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Abstrak 

Uni Eropa sering digambarkan sebagai entitas yang sui generis. Sebagai sebuah 

entitas politik, Uni Eropa adalah gabungan karakter dari dua institusi yang 

sangat berbeda, jika bukan bertolak belakang, yakni institusi supranasional dan 

organisasi internasional. Label sui generis muncul karena ketidakmungkinan 

untuk mengidentikkannya sebagai sebuah entitas supranasional ataupun 

sebagai sebuah organisasi internasional. Tetapi, karakter sui generis cenderung 

tidak muncul dalam diskusi tentang Uni Eropa. Politik Uni Eropa cenderung 

dipahami melalui dua cara yang berbeda. Mereka yang sangat optimis 

memahami Uni Eropa melalui kerangka supranasionalisme, dimana Uni Eropa 

digambarkan sebagai sebuah entitas independen yang memiliki kepentingan 

yang bisa sangat berbeda dari kepentingan negara-negara anggotanya. Pada 

saat yang sama, supranasionalisme menjadi acuan teleologis Uni Eropa. 

Keberhasilan maupun kegagalan Uni Eropa dilihat sepenuhnya dari sejauh 

mana Uni Eropa bergerak ke arah supranasionalisme ini. Sebaliknya, bagi 

mereka yang pesimis, Uni Eropa berkembang sebagai konsekuensi dari 

interaksi kepentingan di antara negara-negara anggotanya. Uni Eropa tidak 

akan pernah menjadi entitas supranasional yang mandiri dari kepentingan 

nation-state pembentuknya. Kemajuan ataupun kegagalan Uni Eropa sangat 

ditentukan oleh kesediaan negara-negara anggotanya untuk bekerjasama. 

Pandangan yang kedua ini dikenal sebagai intergovernmentalisme. 

Berkembangnya konsep Eropanisasi (Europeanization) pada tahun 1990-an 

memberikan alternatif yang lebih proporsional untuk menjelaskan Uni Eropa 

sebagai entitas sui generis. Konsep ini menghubungkan dua realitas, yakni Uni 

Eropa dan para nation-state anggotanya, sebagai realitas saling mempengaruhi. 

Konsep Eropanisasi berangkat dari asumsi bahwa integrasi regional yang 

berkembang menjadikan proses politik ke dalam regionalisme Uni Eropa 

berbeda. Eropanisasi tidak menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan 

supranasional yang menentukan, melainkan sebuah kekuatan transformatif 

yang mempengaruhi negara-negara anggotanya. Sebaliknya, negara-negara 

anggota juga dimungkinkan untuk mempengaruhi kebijakan di Uni Eropa. 
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Pendahuluan 

Perkembangan studi tentang Uni Eropa terus mengalami kemajuan selama beberapa 

dekade terakhir, hal ini tidak terlepas dari proses integrasi yang terjadi diantara negara-

negara anggotanya. Menurut Haas, integrasi politik merupakan proses dimana aktor-

aktor politik yang ada pada lingkup nasional/domestik mulai memberikan kepercayaan 

dan harapan politiknya pada lembaga yang memiliki yurisdiksi atas negara-negara 

anggotanya. ( Paolo R. Graziano and Maarten P. Vink , 2013, hal. 32).  

Integrasi Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional tidak terlepas dari sejarah 

panjang pembentukannya. Proses ini dimulai sejak Negara-negara Eropa melakukan 

kolonialisasi ke berbagai belahan dunia dengan tujuan kepentingan ekonomi. Sebagian 

besar negara koloni merupakan wilayah yang memiliki bahan mentah guna mencukupi 

kebutuhan industri yang berkembang, salah satunya adalah di Inggris sebagai awal 

revolusi industri. Pada saat itu istilah kolonialisme identik dengan usaha penaklukan 

yang dilakukan untuk mendapatkan suatu wilayah baik secara paksa maupun dengan 

cara damai. Perkembangan kolonialisme dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama dari 

abad 15 hingga Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan ekspansi dua Negara 

Eropa yaitu Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 

1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang 

Dunia I dan merupakan puncak pertikaian negara-negara di kawasan Eropa (Ferro, 

1997, hal. 8-22).  

Sejarah perkembangan kolonialisme dimulai ketika Vasco da Gama seorang 

berkebangsaan Portugis berlayar ke India pada tahun 1498 dalam rangka mencari 

sumber rempah-rempah yang kemudian diikuti oleh Inggris (Commonwealth) dan 

Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie-VOC). Seiring waktu tujuan 

kolonialisme yang pada awalnya adalah penguasaan wilayah untuk kepentingan 

ekonomi kemudian bertransformasi menjadi penjajahan. Hal ini menunjukan bahwa 

kolonialisme merupakan salah satu bentuk proses integrasi yang lebih menitikberatkan 

pada aspek penaklukan oleh Negara-negara Eropa terhadap negara bangsa di luar 

kawasan Eropa. Aspek ini sangat penting karena kolonialisme membawa kebiasaan 

dan budaya Eropa berpengaruh terhadap budaya (bahasa) maupun kebiasaan di negara 

koloninya. 

Pasca Perang Dunia I dan II, integrasi Negara-negara Eropa berlanjut dengan 

tercetusnya Deklarasi Schuman tahun 1950. Proses integrasi ini dimanifestasikan 

dalam bentuk Perjanjian Paris khususnya kerjasama batu bara dan baja (European Coal 

and Steel Community—1951). Perjanjian tersebut disetujui oleh enam Negara yaitu 

Jerman, Prancis, Italia, Belgia, Belanda dan Luxemburg yang menjadi cikal bakal 

penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi 

pembentukan ‘Federasi Eropa’ yaitu kerjasama antara negara-negara yang semula 

berkonflik namun secara perlahan menjadi mitra dagang khususnya dalam komoditas 

batu bara dan baja. Perjanjian kedua yang menandai proses integrasi Negara-negara 
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anggota Uni Eropa adalah Perjanjian Roma. Perjanjian ini berhasil merumuskan 

kerjasama ekonomi yang lebih luas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Eropa 

(European Economic Community—EEC) dan regulasi yang mengatur energi atom 

(Euroatom) pada tahun 1958. Tujuan utama EEC Treaty yakni membentuk pasar 

bersama diantara negara-negara anggota melalui Custom Unions yang menghapus 

customs duties, import quotas dan berbagai hambatan perdagangan lain. EEC juga 

memberlakukan suatu Common Customs Tariff (CCT) vis-á-vis dengan negara ketiga 

(non-anggota) dan memberlakukan freedom of movement bagi persebaran barang, jasa, 

pekerja maupun modal. Hal ini secara bertahap mulai terealisasikan dalam Perjanjian 

Schengen, khususnya untuk menjamin pergerakan bebas manusia baik warga negara 

anggota maupun warga negara lain. Keseluruhan isi Perjanjian Roma menjadi awal 

mula terbentuknya Komunitas Eropa (European Communities—EC). Setelah itu, 

tahun 1973 dibuka perluasan keanggotaan (enlargement) dengan masuknya Denmark, 

Irlandia dan Inggris, serta disusul Yunani yang bergabung pada tahun 1981 (Nello, 

2005, hal. 30). 

Perjanjian berikutnya yang menandai proses integrasi Negara-negara anggota Uni 

Eropa adalah pembentukan Pasar Tunggal Eropa tahun 1984 melalui kerangka 

kerjasama Single European Act. Kerjasama ini berasal dari Komisi Eropa yang 

didasarkan pada White Paper di bawah kepemimpinan Jacques Delors. Perjanjian ini 

adalah keberlanjutan dari perjanjian EEC yang diperluas kajiannya terutama 

menyangkut kerjasama politik yaitu European Political Cooperation sebagai forum 

koordinasi dan konsultasi antar pemerintah (Ian Bache; Stephen George, 2006, hal. 

160). Dua tahun setelah Single European Act, kembali dilakukan proses perluasan 

keanggotaan, dimana tahun 1986 Spanyol dan Portugal menjadi bagian dari komunitas 

(Nello, 2005, hal. 30).  

Proses integrasi dilanjutkan dengan melaksanakan Perjanjian Maastricht pada tahun 

1992 dan berhasil merumuskan tiga pilar yaitu Treaties establishing European 

Community yang mencakup traktat terdahulu seperti ECSC, Euratom dan EEC sebagai 

bentuk upaya integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, Common Foreign 

and Security Policy (CFSP) dalam aspek pengambilan kebijakan luar negari dan 

Justice and Home Affairs (JHA) dalam aspek peradilan dan hukum. Ketiga pilar 

tersebut secara langsung menandai terbentuknya Uni Eropa sebagai organisasi 

internasional (Ian Bache; Stephen George, 2006, hal. 169). Pada tahun 1995 proses 

perluasan anggota kembali dilakukan yaitu bergabungnya  Austria, Finlandia dan 

Swedia. Tahun 1997 dibuka negosiasi pertama dengan beberapa Negara aplikan 

seperti Polandia, Hungaria, Rep. Ceko, Estonia, Slovenia, dan Cyprus, sekaligus 

pelaksanaan The Treaty of Amsterdam. Negosiasi kedua dilanjutkan tahun 1999 

dengan Negara aplikan yaitu Bulgaria, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia, Malta 

(Nello, 2005, hal. 30). Proses integrasi berlanjut dengan adanya perjanjian The Treaty 

of Nice pada tahun 2000 dan bergabungnya Kroasia pada tahun 2013. 
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Uni Eropa dalam proses integrasinya sering kali digambarkan sebagai entitas yang Sui 

Generis atau satu-satunya. Artinya Uni Eropa sebagai sebuah entitas politik yang 

merupakan gabungan karakter dari dua institusi yang sangat berbeda yaitu institusi 

supranasional dan organisasi internasional. Penamaan Sui Generis muncul karena 

sulitnya mengidentifikasi Uni Eropa  sebagai sebuah entitas supranasional atau sebagai 

sebuah organisasi internasional. Sui Generis dalam Uni Eropa dapat dilihat pada aspek 

bahwa Uni Eropa bukanlah sebuah negara yang merujuk pada 3 aspek yaitu wilayah, 

masyarakat dan kedaualatan. Pertama, wilayah menyangkut batas-batas territori dari 

seluruh negara anggota. Kedua, masyarakat menyangkut seluruh inividu di negara 

anggota. Ketiga, kedaualatan yaitu transfer kepercayaan kepada institusi dalam 

menentukan kebijakan. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kedaulatan yang belum dapat 

diwujudkan karena kedaulatan otoritasnya masih dilimpahkan pada masing-masing 

negara anggota.  

Namun, Uni Eropa juga bukan organisasi internasional yang merujuk pada ciri 

organisasi internasional yang tidak memiliki kapasitas hukum sedangkan Uni Eropa 

memiliki sumber hukum yang independen. Selain itu, Lembaga-lembaga di dalam Uni 

Eropa adalah contoh terbaik dari perbedaan antara Institusi Uni Eropa dengan 

organisasi Internasional, yaitu pembagian fungsi-fungsi setiap lembaga dalam proses 

pengambilan kebijakan seperti Dewan, Komisi dan Parlemen. 

Metode Penelitian 

Proses integrasi yang panjang dan kompleksitas kerjasama di Uni Eropa membagi 

menjadi dua kerangka didalamnya yang disebut Supranasional dan Intergovermental. 

Supranasional mengacu pada tujuan yang independen atau terpisah dari kepentingan 

negara-negara anggota, dimana sepenuhnya tujuan dari kebijakan tersebut guna 

kebaikan dan kemajuan bersama. Sedangkan Intergovermental mengacu pada 

konsekuensi maupun interaksi antara negara anggota dalam rangka pemenuhan 

kepentingan nasional. Dalam hal ini, kemajuan ataupun kegagalan Uni Eropa terkait 

kebijakan yang diambil akan sangat ditentukan oleh kesediaan ataupun keengganan 

negara anggota untuk bekerjasama satu sama lain. Intergovermental dapat dilihat dari 

berbagai kebijakan dalam proses integrasi seperti yang cenderung diabaikan misalnya 

penyelesaian krisis (1965) yang sebut ‘empty chair crisis’ dalam perjanjian EEC, 

penciptaan sistem moneter Eropa melalui mata uang Euro (1979), dan single european 

act (1986)  (Palmowski, 2011, hal. 633) serta permasalahan pengungsi yang terjadi 

sejak tahun 2011 hingga 2017.  

Sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam Supranasionalme dan Intergovermentalism 

maka digunakan sebuah pendekatan yang disebut Eropanisasi (Europanization). Tidak 

seperti istilah eropanisasi pada periode kolonialisme, Eropanisasi saat ini dianggap 

sebagai pendekatan yang dapat menjelaskan tentang konstruksi dan tahapan-tahapan 

perkembangan Uni Eropa sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Secara 
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tradisional, Eropanisasi dipahami secara luas sebagai interaksi dialektis antara Uni 

Eropa dan negara-negara anggota. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang 

Eropanisasi cenderung mengadopsi kerangka kerjasama institusional, terutama 

bagaimana proses pembangunan institusi Uni Eropa berdampak pada kebijakan politik 

domestik di negara anggota. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang proses 

Eropanisasi yang lebih luas yaitu bagaimana Uni Eropa mempengaruhi kebijakan atau 

prilaku aktor domestik sebagai supranasional dan bagaimana kebijakan nasional 

nantinya dapat mempengaruhi keputusan Uni Eropa sebagai intergovermental melalui 

indikator integrasi ekonomi maupun politik. Dengan kata lain eropanisasi menjadi 

sebuah kekuatan transformatif yang bisa mempengaruhi negara-negara anggotanya. 

Konsep Eropanisasi 

Eropanisasi telah berkembang selama beberapa dekade terakhir khususnya dalam studi 

Uni Eropa. Studi ini berkembang dari dinamika proses integrasi pasar tunggal antara 

Negara-negara Uni Eropa yang dilanjutkan dengan adanya pembangunan ekonomi dan 

terbentuknya mata uang bersama yaitu Euro (Bulmer, 2008, hal. 46). Radaelli juga 

menjelaskan bahwa Eropanisasi yang berkembang adalah kunci dalam studi Uni Eropa 

dan menjadi komponen utama untuk memahami kajian tentang integrasi Eropa pada 

studi ilmu politik maupun studi kebijakan publik (Radelli, 2004, hal. 1). Dalam 

mendefinisikan konsep Eropanisasi muncul perdebatan dari para peneliti studi Eropa, 

dua hal yang menjadi pertanyaan, pertama proses apa yang dipahami sebagai 

Eropanisasi? Kedua, apa hubungan sebab akibat yang ingin dijelaskan oleh konsep 

Eropanisasi? 

Olsen (2002) membagi lima makna dari penggunaan istilah Europeanisasi yaitu: 

Pertama, Eropanisasi digunakan untuk melihat perubahan batas eksternal, seperti 

perpanjangan kebijakan, aturan, persyaratan institutional dan nilai-nilai di negara 

anggota-anggota baru pada tahun 2004. Kedua, Eropanisasi digunakan untuk 

mengidentifikasi pengembangan institusi di tingkat Eropa, khususnya yang berkaitan 

dengan pengembangan kapasitas tata kelola pusat di Uni Eropa dan implikasinya 

dalam membatasi peluang bagi para aktor politik di tingkat domestik. Ketiga, 

Eropanisasi digunakan sebagai istilah yang mencakup penetrasi sentral dalam sistem 

pemerintahan nasional. Hal ini mencakup proses penyesuaian antara struktur 

kelembagaan, kebijakan, pola perilaku politik pada tingkat yang lebih rendah dari 

sistem politik multi-level di Eropa. Keempat, Eropanisasi sebagai istilah digunakan 

untuk melihat proses Uni Eropa yang berupaya untuk mengekspor nilai-nilainya 

melalui kebijakan luar negeri ke negara-negara atau wilayah yang berada di luar 

wilayah Eropa itu sendiri. Proses ini dapat berlangsung dari satu negara anggota Uni 

Eropa ke negara lain melalui mediasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kelima, 

Eropanisasi digunakan sebagai proyek penyatuan politik terutama dalam 

pengembangan kapasitas di tingkat Uni Eropa yang bertujuan mewujudkan Eropa yang 

lebih kuat secara politis (Bulmer, 2008, hal. 47).  
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Secara sederhana Olsen menjelaskan bahwa perbedaan utama pemahaman tentang 

Eropa berkaitan dengan transfer kebijakan, pengaturan kelembagaan, maupun nilai-

nilai dari Uni Eropa dan pengembangan kapasitas Eropa untuk menuju integrasi yang 

lebih kuat. Penjelasan lain untuk mendefiniskan Eropanisasi datang dari Radaelli yang 

mengambil sudut pandang atau pendekatan budaya. Definisi Eropanisasi yang 

dipaparkan oleh Radaelli menekankan pada aspek munculnya sistem tata kelola yang 

dikonsolidasikan dalam kelembagaan atau supranasional dan nantinya akan memiliki 

dampak pada institusi nasional negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu:  

Europeanisation are processes of construction, diffusion, institutionalisation of formal 

and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and 

shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the making of EU 

decisions and then incorporated in the logic of domestic discourse, identities, political 

structures and public policies. (GRÜNHUT, 2017 , hal. 166). 

Bélanger menjelaskan hubungan keduanya menggunakan tiga aspek berbeda namun 

saling terkait secara epistimologi. Pertama, menempatkan Eropanisasi sebagai reaksi 

domestik terhadap penguatan (strengthening) dan pelebaran (widening) Uni Eropa 

atau dikenal sebagai top-down proses. Proses ini menunjukan bahwa implementasi 

dari kebijakan Uni Eropa berdampak pada pengembangan kebijakan nasional negara 

anggota, terutama pada bidang kelembagaan yang mana Uni Eropa dianggap sebagai 

penentu dari perubahan tersebut. Kedua, proses bottom-up yaitu dampak integrasi Uni 

Eropa pada proses politik dan sosial di tingkat domestik negara-negara anggota. Dalam 

hal ini perlu ditekankan bahwa aspek integrasi yang progresif ada pada tingkat 

organisasi (Uni Eropa) dalam praktik domestik. Ketiga, cross-loading yaitu bentuk 

Eropanisasi yang lebih horizontal melalui transfer ide dan praktik di seluruh negara 

anggota (dimungkinkan untuk tidak melibatkan Uni Eropa secara langsung). 

Karakteristik Eropanisasi bergantung pada asumsi bahwa transfer politik terjadi 

diantara Uni Eropa dan negara anggotanya. Oleh karena itu, Eropanisasi menyangkut 

dua entitas politik yang terpisah, dimana Uni Eropa dipandang sebagai supranasional 

sedangkan nasional sebagai lingkup domestik. (Bélanger, 2014, hal. 1-3).  

Oleh karenanya konsep Eropanisasi berangkat dari asumsi bahwa integrasi regional 

yang berkembang menjadikan proses politik ke dalam regionalisme Uni Eropa berbeda, 

dimana Eropanisasi tidak menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan supranasional 

yang menentukan, melainkan sebuah kekuatan transformatif yang bisa mempengaruhi 

negara-negara anggotanya. Sebaliknya, negara-negara anggota juga dimungkinkan 

untuk ambil bagian dalam mempengaruhi kebijakan di Uni Eropa. 

Analisis Eropanisasi di Uni Eropa 

Awal mula dibentuknya komunitas Eropa ditandai dengan kemunculan Schuman 

Declaration pada 9 Mei 1950 yang mengubah pola hubungan antar negara di kawasan 

Eropa. Perubahan tersebut adalah transformasi bagi perkembangan komunitas Eropa 
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yang mulai mengaburkan definisi dari teritorial dan administratif dari masing-masing 

negara. Deklarasi dibuka dengan adanya pengakuan dari komunitas Eropa terkait 

bahaya ataupun ancaman untuk mencapai perdamaian, khususnya untuk 

menghindarkan komunitas dari potensi konflik dan perang antar negara. Penekanan 

yang ada dalam deklarasi ini bergeser dari yang semula ditetapkan sebelum Perang 

Punia II menjadi bentuk unifikasi politik, dimana menunjukan adanya keinginan untuk 

melindungi rakyat Eropa agar tidak kembali berkonflik satu sama lain. Peran 

komunitas menjadi positif dan mampu menjalankan proses Eropanisasi terutama 

sebagai pencegahan untuk melawan konflik dan kekerasan. Komunitas dibentuk dalam 

rangka menciptakan tatanan baru yang secara diskursif menolak opsi kekerasan dalam 

proses interaksinya dengan masyarakat Eropa. Hal ini secara langsung mewujudkan 

dan memelihara hubungan damai antar negara dan menjadi basis Eropanisasi. Makna 

komunitas dalam hal ini adalah bagaimana negara menyerahkan kedaulatannya secara 

damai kepada otoritas Eropa, dimana komunitas tersebut akan bersatu dan bertindak 

sebagai kekuatan struktural (Bélanger, 2014, hal. 8).  

Deklarasi berlanjut dengan menjadi sebuah komunitas baru melalui pembentukan 

komunitas batu bara dan baja Eropa. Komunitas ini secara sederhana telah 

menggabungkan kepentingan ekonomi dari beberapa negara yang sebelumnya saling 

bertentangan satu sama lain. Artinya, deklarasi ini menjadi proses penyelesaian konflik 

dan konsiliasi antar aktor untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara Jerman 

dan Prancis. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Schuman ayat 3 yaitu: The coming 

together of the nations of Europe requires the elimination of the age-old opposition of 

France and Germany. Any action taken must in the first place concern these two 

countries (Bélanger, 2014, hal. 9). 

Secara tidak langsung wacana Schuman telah membentuk politik Eropa yang 

dilegitimasi bersama-sama untuk mewujudkan perdamaian dengan membentuk 

instrumen legislatif  Eropa yang sah. Inilah yang menunjukan bagaimana Eropanisasi 

menjadi cara yang legitimate dan unik untuk memperluas kerjasama di Eropa. 

Rekonsiliasi antara Prancis dan Jerman adalah inti dari fondasi Komunitas Eropa. 

Gerakan politis ini dengan cepat menjadi pembuka perbatasan antara kedua negara, 

dilanjutkan dengan semua negara anggota. Tujuan dari konstruksi ini adalah menjaga 

perdamaian, dan menumbuhkan kedalaman dan perluasan interkoneksi politik di 

Eropa. Ini mengarah pada penciptaan komunitas politik yang ditandai adanya 

keinginan untuk memutus siklus kekerasan, dan menjaga perdamaian melalui 

penciptaan komunitas politik yang melintasi batas negara.  

Interkoneksi politik di Eropa telah menciptakan perluasan keanggotaan terhadap 

komunitas Eropa yang juga berperan dalam proses integrasi. Perluasan keanggotaan 

bertujuan untuk memperluas wilayah komunitas yang kekhasannya adalah tidak 

memiliki perbatasan. Proses perluasan keanggotaan menggambarkan sifat spesifik dari 

tatanan Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1973 (Inggris, Denmark, Irlandia), 
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gelombang kedua ke berbagai negara di selatan (Yunani, Spanyol, Portugal antara 

tahun 1981 dan 1986), ekspansi ke negara-negara netral (Austria, Finlandia dan 

Swedia tahun 1995) dan negara-negara Timur (12 Negara Anggota baru antara tahun 

2004 dan 2007).  Periode negosiasi keanggotaan Uni Eropa diantaranya (Bélanger, 

2014, hal. 12)  

Tabel 1. Periode Aksesi Negara-negara anggota Uni Eropa 

            

Sumber: M. E. Bélanger, Europeanization as a foundation of the European construction, 2014. 

Penutup  

Proses perluasan politik dan teritorial sebagai implementasi proses Eropanisasi tidak 

hanya terkait dengan konteks cara politik Eropa dibangun, dimana Uni Eropa juga 

berakar pada sesuatu yang lebih luas terutama visi untuk menyatukan orang Eropa agar 

mentransfer nilai-nilai yang sama, sehingga menjadi bagian dari Eropa. Maknanya 

lainnya adalah menjaga perdamaian dengan menghilangkan batas-batas antar negara. 

Wacana Eropanisasi ini yang kemudian mendorong pembangunan di Eropa dan 

memungkinkan terjadinya ekspansi maupun pendalaman kerjasama politik yang lebih 

luas.  

Konsep Eropanisasi di interpretasi ke dalam beberapa variabel yaitu wilayah/teritorial, 

perubahan pola pemerintahan, dan konstelasi kekuasaan ( Julian Clark and Alun Jones , 

2008, hal. 305). Variabel pertama yaitu wilayah, dimana menggambarkan Eropanisasi 

sebagai transmisi pengetahuan yang terkodifikasi antar Negara-negara Eropa dan 

menyiratkan bahwa kedekatan wilayah, pertukaran/transaksi baik sosial maupun 

ekonomi serta afiliasi historis dan sosial seluruhnya berkontribusi terhadap 

terbentuknya Eropa (Pilar Supranasional—European Community). 

Variable kedua adalah pemerintah yang menggambarkan Eropanisasi sebagai skala 

pemerintahan supranasional melalui kegiatan lembaga-lembaga di Uni Eropa. 

Interpretasi Eropanisasi dalam kerangka supranasional dapat dilihat melalui beberapa 

kategori. Pertama, adanya lembaga-lembaga Uni Eropa yang menentang peran negara 
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bangsa sebagai aktor yang memiliki otoritas politik secara penuh (Intergovermental 

Pilar—Common Foreign and Security Policy dan Justice and Home Affairs). Kedua, 

eropanisasi sebagai rekonfigurasi dari otoritas teritorial yang menggambarkan 

supranasional sebagai skala otoritas yang lebih dominan atas kebijakan 

domestik/nasional. Misalnya, transaksi politik dimana terdapat lembaga yang bertugas 

untuk memediasi maupun adanya mekanisme pengambilan kebijakan/mandat 

pemerintah (Council of Minister). Hal ini sebagai hasil dari difusi lembaga-lembaga 

Uni Eropa (formal/non-formal) dari tingkat suprasional ke tingkat nasional. Hal ini 

tidak dapat dipisahkan dari integrasi Eropa yang telah dimodifikasi sebagai bentuk 

tawar-menawar elit dan pembentukan wacana hegemonik (teknokratis) oleh elit politik 

nasional maupun supranasional ( Julian Clark and Alun Jones , 2008, hal. 307). 

Variabel ketiga yaitu konstelasi kekuasaan yang menggambarkan Eropanisasi sebagai 

perubahan multidirectional yang sedang berlangsung dalam pemerintahan dan terdiri 

dari (1) proyeksi kepentingan nasional dan identitas untuk membentuk kebijakan 

supranasional, (2) asimilasi oleh aktor negara dari kebijakan Uni Eropa dan preferensi 

politik, dan (3) difusi pengetahuan/prosedural antar negara. Oleh karena itu 

Europeanisasi menjadi upaya untuk menangkap hubungan dialektis antara aktor dan 

sistem, negara bangsa dan Uni Eropa sebagai entitas institusional. Eropanisasi 

merepresentasikan transformasi kenegaraan, dengan perubahan proses yang 

menggerakkan aktivitas para aktor politik dan kebijakan sedemikian rupa, sehingga 

seiring waktu menjadi semakin sulit untuk mendefinisikan aktor 'lokal', 'nasional' atau 

'supranasional' ( Julian Clark and Alun Jones , 2008, hal. 307). 
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