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ABSTRACT

The European Union does not have the capability and authority in bringing stability 
and peace in Europe alone. Instead, the European Union relying on NATO as a 
security regionalism that formed before the European Union was formed. NATO 
and the European Union have agreed on a deal that called ESDP. Both of these 
regional organizations agree to make Europe realize that advanced both in terms 
of economic and social (welfare) and the stability and peace. Commitment to 
complement each other will not be found in other areas in other parts of the world 
as well. However, the author refers to the question: why EU still need the presence 
of NATO as the security institution in the Europe? The argument of this paper is, 
EU never had security aspect at their institution framework when the threats still 
remains in this contemporary world. 

Keywords: NATO, European Union, security and stability, peace, regionalism, 
welfare

Uni Eropa tidak memiliki kapabilitas dan kewenangan dalam mewujudkan 
stabilitas keamanan dan perdamaian di Eropa sendiri. Uni Eropa mengandalkan 
NATO sebagai regionalisme keamanan yang terbentuk dahulu sebelum Uni Eropa 
terbentuk. NATO dan Uni Eropa telah sepakat dalam perjanjian yang disebut 
ESDP. Kedua organisasi regional ini saling bersepakat untuk mewujudkan Eropa 
yang maju baik dalam aspek ekonomi dan sosial (kesejahteraan) dan stabilitas 
keamanan dan perdamaian. Komitmen untuk saling melengkapi ini tidak dijumpai 
pada kawasan lain. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kemudian Uni 
Eropa masih membutuhkan NATO sebagai institusi keamanan di kawasan Eropa? 
Argumen yang dibangun adalah bahwa sebagai institusi regional, Uni Eropa masih 
tidak memiliki aspek keamanan di dalam kerangka institusinya ketika ancaman 
keamanan di era kontemporer masih ada. 

Kata-Kata kunci: NATO, Uni Eropa, stabilitas keamanan, perdamaian, 
regionalisme
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Ketergantungan Uni Eropa terhadap NATO: Penjelasan 
Neorealisme

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan sebuah 
elemen keamanan esensial yang dimiliki oleh Eropa, berbentuk 
pakta pertahanan yang dibentuk pada saat Era Perang Dingin 
berlangsung. Setidaknya ada tiga tujuan utama dibentuknya pakta 
pertahanan ini: menghalangi ekspansionisme Soviet, melarang 
kebangkitan militerisme nasionalis di Eropa melalui kehadiran 
Amerika Utara, dan mendorong integrasi politik Eropa (NATO, t.t). 
Lebih lanjut, NATO dalam laman situsnya menjelaskan lebih detil 
mengenai tujuan utamanya: 

The Alliance is committed to protecting its members 
through political and military means. It promotes 
democratic values and is dedicated to the peaceful 
resolution of disputes. If diplomatic efforts fail, it has 
the military capability needed to undertake collective 
defence and crisis-management operations alone or in 
cooperation with partner countries and international 
organizations.

(Nato.int, 2015).

Anggota traktat ini tidak hanya negara yang berada di regional 
Eropa saja, melainkan juga negara di kawasan Amerika Utara 
seperti Kanada dan juga Amerika Serikat, karena pada dasarnya 
NATO mengusung Atlantik Utara, bukan Eropa secara eksklusif. 
Pembentukannya pun tidak dapat dilepaskan dari sejarah dunia 
yang memberatkan pada persaingan Amerika Serikat dan Uni 
Soviet yang menjadi polar karena tergolong sebagai dua negara 
yang dikatakan superpower pada era itu. NATO bertransformasi 
menjadi sebuah alat untuk mencegah pengaruh Uni Soviet yang 
menyebarkan paham komunisme ke seluruh penjuru Eropa 
tak terkecuali. Dan karena sifatnya yang merupakan organisasi 
keamanan, NATO berhak memiliki militer yang dibangun 
bersama-sama antar anggotanya. Dalam setiap aksinya NATO 
mengutamakan keamanan bersama anggotanya sehingga dalam 
menjalankan aksinya peacekeeping merupakan agenda utama 
NATO (Rockwood, 1995).
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Negara-negara Blok Barat, khususnya Belgia, Belanda, Luksemburg, 
Prancis dan Inggris memutuskan untuk menandatangani Traktat 
Brussel pada tanggal 17 Maret 1948 yang bertujuan untuk mencegah 
serangan komunis dengan membentuk organisasi pertahanan bagi 
Negara-negara Eropa Barat. Negara-negara ini sepakat untuk 
mendirikan organisasi militer yang digunakan untuk menangkal 
kekuatan Jerman yang kemudian beralih menjadi menangkal 
kekuatan Uni Soviet dengan membentuk Western Union Defense 
Organization (WUDO). WUDO ini dibentuk pada September 1948 di 
masa krisis Berlin dan pada tahun 1949 WUDO melakukan pelatihan 
angkatan laut di Teluk Biscay yang mana di dalamnya terdapat 60 
Kapal Perang milik Perancis, Inggris, dan Belanda. Sebagai Negara 
hegemon, sangat penting peranan Amerika Serikat di dalam 
pencegahan adanya potensi perang lanjutan mengingat masa-masa 
itu berselang dua tahun setelah Perang Dunia II berakhir (NATO, t.t). 
Maka negara-negara yang telah tergabung di dalam traktat Brussel 
memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat 
agar turut bergabung. Amerika Serikat akhirnya menandatangani 
traktat tersebut pada 4 April 1949 dan dengan demikian telah resmi 
bergabungnya Amerika Serikat beserta dengan lima Negara lainnya 
ke dalam traktat yang merupakan traktat lanjutan dari traktat 
Dunkrik ini; Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, serta 
Islandia, dan dengan demikian WUDO resmi berakhir dan berganti 
menjadi North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Hingga 
kini, anggota NATO telah mencapai jumlah 28 negara (NATO, t.t).

Gambar 1: Eropa terbelah menjadi Blok Barat (NATO) dan Blok 
Timur (Pakta Warsawa)

 

Sumber: fs.huntingdon.edu, 2015
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Sejarah berlanjut ketika NATO berhasil menangkal keberadaan 
komunisme di negara-negara yang tergolong dalam Blok Barat. 
Sisanya, Eropa Timur dalam kondisi yang sangat seimbang 
dan setimbang dengan adanya Iron Curtain yakni istilah yang 
digunakan dalam menyebut sekat ideologis di Eropa. Meski 
hanya beranggotakan atas Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, 
Hongaria, Polandia, Romania, Uni Soviet, dan Albania, NATO 
yang beranggotakan 15 negara seperti ditahan imbang dengan 
keberadaan Uni Soviet yang terus melakukan hubungan erat 
dengan aliansinya. Hingga akhirnya Uni Soviet runtuh pada 1991, 
NATO langsung terlibat intervensi dalam perang sipil yang terjadi 
di Yugoslavia. NATO mengirimkan pasukan perdamaiannya untuk 
membela Slovenia dan Kroasia yang meminta referendum dan 
merdeka menjadi negara yang independen. NATO juga menjadi 
satu-satunya organisasi keamanan regional yang masih berdiri 
setelah peristiwa tersebut. Organisasi ini kemudian pengembangan 
atau perluasan saat beberapa negara eks komunis di Eropa Timur 
bergabung dalam aliansi ini seperti Hungaria, Polandia dan Ceko 
pada tahun 1997 dan menjadi anggota tetap NATO hingga saat ini. 

Dalam era kontemporer ini, NATO kemudian melibatkan diri pada 
konflik yang terjadi pada Kosovo, yang nantinya pecah dari negara 
Yugoslavia. Krisis politik yang terjadi adalah dampak yang ada dari 
konflik etnis. Selama isu-isu yang berkaitan dengan keamanan terjadi, 
NATO memiliki hak yang legal untuk intervensi. NATO akhirnya 
kembali masuk pada topik besar di Eropa mengenai keamanan 
regional. Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill 
Clinton, NATO terus didorong untuk memperluas keanggotaannya. 
Upaya itu berhasil dengan bergabungnya Republik Ceko, Hongaria 
dan Polandia pada 1999. Sedangkan Bulgaria, Estonia, Latvia, 
Lituania, Rumania, Slowakia, dan Slovenia pada 2004. Albania dan 
Kroasia memasuki aliansi itu pada 2009 (Encyclopædia Britannica 
Online, 2015). Begitu pula dengan kehadiran terorisme sebagai 
isu yang dapat membuat keamanan antarnegara rentan ancaman. 
Serangan 11 September di Gedung WTC mengubah paradigma 
yang selama ini ada, bahwa aktor non-negara dapat mengancam 
keselamatan aktor negara. Hal ini pada akhirnya menjadi salah 
satu fokus dari NATO untuk bersama-sama negara di Eropa 
meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme. Kehadiran NATO 
di Libya menunjukkan bahwa NATO menunjukkan sikap tegasnya 
terhadap terorisme.
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Hal-hal yang disebutkan penulis di atas adalah alasan-alasan yang 
ada mengapa NATO masih dibutuhkan di Eropa. Dan mengapa Uni 
Eropa menggantungkan keselamatan negara-negara anggotanya 
pada NATO adalah karena ada sebuah deklarasi kebijakan antara dua 
organisasi regional ini. EU-NATO Declaration on European Security 
and Defence Policy (ESDP) ditandatangani di Brussel, 16 Desember 
2002. Dalam Eur-lex (2007) disebutkan bahwa ada tiga tujuan dalam 
kemitraan Uni Eropa dengan NATO: (1) Uni Eropa akan memastikan 
kemungkinan keterlibatan penuh dari para anggota non-Uni Eropa 
Eropa NATO dalam ESDP; (2) NATO akan mendukung ESDP dan 
memberikan Uni Eropa yakin akses ke kemampuan perencanaan 
NATO; dan (3) kedua organisasi akan mengadopsi pengaturan 
untuk memastikan pengembangan koheren, transparan dan saling 
memperkuat persyaratan kemampuan bersama mereka. Hal ini 
diperkuat dengan traktat perjanjian Berlin Plus. Perjanjian Berlin 
Plus pada tanggal 17 Maret 2003 sepakat untuk meletakkan dasar-
dasar bagi kerja sama NATO - Uni Eropa di bidang manajemen krisis. 
Yang mana memungkinkan aliansi untuk mendukung operasi Uni 
Eropa yang dipimpin NATO di mana nantinya tidak semua negara 
anggota berkomitmen (Eur-lex, 2007).

Hubungan antara NATO dengan Uni Eropa sejatinya bisa dilihat 
melalui perspektif Neorealisme Neorealisme berpendapat bahwa 
negara-negara yang cenderung ke arah konflik dan persaingan dan 
sering gagal untuk bekerja sama bahkan ketika mereka memiliki 
kepentingan bersama karena swadaya sistem membuat kerjasama 
pihak sulit. Waltz (1979 dalam Jakobsen 2013) mengungkapkan 
bahwa sejatinya perspektif ini merupakan turunan dari realisme 
klasik sendiri. Yang menjadikan perbedaan adalah ketika realisme 
klasik melihat bahwa aktor paling utama di dalam hubungan 
internasional adalah negara, neorealisme tidak. Walaupun tidak 
mengabaikan peran negara sebagai aktor, menurut neorealisme 
sistem internasional tidak bisa diabaikan di dalam konstelasi 
hubungan internasional. Aspek penting lainnya di dalam neorealisme 
adalah keanggotaan negara di dalam organisasi internasional. Hal 
ini dapat digambarkan kemudian di dalam konteks NATO, bahwa 
keterlibatan negara-negara Eropa dan Amerika Utara di dalamnya 
dalah hal yang tidak bisa dihindarkan, apalagi kemudian pusat 
kekuatan masih berada di konteks militer dan keamanan yang 
belum disediakan oleh Uni Eropa. 
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Demikian pula apabila NATO ini disangkutpautkan dengan 
Uni Eropa, maka di sana terlihat sebuah ikatan yang tidak dapat 
dipisahkan dari kedua organisasi regional yang telah berdiri pada 
masa setelah Perang Dunia II usai. Yang perlu dikurangi adalah 
ketika negara menghadapi fenomena interdependensi, maka 
seharusnya negara tidak benar-benar menaruh segala kepercayaan 
pada organisasi regional, karena pada dasarnya hubungan 
antarnegara yang merupakan sebuah fenomena anarki seperti 
yang diasumsikan oleh mahzab realisme masih berlaku hingga era 
kontemporer ini.

Hubungan Kuat NATO dengan Amerika Serikat dan 
Ancaman Keamanan dari Rusia

Jika menggunakan kacamata level analisis sistem internasional, 
penulis dapat melihat begitu banyak permasalahan yang terjadi 
di Eropa sehingga mendorong Eropa masih bergantung pada 
NATO sebagai sebuah organisasi yang menaungi negara-negara di 
dalamnya. Di dalam struktur regional terdapat sebuah sistem yang 
mendasari mengapa negara-negara yang berada di dalamnya dapat 
bergabung dan terintegrasi secara penuh. Uni Eropa pun bukanlah 
merupakan regionalisme yang didesain untuk mengakomodasi 
kepentingan-kepentingan politik dan keamanan negara-negara 
anggotanya. Berawal dari latar belakang sejarah, Uni Eropa berawal 
dari organisasi regional European Coal and Steel Community. 
Organisasi ini berawal dari beberapa negara yang memiliki inisiatif 
yang sama dalam mewujudkan aturan-aturan dan saling bekerja 
sama dalam kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan 
baja dan batubara. Setelah mengalami perkembangan, ECSC 
mengembangkan sayap yang dinamakan European Community, 
yang sudah jelas arah tujuannya yakni mewujudkan kesejahteraan 
ekonomi negara-negara anggotanya. Dari sejarah pun juga telah 
dipelajari bahwa pembentukan NATO jauh lebih awal daripada 
terbentuknya Uni Eropa yang baru kukuh berdiri pada tahun 2000-
an sebagai satu kesatuan utuh Economic Union. Hal inilah yang 
tidak dapat dipungkiri, menjadi salah satu penyebab mengapa 
kepentingan di Uni Eropa tidak dapat dicampur adukkan  antara 
keamanan dan ekonomi: siapa yang lebih dahulu berdiri.
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Kendati demikian selanjutnya berdiri organisasi organisasi lain 
yang menaungi bidang militer seperti Western European Union 
(WEU), namun pada kenyataannya NATO mendominasi di antara 
regionalisme keamanan yang lain. Hal ini tidak dapat dilepaskan 
dari pengaruh Amerika Serikat yang terus meberikan dukungan 
secara moril maupun materiil terhadap NATO. Meski dalam sebuah 
artikel yang dilansir Martin Erdmann (2013), menyebutkan bahwa:

From a purely military perspective, the United States 
does not need its European allies. America is the only 
remaining superpower in the world, with military 
capabilities that are second to none. The United 
States is not, and will not be, dependent on anyone 
else’s military capacities. Allied military support, like 
that provided in Afghanistan or the Balkans in the 
1990s, may be considered helpful, but has never been 
decisive. A superpower by definition has to be capable 
of independent military action. This consideration does 
not belittle European defense capabilities or fuel the 
burden-sharing debate. It is a sheer fact of life. But there 
are plenty of other benefits of NATO as well.

(Erdmann, 2013)

Lebih lanjut pula Erdmann (2013), juga menyebutkan bahwa ada 
tiga fungsi utama Amerika Serikat beraliansi dengan NATO. Yang 
pertama adalah kondisi yang ada pada masa Perang Dingin, yang 
mengukuhkan ke-28 anggota NATO bukan hanya aliansi sementara 
saja, namun aliansi yang dapat bertahan di dalam segala macam 
situasi. Yang kedua adalah NATO bereperan penting dalam 
mengukuhkan legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 
Porsi yang besar terhadap NATO dapat memperkuat legitimasi 
Amerika Serikat dalam melakukan serangkaian intervensi militer 
pada negara-negara yang sedang dirundung konflik pada kawasan 
manapun di dunia. Dan yang terakhir adalah NATO yang mana 
negara-negaranya merupakan penyumbang besar Gross Domestic 
Product (GDP) dunia yang mana apabila dikalkulasikan dapat 
mencapai hampir lima puluh persen dari keseluruhan GDP dunia.
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Pada sisi lain, militer Amerika Serikat memiliki beberapa prosedur 
yang berkesinambungan dengan NATO. Komitmen AS untuk NATO 
mencakup pasukan penempatan di Eropa dan melakukan pasukan 
tambahan yang ditempatkan di Amerika Serikat dan di tempat lain 
untuk pertahanan NATO. Hal ini juga termasuk memberikan atau 
mengatur logistik dukungan dari kekuatan-kekuatan ini, melakukan 
pangsa normal dari beban menjaga keamanan semua anggota 
NATO, dan menjaga setiap informasi yang lengkap (Report to The 
Congress, 1977). Ini artinya militer Amerika Serikat juga menjadi 
salah satu faktor yang membuat mengapa hingga saat ini Un Eropa 
membutuhkan NATO.

Keterkaitan Amerika Serikat inilah yang membuat Uni Eropa 
dalam dilema besar, yang mana secara ekonomi Uni Eropa mampu 
menjadi ‘pesaing’ dari Amerika Serikat. Namun kekuatan militer 
yang dimiliki NATO mayoritas masih didominasi oleh Amerika 
Serikat, disertai dengan legitimasi negara adidaya dunia tersebut 
dalam percaturan organisasi kemanan regional itu. Wall Street 
Journal (2013) berdasarkan data dari NATO sendiri, menyebutkan 
bahwa Amerika Serikat masih berada di tingkatan teratas pada 
kepemilikan militer dan juga GDP yang digunakan untuk anggaran 
pertahanannya. Seperti yang disebutkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1: Aset Militer yang dimiliki oleh negara-negara yang 
tergabung dalam NATO

Sumber: Wall Street Journal, 2013
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Dari data yang disajikan di atas, maka tak dapat dipungkiri bahwa 
Uni Eropa masih membutuhkan NATO sebagai komponen utama 
pertahanan dan keamanan regionalnya. Belum lagi ancaman lain 
seperti Rusia yang memang sejak awal tidak ada ketertarikan untuk 
bersinggungan langsung dengan Uni Eropa dan NATO kecuali pada 
kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya seperti perdagangan 
gas alam melalui perusahaan milik negara Rusia Gazprom yang 
distribusinya ke seluruh Eropa. Namun di bidang militer, hal 
inilah yang terus dibangun kewaspadaannya pada negara-negara 
Eropa mengingat bukan berarti pasca Perang Dingin Rusia dapat 
dikatakan tunduk sepenuhnya pada tatanan yang dibangun di 
Eropa. Rusia, masih berjalan di atas sebuah idealisme negaranya 
yang menekankan pada era keemasan Rusia di masa Tzar. Di era 
yang diperintah oleh Presiden Vladimir Putin saat ini Rusia pun 
berkembang menjadi negara yang seakan-akan kembali meraih 
posisi hegemoni dan berencana melakukan strategi balancing 
terhadap Amerika Serikat, meneruskan Boris Yeltsin pada periode 
sebelumnya. Peran-peran yang dimainkan Yeltsin adalah membuat 
Rusia sebagai negara yang lebih demokratis yakni negara yang 
dapat dikatakan bebas, terbuka, dan damai. Terbuka pada aspirasi 
dan ide rakyat. Dengan konstitusi baru yang ramah terhadap hak 
asasi manusia (Putin, 2007).

Rusia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara 
bekas pecahan negara Uni Soviet. Meskipun satu persatu dari negara-
negara Balkan, Visegrad, Baltik, dan Eropa Timur itu satu persatu 
menyatakan diri untuk bergabung, peran Rusia dalam hal ini tetap 
melakukan kebijakan menarik ulur posisi negara-negara di Uni 
Eropa (Wicaksana, 2015). Dengan bergabung dalam konstelasi Uni 
Eropa, negara-negara ini sudah mengerti sanksi yang ditimbulkan 
oleh Rusia yang mana sesungguhnya negara-negara ini belum dapat 
lepas seratus persen dari peran Rusia dalam kawasan. Meskipun Uni 
Eropa memiliki kewenangan untuk melepaskan sanksi pada Rusia 
atas tindakan agresifnya pada Ukraina di tahun 2014, Uni Eropa 
memiliki tantangan keamanan serius tanpa dukungan dari NATO. 
Di balik itu, Rusia sendiri ngalami kerugian besar karena didepak 
sementara dari G7, penutupan sementara akses terhadap ekonomi 
dan perbankan serta blokade dari NATO atas Krimea. Beberapa 
perusahaan energi dan pertahanan pun dihentikan operasionalnya 
pada wilayah Eropa dalam kaitannya dengan sanksi tersebut 
(European Union Newsroom, 2014).
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Sehingga analisis penulis berkutat pada peran Amerika Serikat yang 
terlalu besar terhadap Uni Eropa yang belum dapat membentuk 
regionalisme keamanannya sendiri dan tekanan besar Rusia sebagai 
salah satu ancaman dalam regional yang dapat menghancurkan 
sendi-sendi vital perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 
yang menjadi fokus utama pembangunan Uni Eropa di abad ke-
21. Banyak segi yang harus dibangun oleh Uni Eropa sebagai satu 
kesatuan negara yang memiliki visi dalam mewujudkan keamanan, 
kedamaian, dan kesejahteraan untuk membangun sebuah rancangan 
besar untuk menitikberatkan keamanan di samping ekonomi yang 
menjadi sebuah ciri khas regionalisme di benua Eropa yang berdiri 
pada era kekinian.

Regionalisme Kemananan Potensial yang Lain: OSCE

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 
merupakan regionalisme keamanan lain yang dijumpai pada Eropa. 
Uniknya, OSCE melibatkan semua negara-negara yang secara 
geografis terletak pada Uni Eropa dan juga didalamnya melibatkan 
negara yang terus diwaspadai negara-negara lain di Eropa: Federasi 
Rusia, dan juga beberapa negara yang tergolong dalam kawasan 
Asia Tengah. Kehadiran OSCE di Eropa sempat diperhitungkan 
sebagai regionalisme yang netral dan tidak tertekan terhadap 
tendensi manapun yang membuat OSCE seakan-akan berpihak 
seperti yang terjadi pada interbvensi-intervensi yang dilakukan 
NATO yang baru saja dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

OSCE merupakan pendekatan komprehensif untuk keamanan 
yang mencakup politik-militer, ekonomi dan lingkungan, dan 
aspek manusia (OSCE, t.t). Oleh karena itu membahas berbagai 
masalah keamanan, termasuk pengawasan senjata, tindakan 
keamanan pembangunan, hak asasi manusia, minoritas nasional, 
demokratisasi, strategi kepolisian, kontra-terorisme dan kegiatan 
ekonomi dan lingkungan. Ke-57 negara peserta menikmati status 
yang sama, dan keputusan diambil dengan konsensus pada politik, 
tapi tidak mengikat pada dasar hukum.

Lebih lanjut, organisasi ini terdiri atas 57 negara yakni Albania, 
Amerika Serikat, Andora, Armenia,  Austria, Azerbaijan, Belanda, 
Belarusia, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Republik 
Ceko, Denmark, Eslandia, Estonia, Finlandia, Georgia, Hongaria. 
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Lalu Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Kanada, Kazakhstan, 
Kirgizstan, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, 
Malta, Republik Masedonia, Moldova, Monako, Montenegro, 
Mongolia, Norwegia, Prancis, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, 
San Marino, Serbia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Spanyol, Swedia, 
Swiss, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Kota 
Vatikan,dan Yunani (OSCE, t.t).

OSCE berawal dari fase détente dari awal 1970-an, ketika Konferensi 
Keamanan dan Kerja sama di Eropa (CSCE) diciptakan untuk 
melayani sebagai forum multilateral untuk dialog dan negosiasi 
antara Timur dan Barat (OSCE, t.t). Pertemuan selama dua tahun 
di Helsinki dan Jenewa, CSCE mencapai kesepakatan dari Helsinki 
Final Act, yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1975. 
Dokumen ini berisi sejumlah komitmen kunci pada isu-isu hak 
Politik-militer, ekonomi dan lingkungan dan manusia yang menjadi 
pusat ‘proses Helsinki’. Kemudian  didirikan sepuluh prinsip-
prinsip dasar yang mengatur perilaku berserikat terhadap negara-
negara anggota, serta terhadap satu sama lain (OSCE, t.t). 

Sampai tahun 1990, CSCE berfungsi terutama sebagai serangkaian 
pertemuan dan konferensi yang dibangun di atas dan memperpanjang 
yang berpartisipasi ‘komitmen, sementara berkala meninjau 
pelaksanaannya. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, Paris 
Summit of November 1990 menetapkan CSCE pada program baru. 
Dalam Piagam Paris untuk Eropa Baru, CSCE dipanggil untuk 
memainkan perannya dalam mengelola perubahan bersejarah yang 
terjadi di Eropa dan menjawab tantangan-tantangan baru dari 
periode pasca-Perang Dingin, yang menyebabkan mengakuisisi 
lembaga permanen dan kemampuan operasional (OSCE, t.t). 
Sebagai bagian dari proses pelembagaan ini, nama diubah dari 
CSCE untuk OSCE oleh keputusan Budapest KTT Kepala Negara 
atau Pemerintah pada Desember 1994 (OSCE, t.t).

Dalam kelanjutannya, OSCE tidak jauh lebih baik daripada NATO 
dan Uni Eropa. Karena memiliki fokus yang begitu spesifik. OSCE 
pada akhirnya hanya menjadi forum diskusi informal yang tidak 
memiliki kapabilitas untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan 
kawasan di Eropa. Karena keanggotaannya yang sangat fleksibel 
dan tidak terpusat pada lingkaran konsentrasi yakni Eropa sebagai 
benua yang terletak pada poros dunia.
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OSCE juga pada akhirnya diprediksi akan bernasib sama dengan 
WEU yang dinyatakan bubar pada tahun 2011 dan menyerahkan 
segala atributnya pada Uni Eropa. Sekali lagi, hal ini membuktikan 
eksistensi NATO yang memiliki peran kunci dalam perwujudan 
perdamaian dan keamanan di Eropa. Uni Eropa juga masih belum 
dapat memanfaatkan secara penuh OSCE karena OSCE hanya 
diikuti oleh negara-negara anggota saja.

Mengkalkulasi Kemungkinan Uni Eropa Membangun 
Keamanan Regional secara Independen

Dari pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bagaimana peran 
Amerika Serikat yang besar dalam menekan NATO melalui 
intervensinya dalam traktat keamanan regional tersebut. Selain 
itu, ancaman juga datang dari luar Eropa meski masih satu benua 
dengan Eropa yaitu Rusia. Rusia dapat dikatakan menjadi alasan 
mengapa NATO masih dibutuhkan dalam menopang Uni Eropa 
yang ‘cacat kapabilitas’, dan tidak didesain untuk menghadapi 
masalah-masalah keamanan dan perdamaian. Jika menilik kembali 
intervensi-intervensi Amerika Serikat apa saja yang diperbuat 
dalam NATO, maka didapatkan beberapa contoh terkini yang dapat 
dijadikan acuan dalam melihat sikap Amerika Serikat terhadap 
NATO. Misalnya seperti sikap Amerika Serikat pada krisis kemanan 
di Libya yang memantik kerja sama NATO untuk turut andil dalam 
skema penanganan konflik di daerah yang bahkan bukan termasuk 
dalam Atlantik Utara. Bahkan tindakan yang dilakukan Amerika 
Serikat dan NATO ini membuat citra mereka di samping akan 
terpandang sebagai ‘pahlawan’ mereka juga didakwa bertanggung 
jawab terhadap terjadinya sebuah genosida baru akibat penjatuhan 
bom di Libya, dengan menimbulkan efek samping seperti pengungsi 
yang sudah mencapai ‘puncak gunung es’ (Kelly, 2015).

Beberapa tahun sebelum itu Amerika Serikat juga melibatkan NATO 
dalam pusaran konflik di Irak dan Afghanistan. Hal ini semakin 
membuat ketidakjelasan NATO yang seharusnya lingkup kerjangya 
difokuskan dalam penanganan keamanan di wilayah Atlantik Utara 
saja. Perlakuan Amerika Serikat inilah yang menunjukkan bahwa 
semakin terlibatnya Amerika Serikat dalam sebuah konflik akan 
memperkeruh konflik itu sendiri.
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Oleh karena itu, Uni Eropa memerlukan regionalisme keamanan 
yang jauh lebih independen, sarat dengan kepentingan Uni Eropa 
yang memiliki cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian 
pada masyarakatnya. Sebuah komunike harus disusun berdasarkan 
kesepakatan bersama ke-29 negara Uni Eropa yang diratifikasi dalam 
memperluas wewenang Uni Eropa untuk membuat pemerintahan 
supranasional yang tak hanya terfokus pada bidang ekonomi 
saja, namun juga perlu untuk menyentuh bidang keamanan dan 
pertahanan. Jika ditanyakan apa urgensinya, maka jawabannya 
adalah faktor-faktor ancaman keamanan baru. Hal ini tidak bisa 
sesuai dengan motif lama yang digunakan NATO. NATO hanya 
berbicara mengenai militer pada permukaan yang bersifat hard saja. 
Di sana tidak ada kesinambungan yang baik antara pencegahan 
sosial dan pendekatan keamanan. Misalnya dalam kasus yang 
baru saja terjadi, yakni masuknya jutaan imigran yang berasal 
dari Suriah. Negara para pengungsi ini sudah tak aman lagi untuk 
menjadi tempat mereka bernaung dan hidup dengan layak.

Jika tidak ada kesinambungan yang baik di dalam ESDP, maka yang 
akan terjadi adalah ancaman keamanan baru terkit para migran. 
Pelanggaran hukum lebih lanjut meningkat, tingkat ketegangan 
sosial jauh lebih kuat, peningkatan besar dalam biaya pelayanan 
sosial dan perumahan rakyat meningkat, dan tidak memberikan 
kontribusi apa-apa yang bernilai terhadap bangsa-bangsa dari Uni 
Eropa. Para migran juga akan merusak status quo dalam keamanan 
Uni Eropa sebagai ratusan ribu pendatang dicampur dengan 
sejumlah lumayan ISIS dan al-Qaeda penyelenggara, perekrut, 
pejuang, dan penyerang bunuh diri yang akan membuat pekerjaan 
keamanan dan intelijen Uni Eropa bahkan lebih riskan lagi (Scheuer, 
2015).

Perjanjian-perjanjian tentang keamanan dengan NATO yang tak 
sempurna (belum disempurnakan) juga membuat Uni Eropa 
dalam posisi terdesak ketika tidak ada jalan selain mensinkronkan 
kebijakan dengan NATO. Jika salah sedikit koordinasi, maka akan 
mengacaukan tatanan ekonomi yang ada di Eropa. Hal semacam ini 
yang dihindari oleh Uni Eropa, secara khusus organisasi regional ini 
terpaut dengan NATO. Sehingga secara realistis kehadiran NATO 
dalam Eropa tidak bisa dipisahkan dalam waktu dekat, namun ada 
kiranya Uni Eropa dapat memasukkan kebijakan ini sebagai langkah 
jangka panjang yang dapat ditempuh.
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Sehingga nantinya Uni Eropa tidak lagi menggantungkan 
keamanannya pada organisasi regional yang lain, sebaliknya Uni 
Eropa semakin kuat dengan dikukuhkannnya keamanan sebagai 
isu strategis yang menjadi fokus utama pengembangan Uni Eropa 
ke depan.

Simpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Uni Eropa dengan NATO 
merupakan dua organisasi regional yang saling terikat dalam 
kerja sama ESDP. Keduanya berperan besar dalam mekanisme 
pembentukan regional Eropa yang menjamin kesejahteraan dalam 
ekonomi dan stabilitas keamanan. Sejarah kedua regionalisme 
yang berbeda dan tidak saling bersinggungan ini membuat kedua 
organisasi ini berdiri sesuai dengan fokus masing-masing. Sedangkan 
NATO, yang penulis tekankan kembali sebagai organisasi regional 
yang menaungi negara-negara Atlantik Utara, telah melakukan 
beragam tindakan intervensi sebagaimana yang dilakukannya 
dalam Uni Eropa (bidang keamanan). Tentu saja kembali pada 
fungsi NATO dalam melindungi negara-negara anggotanya, namun 
penulis lebih menyetujui Eropa memiliki regionalisme keamanan 
tersendiri yang tentu saja menjamin keberlangsungan stabilitas 
keamanan regional yang lebih independen, dan memastikan tidak 
ada negara yang memiliki kepentingan berlebih untuk melakukan 
intervensi yang berlebihan pula.

Dalam kerangka ini penulis menggunakan pendekatan neorealisme. 
Neorealisme membahas mengenai peran sebuah organisasi regional 
dalam membahas collective security yang tidak dapat diwujudkan 
dengan kerja sama antar negara dalam mekanisme sebuah rezim 
internasional. Dalam hal ini berlaku aturan-aturan internasional 
yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki supervisi dalam 
mengawasi dan menjaga perdamaian internasional. Contohnya 
tentu saja Dewan Keamanan PBB, NATO, SEATO, dll. Penggunaan 
perspektif ini juga berdasarkan asumsi penulis bahwa organisasi-
organisasi internasional ini memiliki kemampuan yang lebih untuk 
mengembangkan kerangka perdamaian internasional yang terus 
mengikuti dinamika konstelasi politik dan keamanan yang ada.
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Meski pada awalnya NATO didirikan untuk menangkal pengaruh 
negara-negara anggota Pakta Warsawa dengan ideologi komunisnya 
agar tidak menjalar ke negara-negara Eropa, namun fokus itu 
saat ini mengalami pergeseran yang hebat. NATO ternyata dapat 
disalahgunakan untuk alasan negara adidaya seperti Amerika 
Serikat di era kontemporer ini untuk sama-sama berperang 
melawan terorisme, meski tidak semua kepentingan Amerika 
Serikat ini murni untuk melawan dampak yang ditimbulkan dari 
kelompok teroris secara umum. Alasan-alasan Amerika Serikat 
untuk menyerang negara di luar Eropa dapat diperkuat dengan 
dukungan NATO terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam 
mengagresi negara lain. NATO di sini terlihat terus berpihak pada 
negara yang haus akan power berlebih. Eropa dalam kebimbangan 
besar akibat tidak memiliki organisasi regional yang secara tepat 
menyelesaikan konflik dengan langkah yang tidak berat sebelah 
dan terkesan memihak.

Opini penulis adalah di masa yang akan datang Uni Eropa 
didesak agar terus memperluas cakupan regionalismenya menuju 
ke bidang keamanan, sehingga dapat meniru regional-regional 
lain yang memiliki kewenangan di tiga bidang sekaligus yakni 
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sebut saja ASEAN yang ke 
depannya akan membangun Masyarakat ASEAN dalam tiga pilar 
sekaligus: diawali dengan ekonomi, dilanjutkan dengan politik dan 
kemananan, dan diakhiri dengan pembangunasn sosial budaya 
yang komprehensif.Tentu saja dengan ketiganya ASEAN akan 
semakin terintegrasi dan mengambil langkah-langkah strategis 
berikutnya untuk masa depan prospek kawasan yang semakin 
menarik kawasan lain untuk meniru corak yang sama. Sekaligus 
meningkatkan pergaulan di mata dunia internasional.

Jawaban penulis atas pertanyaan terkait dengan urgensi, maka 
penulis mampu memberikan jawaban yaitu: Uni Eropa jauh 
lebih terintegrasi dari ASEAN. Namun dengan meniru cara yang 
dilakukan ASEAN yang memang sejarah pembentukannya diawali 
dengan keamanan, Uni Eropa dapat berbuat lebih banyak dan 
lepas dari kekangan NATO yang kerap kali melancarkan sikap 
‘keterlaluan’ dan terlihat memihak pada negara-negara yang 
memiliki tendensi besar terhadap anggota terkuat dalam tubuh 
NATO sendiri, Amerika Serikat.
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Jika diterapkan lebih lanjut, tentu saja Eropa akan mengalami 
integrasi luar biasa yang tidak dapat dikalahkan kawasan-kawasan 
lain yang memiliki regionalisme tersendiri di belahan dunia yang 
lain. Dan desakan itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal 
seperti kehadiran Rusia sebagai ‘ancaman lama’ yang masih eksis 
di dalam kawasan, juga pergeseran paradigma ekonomi yang 
menganggap kawasan Samudera Pasifik jauh berprospek dan lebih 
menguntungkan daripada kawasan Samudera Atlantik. Terutama 
di abad-21 yang sedang gencarnya arus globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan di seluruh dunia. Tentu saja penciptaan keamanan dan 
perdamaian memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan 
ekonomi sebuah kawasan. 
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