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Pasca Perang Dunia II, keadaan Eropa mengalami kehancuran yang sangat parah baik dari segi  

Ekonomi maupun infrastrukturnya. Perbuatan Jerman (terutama NAZI) benar-benar meninggalkan mimpi 

buruk bagi sebagian besar negara-negara Eropa yang pernah bertikai dengannya. Setelah Jerman menyerah 

kepada sekutu dan dengan berbagai perjanjian, negara-negara Eropa tetap masih mengalami kekhawatiran 

akan terjadi perang yang dilakukan Jerman. 

Muncullah keinginan dari masyarakat Eropa untuk memperbaiki kehancuran yang ada pasca PD II. 

Dimulai dari persetujuan mengenai kerjasama antara Perancis dan Jerman  kemudian dperluas lagi dengan 

negara-negara Benelux dalam pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC) melalui 

penandatangan Perjanjian Paris pada tahun 1951. Kemudian berlanjut dengan pembentukan European 

European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community (Euratom), sampai pada 

pembentukan European Community. 

Namun sebelum disepakatinya kerjasama ekonomi diantara beberapa negara di Eropa, kerjasama 

telah dilakukan melalui kerjasama pertahanan keamanan dalam wujud  WEU (Western European Union). 

Perdebatan pun muncul ketika NATO berdiri pada tahun 1949  kebingungan dalam memposisikan mana 

organisasi pertahanan yang bisa melindungi Eropa. Karena WEU lebih dahulu berdiri, maka seharusnya 

WEU lah yang menjadi acuan pertahanan Eropa, tetapi yang terjadi tidak sesuai  dengan kenyataannya, 

kapabilitas militer yang dimiliki NATO lebih unggul daripada WEU hal ini tidak lain karena dibelakang 

NATO terdapat Amerika Serikat yang mendominasi NATO, sehingga WEU dianggap tidak mampu untuk 

mewadahi NATO. 

NATO pun dibentuk sebagai kekuatan dalam menghadapi Rusia,  selain itu NATO juga memberikan 

peluang bagi Jerman untuk masuk bersama-sama dalam pakta pertahanan NATO. NATO pun memiliki 

slogan yaitu “ to keep US in, Russia out, and Germany down in Europe”. Dengan masuknya Jerman ke 

dalam NATO menimbulkan reaksi Uni Soviet dengan mebuat juga pakta pertahanan dengan sebutan Pakta 

Warsawa. 

Dalam proses rekontruksi ekonomi serta peningkatan keamanan yang dilakukan oleh Eropa dengan 

melakukan industrialisasi, ternyata Perancis mengalami kegagalan yaitu dalam hal: Pertama, tidak dapat 

bertahannya EDC (European Defense  Community) yang memiliki juriksi yang membawahi juridiksi 

lainnya. Kedua, kegagalannya dalam konstitusi Eropa.  

Tahun 1991, NATO pun membuat sebuah buku “Strategy Concept” dengan point sebagai berikut : 
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1. Pengakuan bahwa ancaman Eropa tidak hanya keamanan militer melainkan juga non militer, yaitu 

transformasi negara Eropa Timur. 

2. Penting bagi NATO untuk memperpanjang tangan persahabatan negara-negara Eropa Barat – timur 

(intinya untuk menjadikan mereka anggota). 

 

Perdebatan pun muncul diantara negara-negara di Eropa diantaranya Perancis, Jerman dan Inggris  

dalam memposisikan WEU di Eropa, Yaitu : 

a. Bagi Inggris semua keamanan Eropa diserahkan kepada NATO saja. Namun dalam membuat 

keputusan Eropa harus ditetapkan oleh European Council. 

b. Bagi Perancis dalam menangani masalah keamanan di Eropa maka perlu adanya kerjasama keamanan 

dengan memasukkan  WEU ke Uni Eropa. 

c. Bagi Jerman, karena mereka tidak mempercayai pemerintah pusat maka Jerman pun mendukung 

desentralisasi dan mengikatkan diri  ke institusi Uni Eropa yaitu di atas government-nya.  

 

Dari ketiga sudut pandang tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa Inggris dan Prancis merupakan 

intergovernmental dan negara Jerman merupakan  supranational.  

Dari perjanjian Maastricht pula tidak memberikan suatu solusi bagi persengkataan tiga negara 

tersebut. Sampai pada munculnya Petersburg Declaration yang berisi bahwa pakta pertahanan tetap berada 

di bawah NATO dan di atas Uni Eropa. 

Pada tahun 1996 dibuatlah Treaty of Amsterdam yang berisi mengenai keterlibatan Uni eropa dalam 

berbagai operasi militer. Dikatakan bahwa Uni Eropa tidak akan melakukan operasi militer tanpa putusan 

dari NATO.  

Keseriusan Uni Eropa tidak hanya pada pembuatan suatu deklarasi mengenai kebijakan bersifat 

militer tapai juag pada hal yang mendukung hal tersebut, dimana pada tahun 1999, tony Blair dan Shiraq 

membentuk pasukan. Dan sebelumnya Perancis tidak pernah menyatakan keluar dari NATO  melainkan 

hanya keluar dari  EMS (European  Military Structure). 

Yang menjadi sebuah pertanyaan mengapa AS dan Inggris selalu menekankan untuk menjadi 

anggota NATO terlebih dahulu sebelum menjadi anggota Uni Eropa? 

Hal ini dikarenakan keinginan kedua negara dalam menghindari terjadinya istilah  “back door 

security guarantee” dimana terdapat perjanjian bahwa NATO akan melindungi negara-negara Uni Eropa, 

sehingga apa jadinya jika negara anggota Uni Eropa yang mendapat persoalan keamanan jika dia tidak 

menjadi anggota NATO. NATO akan mengalami kesulitan, karena tidak adanya suatu kesepakatan secara 

bilateral dalam menghadapi suatu permasalahan keamanan. 

Kemudian terdapat pertanyaan yang menarik, bagaimana Jerman bersedia untuk mengorbankan 

Mark-nya untuk dapat mesuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa? Padahal pasca perang dingin perrekonomian 

Jerman meningkat. 
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Hal ini didasari oleh tawar menawar kedua negara dimana Jerman akan mengorbankan Mark-nya 

namun dengan syarat bahwa Perancis akan bekerjasama dengan Jerman dalam hal pertahanan. 

Pada intinya kedaulatan nasional tidaklah mutlak, melainkan  terkadang harus mengorbankan 

sebagian kedaulatan untuk memperoleh yang lebih besar. 

 

********************* 

Dari kuliah umum yang telah disampaikan oleh Bpk. Edy Prasetyono Ph.D. dengan topik 

Perluasan Nato Dan Pengaturan Keamanan Di Eropa Pada Masa Pasca Perang Dingin. Saya akan 

membahas dari sudut pandang Uni Eropa dalam menghadapi pemasalahan keamanan di Eropa 

terutama yang berkaitan dengan para anggota Uni Eropa. 

Kemunculan Uni Eropa merupakan suatu keingingan untuk mencapai suatu stabilitas politik 

maupun ekonomi yang lebih baik, setelah kehancuran dalam berbagai aspek di Eropa pasca Perang 

Dunia I dan II. 

Uni Eropa lebih terkonsentrasikan sebagai badan konsultatif ekonomi sehingga tahun depan 

perlu menjangkau aspek politik dan bahkan militer, selain aspek ekonomi. Kebijakan politik dan 

militer negara-negara Eropa lebih banyak bertumpu pada resolusi PBB, sedangkan penggunaan 

kekuatan  militer multinasional dan/atau NATO, lebih diartikan sebagai inisiatif Amerika Serikat 

dan sekutu terdekatnya Inggris, dan juga mungkin, Australia. Pada Perang Teluk 1, Perang 

Afganistan, dan terakhir Perang Teluk 2. Tentu dari pengalaman yang sangat berharga, negara-

negara anggota Uni Eropa mengharapkan suatu stabilitas yang terkendali dalam rangka 

mewujudkan pembangunan, hal ini terwujudkan dengan pembentukan WEU (Western European 

Union).  

Namun yang mejadi persoalan bagi anggota Uni Eropa adalah masih belum adanya 

kesepakatan mengenai status WEU, apakah WEU telah terintegrasi ke dalam Uni Eropa atau  

terpisah dari Uni Eropa, yang memiliki identitas sebagai komponen pertahanan Uni Eropa dan 

sebagai pilar Eropa NATO bahkan sampai pada pasca Perjanjian Maastricht 

WEU telah ditetapkan tugas-tugasnya  sebagai hasil dari Deklarasi Petersburg atau disebut 

dengan Petersburg Missions dimana WEU bertugas untuk menangani masalah-masalah keamanan 

Eropa pasca Perang Dingin yaitu humanitarian and rescue mission, peacekeeping, and task of 

combat forces in crisis management, including peacemaking.1 

 

 

 

                                                 
1 Edy Prasetyono, Ph.D. Hubungan NATO-WEU-UE. Artikel pada kuliah umum 2 Desember 2006 
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Namun tugas-tugas tersebut tidak sepenuhnya memberikan suatu kejelasan mengenai status 

WEU dalam hubungannya dengan Uni Eropa dalam hal pengintegrasian. Hal ini terungkap dari 

opsi-opsi yang muncul pada pertemuan IGC (Inter-Governmental Conference) tahun 1996 di Turin.  

Dari keinginan untuk menggabungkan WEU dengan Uni Eropa, memisahkan WEU dengan Uni 

Eropa maupun memisahkan WEU dengan Uni Eropa yang dalam pengambilan keputusan-

keputusannya  masih intergovermental, sehingga  negara netral dapat mempertahankan kenetralan 

mereka dengan cara tidak menggabungkan diri pada WEU ataupun NATO. 

Cara pandang yang berbeda –beda menimbulkan adanya berbagai kekhawatiran terjadinya 

timpang tindih dalam hal keanggotaan WEU, NATO dan Uni Eropa. 

Di masa mendatang hingga 2007, kemandirian pasukan Uni Eropa akan diperkuat dengan 

penyiapan 60.000 pasukan di luar NATO untuk mengatasi berbagai konflik dan pemeliharaan 

perdamaian di bawah bendera PBB. Selain itu, organisasi pasukan tersebut juga merupakan 

gabungan kesetaraan, artinya dari Panglima Komando hingga prajurit di garis depan, akan diawaki 

oleh personel dari semua negara peserta. Konsep baru ini sama sekali berbeda dengan yang berlaku 

selama ini di NATO atau Multinasional, dimana setiap negara membawahi komando pasukannya 

sendiri sesuai dengan pembagian sektor penugasan2. 

 

 

 

Kemudian bahasan selanjutnya dari sudut pandang NATO melihat Perluasan NATO Dan 

Pengaturan Keamanan Di Eropa Pada Masa Pasca Perang Dingin.  

NATO (North Atlantic Treaty Organization) telah berdiri, sejak tahun 1949 yang menegaskan 

adanya masyarakat Atlantik. Namun tidak sampai disini, muncul pula rivalnya yaitu terbentuknya 

Pakta Warsawa. 

Dari dasar terbentuknya suatu aliansi dianalisisa bahwa terdapat tujuan-tujuan , yaitu : 

1) Untuk merealisasikan tujuan bersama 

2) Untuk meningkatkan bargaining power 

3) Untuk menangkal ancaman dari luar 

4) Untuk menjaga keutuhanpersekutuan 

5) Untuk menghadapi terjadinya perang 

6) Untuk menjaga status quo 

                                                 
2 Letkol Laut (P) Ir. A. Octavian. Konstitusi Eropa : Babak Baru Perkembangan Dunia, Dan Peluangnya Bagi 
Indonesia. 07 Jul 2006 
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7) Untuk menjaga ideology dan budaya yang sama 

8) Untuk memaksimalkan hasil 

9) Untuk menghadapi paksaan yang dilakukan oleh negara yang lebih kuat.3 

 

Kekuatan NATO dalam mempertahankan eksistensinya di Eropa memang telah dibuktikan 

pasca Perang Dingin, dengan ditandai runtuhnya tembok Berlin serta pecahnya uni Soviet. Hal 

tersebut tentu  menghilangkan ancaman Uni Soviet terhadap Eropa, yang sebelumnya menjadi 

sebuah prioritas bagi NATO untuk  waspada terhadapa Uni Soviet. 

Dengan hilangnya ancaman dari Uni Soviet yang mendasari terbentuknya NATO, maka yang 

menjadi pertanyaan apakah NATO masih layak untuk tetap ada? Dengan kata lain No threat berarti 

juga No need for NATO. 

Kekuatan NATO yang saat ini telah menjadi salah satu kekuatanaliansi keamanan masih 

dianggap diperlukan tertama untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul 

dari negara-negara yang merupakan pecahan dari Uni Soviet dimana masih banyak terdapat 

sumber-sumber nuklir peninggalan Uni Soviet yang tentu  bias menjadi suatu ancaman bagi negara-

negara eropa lainnya. Hal tersebut diminimalisir oleh NATO dengan menarik negara-negara 

pecahan Uni Soviet tersebut untuk bergabung dangan NATO walaupun terdapat  juga penolakan-

penolakan tersebut.  

Keberadaan NATO juga masih tetap bertahan dengan masih bergejolaknya Timur Tengah 

pada masa itu dan juga di Afrika Utara. Walau sebenarnya NATO sendiri pun dianggap pakta 

pertahanan di bawah paying Amerika serikat. Tentu hal ini menjadikan  WEU dan CSCE lebih 

cocok mengkoordinasikan kebijaksanaan perdamaian dan keamanan. 

Keberadaan NATO saat ini akan memiliki fungsi ganda dimana NATO akan  memiliki suatu  

kapabilitas dalam tindakan-tindakan militer melain juga ditambah dengan keberadaannya di bidang 

politik. Namun pergeseran fungsi militer menjadi politik mungkin tidak akan banyak berpengaruh 

pada aliansi tersenut. Karena sejak awal aliansi ini sebenarnya adalah mmerupakan suatu organisasi 

politik Kekuasaan  tertinggi aliansi ini terletak pada North Atlantic Council yang wewenangnya  

meliputi wewenang militer maupun politik. 

 

********** selesai *********** 

                                                 
3 Kerjasama DEPLU dan UGM. Perubahan di Eropa Timur dan Pengaruhnya Terhadap Asia-Pasifik dan Asia 
Tenggara. 1990 


