membentuk badan dan mekanisme yang diperlukan di negara asal dan 

dengan memilih atau menunjuk perwakilan yang telah dipersiapkan dengan baik 

untuk lembaga-lembaga Uni Eropa. Setelah menyelesaikan negosiasi aksesi, 

aturan khusus untuk periode sementara sampai aksesi memastikan kelancaran 

integrasi negara ke dalam struktur Uni Eropa: prosedur informasi dan konsultasi 

diberlakukan dan setelah perjanjian aksesi ditandatangani, negara yang 

mengaksesi diberikan pengamat aktif status di Parlemen dan Dewan Eropa serta 

di  Komisi Eropa.96 

2.1 Tujuan Uni Eropa Menetapkan Kriteria Kopenhagen sebagai Syarat 

Keanggotaan 

Setelah KTT bersejarah di Kopenhagen, kebijakan perluasan Uni Eropa 

telah mencapai momentum untuk refleksi pada pilar pendiriannya yaitu  Kriteria 

Kopenhagen. Dewan Eropa yang diadakan di Kopenhagen pada tahun 1993 

memiliki peran visioner bagi masa depan Uni Eropa dan negara-negara di Eropa. 

Tujuan perluasan keanggotaan jelas untuk memperkuat keamanan di Eropa dan 

untuk mendukung demokratisasi serta proses reformasi bagi negara-negara bekas 

rezim komunis. Perluasan keanggotaan yang dilakukan di Eropa Timur yang 

menjadi angenda perluasan Uni Eropa juga mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Uni Eropa menetapkan Kriteria Kopenhagen sebagai kriteria keanggotaan telah 
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memberikan kontribusi pada transformasi negara-negara yang mengaksesi dan 

telah memungkinkan integrasi Uni Eropa yang lebih besar. Tetapi dilain sisi Uni 

Eropa juga memiliki kewajiban untuk melakukan perluasan keanggotaan yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam konteks ini merupakan paradigma 

bagi Uni Eropa untuk menyelesaikan tugas untuk mengisi peta politik Eropa 

dengan negara-negara anggota baru dari Balkan Barat.97 

Kriteria Kopenhagen telah merombak negara-negara di Balkan Barat 

secara signifikan. Memfasilitasi transisi negara-negara di Balkan Barat dari 

masyarakat pasca konflik melalui stabilisasi ke arah asosiasi. Perspektif 

keanggotaan Uni Eropa menjadi kekuatan pendorong bagi stabilitas dan 

kemakmuran negara-negara di Balkan Barat. Dukungan yang kuat juga datang 

dari negara-negara anggota Uni Eropa dimana hal tersebut sangat menentukan 

bagi negara-negara di Balkan Barat  kearah tujuan strategis bersama Uni Eropa. 

Kriteria Kopenhagen telah memberikan pedoman yang jelas ke mana negara calon 

anggota harus menuju jalurnya menuju keanggotaan Uni Eropa. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan melalui persamaan proses aksesi, yaitu kemajuan dalam 

memenuhi Kriteria Kopenhagen sama dengan bergerak lebih dekat kearah 

keanggotaan Uni Eropa. Calon negara anggota harus memenuhi reformasi dan 

memenuhi kriteria. Namun dalam kasus negara-negara di Balkan Barat, Uni Eropa 

                                                             
97 Nicolai Wammen (Minister for European Affairs of Denmark), The Copenhagen Criteria and 

the Enlargement of the European Union, Conference Report , Copenhagen 14 May 2013, Hal. 21 
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telah berubah dari kondisionalitas demokratis menjadi kriteria politik yang 

menargetkan isu-isu spesifik di negara-negara pemohon.98 

Banyak hal unik yang terdapat dalam perluasan keanggotaan Uni Eropa 

yaitu mulai dari aksesi dan kepentingan politik, serta merupakan perluasan 

anggota dengan menggunakan daftar kriteria aksesi yang dikenal dengan Kriteria 

Kopenhagen untuk mendukung proses pemenuhan kriteria dan struktur 

administrasi. Proses negosiasi dan aksesi yang bersifat politis secara bertahap 

digantikan dengan sistem teknis dengan penilaian dan kriteria yang tersusun. 

Tujuan Komisi Eropa sendiri adalah untuk menciptakan lingkugan yang 

kompetitif dan transparan bagi seluruh negara-negara calon anggota sebelum 

aksesi dilakukan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Dewan Kopenhagen 

1993 bahwa aksesi akan segera dilakukan setelah negara calon anggota berhasil 

memenuhi persyatan yang terdapat dalam Kopenhagen Kiteria.99 

Kriteria Kopenhagen dan pesyaratan struktur administrasi secara resmi 

digunakan sebagai cara yang adil dan terbuka untuk bersaing antara negara-negara 

calon anggota agar dapat memperoleh keanggotaan Uni Eropa. Umumnya negara-

negara yang mengajukan permohonan keanggotaan kepada Uni Eropa didorong 

oleh keinginan untuk memajukan perekonomian negaranya. Tetapi Uni Eropa 

juga ikut serta memberikan bantuan kepada negara-negara calon anggota untuk 

mendorong reformasi politik dan ekonomi di negara-negara calon anggota. Setiap 

negara calon anggota akan mendapatkan status anggota dari Uni Eropa apabila 

                                                             
98 Ibid, Hal.22 
99 Veebel Viljar, 2011, Relevance of Copenhagen Criteria in Actual Accession: Principles, 

Methods and Shortcomings of EU Pre-accession Evaluation, Jurnal: Studies of Transition States 

and Societies, Vol.3 Issue 3, Hal. 4 
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negara tersebut mampu melengkapi semua struktur administrasi dan memenuhi 

segala persyaratan yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen.100 

Kriteria Kopenhagen adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh negara-

negara kandidat sebelum mereka dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa. 

Dewan Eropa telah menyatakan bahwa aksesi akan segera dilakukan setelah 

negara kandidat dapat memenuhi kewajiban keanggotaan dengan memenuhi 

kriteria ekonomi dan politik yang diperlukan. Perluasan keanggotaan juga dibahas 

Dewan Eropa Kopenhagen pada tahun 1993 dan Dewan Eropa Madrid pada tahun 

1995. Melalui Dewan Eropa Kopenhagen dan Dewan Eropa Madrid kriteria 

keanggotaan dibuat, dan untuk menjadi anggota Uni Eropa, calon negara anggota 

harus memenuhi Kriteria Kopenhagen.101 

Uni Eropa sendiri tentunya memiliki tujuan dalam menetapkan Kriteria 

Kopenhagen. Pertama yang akan dibahas adalah tujuan dari Uni Eropa 

menetapkan kriteria politik. Dalam Kriteria Politik terdapat perubahan yang 

berdampak kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri merupakan 

elemen pelengkap dari kebijakan luar negeri Uni Eropa yang memiliki tujuan 

untuk mempromosikan hak asasi manusia ke negara ketiga. Bagi Uni Eropa hal 

tersebut bukan hanya cara untuk memperkuat tatanan internasional dan 

melindungi keamananya, tetapi juga memiliki tujuan yaitu penghormatan terhadap 

hak-hak asasi manusia merupakan nilai dan prinsip yang menjadi idenditas bagi 

Eropa, dan Uni Eropa memiliki panggilan untuk membawa nilai dan prinsip 

                                                             
100 Ibid, Hal.5 
101 Paulina Rezler, 2011, The Copenhagen Criteria: Are They Helping or Hurting the European 

Union?, Jurnal: Touro International Law Review, Vol. 14 no.2, hal. 392-393 
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tersebut kedalam serikatnya. Dengan demikian, pentingnya menguji kriteria 

politik suatu negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri 

menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan minoritas 

ketika menerima anggota baru. Hal tersebut dianggap penting baik untuk 

keamanan maupun peran normatif Uni Eropa.102 

Kriteria politik digunakan Uni Eropa untuk membawa dan menstabilkan 

politik negara-negara anggotanya. Dalam Uni Eropa kondisi politik menjadi 

penting dalam kebijakan perluasan keanggotaan setelah berakhirnya Perang 

Dingin. Runtuhnya komunisme dianggap sebagai fase awal dalam upaya Uni 

Eropa untuk menetapkan Kriteria Politik, dimana pada saat itu Uni Eropa 

mengajukan persyaratan bagi calon anggota seperti negara anggota harus 

merupakan negara yang berada di Eropa dan merupakan negara demokratis. 

Terlebih lagi banyak negara di Balkan Barat yang merupakan negara bekas rezim 

komunis yang demokrasinya dianggap kurang stabil, oleh karena itu didalam 

kriteria politik juga mensyaratkan bahwa negara kandidat haruslah negara yang 

demokratis. Selain itu juga dijelaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi 

manusia sebagai salah satu elemen mendasar dari identitas Eropa, bersama dengan 

prinsip demokrasi, aturan hukum dan keadilan sosial. 103 

Tujuan dari Kriteria Ekonomi yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen 

salah satunya adalah untuk memperkenalkan mata uang Euro bagi negara-negara 

                                                             
102 Sezen Ugurlu, 2013, Political Criteria for Accession to the EU: Human Rights Conditionality 

and the Croatian Case, Diakses dari http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/68/3/7.-

UGURLU-Sezen.pdf pada 25 Februari 2019 [14.01 WIB] hal. 167 
103 Ibid, Sezen Ugurlu, hal. 169 

http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/68/3/7.-UGURLU-Sezen.pdf
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/68/3/7.-UGURLU-Sezen.pdf
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anggota Uni Eropa. Selain itu kriteria ekonomi secara resmi didefinisikan sebagai 

seperangkat indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur: 

 Stabilitas harga untuk menunjukan inflasi dan untuk mencari jalan keluar 

untuk menghentikan inflasi 

 Kriteria stabilitas nilai tukar dipilih untuk menunjukkan bahwa negara 

anggota dapat mengelola ekonominya tanpa menggunakan fluktuasi mata 

uang yang berlebihan, ketika negara anggota bergabung dengan kawasan 

euro dan terkendali kebijakan moneter beralih ke European Central Bank 

(ECB). Hal ini juga memberikan indikasi tingkat konversi yang sesuai 

dan harus diterapkan ketika negara anggota mampu memenuhi syarat dan 

mata uangnya diperbaiki secara permanen.104 

Selain itu kriteria ekonomi juga memiliki tujuan untuk memperkuat tata 

kelola regulasi agar kualitas lingkungan ekonomi dan bisnis dapat berkembang 

dan mampu bersaing dengan negara anggota Uni Eropa lainya. Komisi Eropa 

menetapkan bahwa negara anggota maupun negara calon anggota harus memiliki 

sistem ekonomi pasar yang berfungsi dan kompetitif, apabila negara calon 

anggota tidak mampu memenuhi hal tersebut, maka Uni Eropa tidak dapat 

menerima negara tersebut untuk menjadi anggotanya. Hal tersebut dilakukan oleh 

Uni Eropa karena negara yang tidak mampu memenuhi kriteria ekonomi justru 

akan merugikan Uni Eropa karena akan terus menggantungkan perekonomian 

negaranya terhadap serikat. Oleh karena itu kriteria ekonomi ditetapkan agar 

                                                             
104 European Commission, 2013, Convergence Criteria for Joining, Diakses dari 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-

criteria-joining_en, pada 25 Februari 2019 [15.08 WIB] 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-criteria-joining_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area/convergence-criteria-joining_en
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negara-negara calon anggota dapat terhubung dan berpartisipasi dalam pasar 

bersama.105 

Selanjutnya tujuan dari penyetaraan legislatif adalah untuk membawa 

hukum negara pemohon agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Uni Eropa. 

Negara calon anggota harus memastikan bahwa sistem, norma dan hukum internal 

mereka sesuai dengan aturan hukum Uni Eropa secara keseluruhan. Hal tersebut 

dilakukan agar negara calon anggota mampu mematuhi berbagai tujuan politik, 

ekonomi dan moneter di Uni Eropa. Kriteria tersebut mengharuskan negara calon 

anggota untuk mereformasi dan mengadopsi serta menerapkan nilai dan undang-

undang Uni Eropa dinegaranya.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 European Legal Research&Training Network, 2015, Enlargement Under Copenhagen 

Conditionaly: The path towards EU integration- ‘Nobody said it would be easy’, Diakses dari 

http://legislationnet.com/wp-content/uploads/2015/09/Enlargement-under-Copenhagen-

conditionality.pdf pada 25 Februari 2019 [17.50 WIB] hal. 14 
106 Firat Oktay, 2009, Turkey’s Progress towards the Adoption of Acquis Communautaire, Diakses 

dari http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/AnkaraBarReview/tekmakale/2009-1/9.pdf pada 25 

Februari 2019 [18.18 WIB] hal. 94 
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