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BAB II 

KONDISI PERIMBANGAN DUNIA PASCA PERANG DINGIN  

 

Berbicara secara persuasif bahwa dalam semua perimbangan sistem 

kekuasaan, kekuasaan-kekuasaan besar bukan bermaksud mencapai perimbangan 

yang defensif terhadap rival-rival mereka hingga mencapai tingkatan yang berarti 

di bidang militer dan keuntungan politik atas musuh-musuh tersebut. Sistem 

"bipolar" seperti perseteruan Amerika Serikat - Uni Soviet yang mendikte 

dinamika periode Perang Dingin lebih stabil dan kecil kemungkinannya untuk 

patah ketimbang sistem "multipolar" seperti situasi sebelum Perang Dunia II, yang 

ditandai oleh keseimbangan relatif diantara negara-negara kuat. 

 

A. Perimbangan Kekuatan Pada Perang Dingin 

1. Sejarah Perang Dingin  

Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai 

perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, supremasi, perbedaan 

ideologi dan lain-lain antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika 

Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada mulanya, 

guna mengakhiri Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat 

bersekutu dan menjalin hubungan untuk menghadapi NAZI Jerman di 

bawah pimpinan Adolf Hitler. Amerika Serikat pernah mengirim bantuan 

tentara ke Uni Soviet untuk menggempur pasukan Jerman. 

Ketegangan paling awal dari persaingan ini, yang kemudian 

dikenal dengan sebutan Cold War (Perang Dingin), dimulai sejak 
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pembagian Jerman menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman 

Timur. Pembagian dua negara Jerman pasca PD II itu berakibat pada 

pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin 

Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, sedangkan 

Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Doktrin Truman merupakan model 

bantuan ekonomi yangdilancarkan oleh Amerika Serikat untuk 

membendung pengaruh komunis di negara-negara Eropa.bantuan yang 

diberikan tersebut tidak hanya berupa bantuan keuangan, tetapi juga 

bantuan militer dan penasihat militer. Menurut teori Domino, jika satu 

negara jatuh maka berjatuhanlah negara-negara tetangga lainnya, sehingga 

semua negara akan jatuh. Doktri Truman merupakan langkah awal dari 

kebijakan AS terhadap ancaman masuknya pengaruh Uni Soviet. 

Perang dingin juga ditandai dengan terjadinya Perang Korea. 

Setelah berakhirnya PD II, tentara Uni Soviet menyerbu Korea dari Utara 

dan memusnahkan sisa-sisa kekuatan tentara Jepang (12 Agustus 1945). 

Sementara itu, pada bulan september 1945 Amerika Serikat mendaratkan 

pasukannya di Korea bagian selatan. Dengan demikian di Korea terdapat 

dua daerah pendudukan, yaitu Korea Utara oleh Uni Soviet dan Korea 

Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan garis Lintang 

38 derajat sebagai garis pemisah. 

Karena usaha mempersatukan Korea tidak tercapai, maka Korea 

Selatan membentuk negara Republik Korea dengan ibu kotanya Seoul dan 

Syangman Rhee sebagai Presiden (15 Agustus 1948). Di pihak lain, Korea 
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Utara mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan ibu kota 

Pyong Yang di bawah pimpinan Perdana Menteri Kim II Sung (September 

1948). Pertentangan antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin lama 

semakin tajam. Pada tanggal 25 Juni 1950, sekitar 60.000 tentara Korea 

Utara (dengan bantuan tank dan jet tempur) menyerbu Korea Selatan 

melewati garis Lintang 38 derajat. Pada taggal 30 Juni 1950, tentara Korea 

Utara menguasai ibu kota Korea Selatan, Seoul. 

PBB kemudian ikut campur dalam peperangan itu dan menyerukan 

agar anggota-anggotanya memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Di 

bawah Komando Jenderal Mac Arthur (Amerika Serikat), pasukan PBB 

sebagai pasukan gabungan mendarat di Inchon dan mengadakan serangan 

pembalasan. Tentara Korea Utara berhasil dipukul mundur dan tentara 

PBB berhasil melintasi Garis Lintang 38 derajat. Pasukan PBB berhasil 

menerobos daerah Korea Utara sampai tapal batas Mansuria. Dalam 

keadaan terdesak, Korea Utara mendapat bantuan dari RRC yag 

menerjunkan puluhan ribu pasukannya, sehingga pasukan PBB mundur 

kembali ke daerah Korea Selatan sampai batas Garis Lintang 38 derajat. 

Perang Korea yang berlangsung demikian hebatnya selama kurang 

lebih 3 tahun akhirnya berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 dengan 

ditandatangani persetujuan gencatan senjata di Pamunjom. SEATO (South 

East Asia Treaty Organization) beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, 

Perancis, New Zealand, Australia, Pakistan, Thailand dan Filipina.[ki] 
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Perang Dingin (Cold War) ditandai dengan pembagian blok yang 

kentara antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis 

dengan blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. 

Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia 

II tak lepas dari kerangka Perang Dingin. Dominasi  Uni Soviet dan 

Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan 

internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya.  

Tidak mengherankan muncullah blok-blok aliansi yang lebih didasarkan 

pada persamaan ideologis.Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi 

oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat 

militer.  Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini sedemikian 

intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat 

dihindarkan lagi karena dengan jalan menumpuk kekuatan nuklir itulah 

jalan terakhir menyelamatkan ideologinya. 

Menurut Juwono Sudarsono (1996), secara resmi apa yang dikenal 

sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan 

runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya 

Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 990. Perkembangan itu disusul 

dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan 

mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah 

berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok 

Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya 

negara adidaya. Artikel ini berusaha mengeksplorasi tema-tema yang 
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muncul dalam hubungan internasional setelah Perang Dingin .  Munculnya 

tema-tema baru atau berlanjutnya tema-tema lama dalam kerangka 

hubungan antar bangsa tak hanya mengubah cara pandang negara besar 

terhadap negara kecil tetapi juga dalam tingkat tertentu bisa menggeser 

pola diplomasi antar negara.   

 

2. Latar Belakang Munculnya Perang Dingin 

Berakhirnya Perang Dunia II menimbulkan dampak tersendiri 

terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua Negara yang sama-sama 

kuat saling bersaing untuk menyebarkan pengaruh dan mendapat predikat 

negara terkuat di Dunia. Perang Dingin merupakan ungkapan yang 

diciptakan pada tahun 1947 oleh ahli keuangan Amerika Bernard Baruch. 

Perang ini berasal dari pengalaman historis dan keinginan politis Amerika 

Serikat dan Uni Soviet. Setelah memperoleh kemenangan perang dunia II 

perbedaan-perbedaan lembaga politik dan ideologi Amerika Serikat dan 

Uni Soviet mulai bergejolak, setelah sebelumnya perbedaan-perbedaan 

tersebut sempat terpendam dan disembunyikan. Hal ini semakin 

diperburuk dengan kesempatan pasca perang,mereka sama-sama ingin 

ingin membangun Eropa pasca perang, permusuhan antara para Negara 

adikuasa semakin tampak, mereka saling berlomba kekuasaan dan  saling 

bangga terhadap kekuatan masing-masing, mereka juga saling 

memperkuat perlindungan diri.
19

 Tidak hanya persaingan dalam bidang 

                                                           
19

 Perry, Marvin. 2013. Perdaban Barat: Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global. 

Terjemahan Saut Pasaribu. Bantul: Kreasi Wacana. 
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militer Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya juga bersaing ideologi, 

industri, teknologi, persenjataan, nuklir, dll.  

Dalam meluaskan dan menanamkan pengaruhnya, Uni Soviet pasca 

Perang Dunia II ikut memprakarsai berdirinya PBB pada tahun 1945 

bersama dengan kekuatan anti-Fasis lainnya, namun koalisi anti-Fasisme 

tidak berlangsung lama.
20

 Saat itu juga Amerika Serikat memperkuat dan 

membantu pemerintahan dalam mempertahankan dirinya dari agresi 

Komunis. Hal ini menyebabkan Stalin tidak terima karena menganggap 

Amerika dan Inggris telah mengeluarkan kebijakan yang agresif. 

Pada tahun 1946 mantan perdana menteri Inggris, Winston Churchill 

menyatakan bahwa sebuah ―Tirai Besi‖ telah bangkit di Eropa Tengah dan 

Eropa Timur. Pada tahun 1949, Amerika Serikat berperan dalam 

pembentukan NATO (North Atlantic Treaty Organization—Pakta 

Pertahanan Atlantik Utara) demi mempertahankan Eropa Barat, sebagai 

balasan tahun 1955 Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa atau Warsaw 

Treaty Organization (WTO).
21 

Persaingan ini mengakibatkan sistem 

politik internasional terpecah menjadi dua blok yaitu Blok Barat 

(Amerika) dan Blok Timur (Uni Soviet). Kedua kekuatan saling bersaing 

berlomba senjata, perimbangan kekuatan, dan ancaman nuklir. Persaingan 

terus terjadi hingga menyebar ke luar Eropa, walaupun kedua negara tidak 

bertempur secara langsung tapi mengakibatkan dampak besar bagi negara-

negara lainnya. 

                                                           
20

 A, Fahrurodji. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan LatarBelakang 

Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
21

 Crompton, Samuel Willard. 2007. 100 Peperangan yang Berpengaruh di Dalam Sejarah Dunia. 

Terjemahan Rahmat Herutomo. Tangerang: Karisma Publishing Group. 
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3. Faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin 

a. Penyebaran Ideologi 

Dua pemenang perang dunia II adalah Amerika Serikat dan Uni 

Soviet. Amerika Serikat berideologi liberal-kapitalis sedangkan Uni 

Soviet beridologi Komunis. Dua ideologi ini bertentangan karena 

liberal lebih pada kebebasan individu,  komunis lebih pada Negara 

yang mengendalikan dan berperan besar. 

b. Keinginan untuk berkuasa 

Kedua Negara sama-sama ingin berkuasa di dunia, Amerika 

membantu meminjami modal pada Negara-negara yang berkembang 

demi menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Uni Soviet 

mempengaruhi Negara-negara lain dengan cara memberikan bantuan 

senjata dan tenaga ahli.
22

 Dalam memperluas dan menanamkan 

pengaruh, Amerika Serikat berupaya memanfaatkan kondisi 

masyarakat, bangsa,dan Negara sebagai sasarannya.
22

 Jadi pasca 

perang dunia keadaan sosial ekonomi Negara-negara sekitar sangat 

buruk dan pemerintahan tidak stabil. Hal ini dimanfaatkan Amerika 

maupun Uni Soviet untuk memperjuangkan kepentingannya masing-

masing. 

c. Berdirinya pakta pertahanan  

Amerika Serikat dan Uni Soviet mendirikan pakta pertahanan. 

Amerika Serikat mendirikan NATO sementara Uni Soviet mendirikan 
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 Djaja, Wahjudi. 2012. Hal 203. 
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Sesudah Tahun 1945. Yogyakarta: Ombak Dua. 
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pakta Warsawa dab beranggotakan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, 

Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Berdirinya pakta 

menimbulkan kecurigaan antara Blok Barat dan Blok Timur. Amerika 

dianggap menjalankan politik imperialis sedangkan Uni Soviet 

dianggap memperluas hegemoni atas Negara-negara demokrasi melalui 

ideologi komunisme.
23

 

4. Berlangsungnya Perang Dingin  

Pada dasarnya perang dingin ditandai dengan perlombaan senjata, 

perimbangan kekuatan dan ancaman perang nuklir. Pada tahun 1949 

Jerman mengalami perpecahan menjadi 3 bagian yaitu, Jerman Barat, 

Jerman Timur, dan Berlin Barat. Pada tahun tersebut itu pula AS dan para 

sekutunya di bagian blok barat membentuk aliansi yang disebut NATO 

(Pakta Pertahanan Atlantik Utara), sedang Uni Soviet membentuk SEV 

atau dewan kerja sama ekonomi Negara-negara sosialis. Menyadari  

meningkatnya suhu politik dunia, Uni Soviet pun meningkatkan teknologi 

persenjataan nuklir  yang mendorong perimbangan kekuatan senjata 

terhadap Barat. Pada tahun 1955 demi mengimbangi kekuatan NATO, 

Rusia membentuk organisasi perjanjian Warshawa (OWD) (Fachrurodji, 

2005: 164).
24

 

Dalam Krisis Suez tahun 1956, dukungan Soviet terhadap Mesir 

yang berupaya menasionalisasi Terusan Suez, menyebabkan kemarahan 

Inggris dan Perancis. Penempatan rudal-rudal buatan Soviet di Kuba 

                                                           
23

 Djaja, Wahjudi. 2012. Hal 203. Hal 204-205 
24

 A, Fahrurodji. 2005. Hal. 1654 



29 
 

menyebabkan Krisis Karibia (1962). Penempatan rudal-rudal buatan 

Soviet tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan agresi AS ke negara 

sosialis tersebut.
25

 

Selama berlangsungnya Perang Dingin, situasi dan kondisi dunia 

diwarnai oleh kegiatan sebagai berikut: 

a. Sistem Aliansi 

Ketika perang dingin memuncak  maka negara yang bertentangan 

berusaha memperkuat dirinya dengan bergabung dengan bergabung 

dalam suatu aliansi.  Bentuk aliansi tersebut baik yang dilakukan Blok 

Timur dan Blok Barat adalah sebagai berikut. 

1) Pembentukan Cominform (The Comunnist Information Bureu) pada 

tahun 1947. Aliansi ini adalah wadah partai-partai komunis di Eropa. 

2) Pembentukan NATO (North Athlantic Traty Organization). Pada 4 

April 1949. Adalah aliansi yang terbentuk untuk membendung 

komunis mulai dari Eropa Utara sampai Turki dan Yunani. 

3) Pembentukkan pakta Warsawa pada 1955. Pakta Warsawa merupakan 

kerja sama pertahanan dan keamanan negara-negara komunis. 

4) Pembentukan SEATO (South Asia Treaty Organization) pada tahun 

1954.  SEATO merupakan kerja sama pertahanan antara negara-

negara Asia Tenggara dengan pihak Barat (Wahjudi Djaja, 2012:207) 

5) Kegiatan spionase 
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Kegiatan spionase (mata-mata) tercermin dari tindakan yang 

dilakukan oleh dua belah pihak yaitu KGB dan CIA. KGB (Komitet 

Gusudarstvennoy Bezopasnosti) adalah dinas rahasia milik Uni Soviet. 

Sedangkan CIA (Central Intelligence Agency) adalah dinas rahasia milik 

Amerika Serikat (Wahjudi Djaja, 2012:208). KGB  dan CIA selalu 

berusaha mendapatkan rahasia kedua belah pihak atau negara-negara 

yang dipengaruhi oleh kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut juga 

menciptakan ketegangan di dunia. Misalnya, CIA turut membantu orang-

orang Kuba di perantauan untuk melakukan serangan ke Kuba pada 

tahun 1961. Di pihak lain,   Uni Soviet memberikan dukungan kepada 

Videl Castro (Presiden Kuba) untuk menghadapi invasi tersebut.
26

 

 

b. Perlombaan teknologi persenjataan dan ruang angkasa 

Perang dingin antara kedua negara itu ditandai dengan 

perimbangan persenjataan nuklir dan personil militer. Sehingga  kegiatan 

ini disebut sebagai politik Balance of Power. Unjuk kekuatan kedua 

negara tersebut juga terlihat dalam bidang teknologi militer san ruang 

angkasa di mana kedua negara menunjukan kecanggihan.  Perlombaan 

senjata antara kedua belah pihak berupa senjata nuklir.  Perlombaan  

senjata nuklir ini dikhawatirkan akan meletusnya perang nuklir yang 

dahsyat. 
27

 

Kedua blok membangun pusat-pusat tombol peluncuran senjata 

nuklir berbagai negara yang berada di bawah pengaruhnya.  Untuk 
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 Op.Cit Djaja, Wahjudi. 2012. Hal 208. 
27

 Ibid, hal 208 



31 
 

mengurangi meningkatnya perlombaan senjata nuklir PBB membentuk 

Atomic Energy Commission yang bertujuan mengembangkan tenaga atom 

dan mencegah penggunaan nuklir. Pada Desember 1946 komisi setuju 

untuk mengawasi penggunaan senjata atom secara diam-diam. Hingga 

tahun 1983, perbandingan kekuatan senjata nuklir Uni Soviet menunjukan 

yang unggul dari Amerika Serikat. 
28

 

5. Dampak Terjadinyan Perang Dingin di Internasional 

a. Sektor Ekonomi 

Dalam perang dingin banyak dampak yang ditimbulkan yang 

memengaruhi beberapa sektor di dunia. Salah satu dampak yang 

ditimbulkan adalah di sektor ekonomi dimana mulai munculnya negara 

super power seperti Eropa dan Amerika. Perekonomian dunia 

dipengaruhi dan dikuasai oleh para pemegang modal terbesar. Mereka 

berlomba untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dengan 

demikian keuntungan bagi pemilik modal semakin tinggi dan semakin 

menguasai perekonomian dunia. Adanya persaingan tersebut semakin 

memperpesat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sehingga 

semakin tinggi ekonomi negara tersebut semakin besar peluang untuk 

menguasai mata uang dari negara tersebut semisal Eropa yang bermata 

uang Euro yang berlaku di seluruh uni Eropa 
29

 

b. Sektor Politik 

Munculnya kapitalisme di beberapa negara yang kalah seperti di 

Jerman dan Jepang. Sedangkan Amerika berusaha menjadikan negara-
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negara berkembang menjadi negara demokrasi agar dapat sehaluan 

dengan Amerika. Di Uni Soviet yang memiliki paham sosialis-

komunis mendengungkan pembangunan negara dengan rencana Lima 

Tahun. Dari kebijakan kedua negara tersebut membuat beberapa 

negara terpecah karena politik yang digunakan kedua negara tersebut. 

Jerman terpecah menjadi Jerman barat dan Jerman timur. Jerman barat 

menganut paham liberal seperti Amerika sedangkan Jerman timur 

menganut paham komunis mengikuti Uni Soviet. Sebagai dampak dari 

politik tersebut terjadi ketimpangan politik dan ekonomi di Jerman 

dimana Jerman barat lebih berkembang daripada Jerman timur. 

c. Bidang Militer 

Perebutan pengaruh antara Amerika dan Uni Soviet membuat 

banyak perubahan di bidang militer. Negara barat membentuk NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) di tahun 1949 sebagai organisasi 

pertahanan. Di Asia Tenggara dibentuk SEATO (South East Asia 

Treaty Organization) pada 1954. Peran Uni Soviet di Asia Tenggara 

memberikan bantuan peralatan militer dan teknisi kepada Vietnam 

yang akhirnya dapat mendesak Amerika Serikat keluar dari negara 

tersebut di tahun 1975.
30

 

Sejata nuklir menyebabkan ketakutan yang luar biasa di 

masyarakat dunia karena persaingan antara Uni Soviet dan Amerika 

karena kawatir akan adanya perang nuklir. Sehingga untuk meghindari 

ancaman dari Uni Soviet maka Amerika menandatangani terbentuknya 

NATO. 
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d. Sektor Keruang Angkasaan 

Perang dingin membawa pengaruh besar bagi dunia IPTEK karena 

dengan adanya perang ini manusia semakin mengert bagaimana bentuk 

tata surya dan ruang angkasa. Persaingan untuk menjadi yang terbaik 

memberikan jalan untuk kedua negara dengan meluncurkan roket luar 

angkasa untuk mengitari bumi. 

e. Sosial Budaya 

Adanya perang dingin menjadikan beberapa negara mulai 

menerapkan sistem HAM untuk melindungi warga negaranya. Mulai 

munculah undang-undang yang mengatur tentang HAM yang berlaku 

secara global. 

f. Teknologi 

Tanpa disadari, adanya perang dingin membawa pengaruh besar 

bagi teknologi di negara tersebut. Pemerintah rela mengeluarkan dana 

yang besar untuk bersaing dengan negara musuh. Selain untuk 

kebutuhan militer, rupanya perkembangan teknologi juga sangat 

berpengaruh untuk sektor ekonomi dengan diproduksinya secara 

massal barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

B. Perimbangan Kekuatan Dunia Pasca Perang Dingin 

Berakhirnya Perang Dingin memperlihatkan kenyataan bahwa konflik 

idoelogi tidak lagi relevan dalam politik internasional. Isu sentral yang 

muncul kemudian adalah persoalan-persoalan ekonomi yang muncul seiring 

dengan meningkatnya interdependensi global antar negara dan regionalisme 

ekonomi. Hampir di setiap belahan bumi terdapat blok ekonomi yang 
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menyebutkan identitas regionalnya seperti European Economic Community 

(EEC), Latin America Free Trade Area (LAFTA), North Amerika Free Trade 

Area (NAFTA), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economic 

Cooperation (APEC), dan lain-lain.  

Menurut John Mersheimer, pola pergeseran konflik dan kerjasama 

politik yang didorong faktor ideologi selama Perang Dingin ke arah kerja 

sama dan konflik ekonomi pasca Perang Dingin bukanlah suatu yang 

sederhana. Keberhasilan kerjasama ekonomi dari sistem internasional yang 

kapitalis dan mengutamakan pemerintahan yang demokratis di negara-negara 

Barat yang telah diraih pasca Perang Dingin tidak lepas dari adanya common 

threat (ancaman bersama), yaitu ancaman komunisme selama 45 tahun dalam 

era Perang Dingin. Lenyapnya faktor ancaman bersama akan memperlihatkan 

kelemahan perkembangan dan kerja sama ekonomi yang ada, termasuk 

penanganan keterkaitan independensi ekonomi yang menjadi gejala utama di 

hampir setiap kawasan dunia. 
1
  

Daratan Eropa yang merupakan pusat politik internasional lumpuh 

total akibat perang ini. Kekalahan fasisme telah memporak-porandakan 

ekonomin Jerman dan Jepang. Begitu pula halnya dengan pihak Barat yang 

menjadi pemenang perang, kecuali Amerika Serikat, harus merasakan 

masalah kehancuran ekonomi politik yang sama. Inggris harus kehilangan 

dominasinya dalam politik internasional dan harus mengakui kemunculan 

Amerika Serikat sebagai super power baru dalam politik internasional.  

                                                           
1
 Djafar Zainuddin. 1996. Teori Hubungan Internasional Memerlukan Paradigma Baru?. Jakarta: 

PT. Dunia Pustaka Jaya.  
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Disinilah titik awal semakin mengglobalnya permasalahan ekonomi 

dalam politik internasional. Selama periode Perang Dunia Kedua, dalam 

pertemuan di New Jersey tahun 1943 dibentuk suatu sistem yang merancang 

pelaksanaan liberalisasi perdagangan antar negara, yang dikenal dengan 

Bretton Woods System. Sistem ini dilengkapi dengan alat tukar internasional 

yang disebut dengan Special Drawing Rights (SDR). Akan tetapi krisis 

ekonomi 1970an menyebabkan sistem ini tidak populer dan hampir seluruh 

negara di dunia terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat 

kembali menjadi proteksionis.  

Di Eropa sendiri, upaya pemulihan ekonomi pasca perang 

membangkitkan semangat persatuan untuk menjalin kerjasama ekonomi. Ide 

kerja sama ekonomi yang digagas oleh Presiden Perancis de Gaulle dan 

Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman diwujudkan dalam 

pembentukan Komunitas Besi dan Baja Eropa (European Coal and Steel 

Community / ECSC) dalam Traktat Paris tahun 1951. Dalam komunitas ini, 

Perancis berhasil menyatukan negaranya bersama dengan Jerman Barat, 

Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg dalam Pasar Bebas Besi dan Baja.  

Upaya pembangunan ekonomi seusai Perang Dunia Kedua kembali 

tenggelam ketika Uni Soviet berhasil membangun kembali negaranya yang 

hancur dalam Perang Dunia Kedua. Kebangkitan Uni Soviet dengan ideologi 

komunisnya berhasil menyaingi kekuatan Amerika Serikat yang pada saat itu 

menjadi negara adi kuasa tunggal dengan ideologi liberal kapitalisnya. 

Kekhawatiran Amerika Serikat akan menyebarnya pengaruh Komunisme 
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Soviet ke Eropa Barat mengharuskan Amerika Serikat merangkul negara-

negara tersebut untuk bersama-sama membendung menyebarnya pengaruh 

komunisme. Melalui containtment policy pada masa Presiden Harry S. 

Truman, Amerika Serikat berusaha menghadapi penyebaran komunisme di 

Eropa melalui dua cara, yaitu pembendungan di bidang ekonomi melalui 

Marshall Aid (1946) yang bertujuan membantu pemulihan ekonomi negara-

negara Eropa Barat; dan pembendungan di bidang politik keamanan dengan 

membentuk pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

tahun 1947 yang bertujuan menangkal komunis dengan kekuatan militer.  

Pertentangan dan perebutan wilayah pengaruh Amerika Serikat dan 

Uni Soviet ini menimbulkan Perang Dingin dalam politik internasional. 

Selama Perang Dingin berlangsung, dunia selalu diwarnai pertentangan 

ideologi antar dua kutub, yaitu Barat (liberalisme) dan Timur (komunisme). 

Persaingan memperluas wilayah pengaruh ideologi ke seluruh penjuru dunia 

yang disertai dengan peningkatan kekuatan militer dengan menggunakan 

senjata nukllir oleh kedua blok berakhir dengan dengan runtuhnya 

komunisme Soviet sebagai aktor utama blok Timur tahun 1992.  

Keberhasilan yang diraih Uni Eropa juga merupakan suatu bukti 

dominasi paradigma ekonomi dalam politik dan hubungan internasional. 

Penyatuan negara-negara Eropa Barat yang sekarang berjalan ke arah 

unifikasi dengan Eropa Timur sangat mempengaruhi ekonomi politik 

internasional. Kerjasama ekonomi Eropa yang sampai pada tahap totally 

economic integration telah berimbas pada bidang politik dan pembentukan 
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Common Foreign and Security Policy yang berarti Uni Eropa telah mencapai 

tahap integrasi politik. Tren integrasi Eropa ini ternyata semakin memperkuat 

regionalisme yang telah tumbuh sejak tahun 1980-an di seluruh kawasan di 

dunia. Kerjasama antar bangsa tidak lagi bersifat bilateral atau multilateral 

tetapi perlahan beralih pada bentuk minilateral yaitu kerjasama antar blok 

perdagangan regional seperti Uni Eropa – ASEAN, Uni Eropa – Africa 

Carribbean Pasifik, Uni Eropa – NAFTA, NAFTA – LAFTA, dan 

sebagainya.  

Meningkatnya saling ketergantungan global di bidang ekonomi 

setelah Perang Dunia Kedua dan regionalisme ekonomi menjelang dan pasca 

berakhirnya Perang Dingin memunculkan ekonomi menjadi isu sentral yang 

mewarnai dan mendominasi interaksi antar negara bangsa. Pemaparan 

beberapa peristiwa di atas menjadi suatu pembenaran bahwa hanya negara-

negara yang mempunyai kemampuan ekonomi yang besar mempunyai akses 

ke dalam politik internasional, baik dalam menentukan maupun 

memainkannya. Penguasaan mekanisme perekonomian global di bawah 

kekuasaan negara-negara Barat telah melahirkan dan melestarikan tata 

ekonomi dunia kapitalis, terutama ketika dua kekuatan sosialis dunia jatuh 

dan beralih kearah kapitalisme. Pendekatan ekonomi telah menentukan pola 

interaksi dalam politik internasional, baik kerjasama maupun konflik. 

Bahkan, konflik yang muncul tidak hanya bermotif persaingan dalam 

memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang penting tetapi juga konflik 

akibat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi global antara negara-negara 
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maju dengan negara berkembang dan miskin yang menjadi bukti nyata 

dampak negatif dari globalisasi ekonomi.  

Dalam perkembangannya, pendekatan ekonomi dalam banyak hal 

lebih mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan 

internasional dibandingkan pendekatan politik, meskipun keduanya tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain. Kerjasama di bidang ekonomi lebih dapat bertahan 

dari pada kerja sama politik. Keberhasilan kerjasama dan konflik ekonomi 

terbukti berimbas pada bidang politik, tetapi kerjasama dan konflik politik 

sulit memberikan bukti nyata memberi imbasan ke dalam bidang ekonomi.  

 

 

 

 

 


