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BAB II 

KELOMPOK EUROSCEPTICISM DI NEGARA-

NEGARA ANGGOTA UNI EROPA 
 

Euroscepticism merupakan sebuah ideologi yang 

dimiliki suatu kelompok untuk menentang segala proyek dan 

kebijakan yang dibentuk oleh Uni Eropa. Euroscepticism sudah 

mulai memliki perkembangan yang cukup signifikan diantara 

negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini ditandai dengan 

pengaruh kelompok tersebut dalam keputusan Inggris untuk 

keluar dari Uni Eropa melalui referendum Inggris yang 

diadakan pada tahun 2016. Melalui partai sayap kanan Inggris 

yang saat itu memenangkan pemilihan perdana menteri 

membuat suatu kebijakan untuk melaksanakan referendum. 

Setelah referendum dilaksanakan yang berakhir pada keputusan 

Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, negara-

negara anggota lain membuat sebuah kajian untuk negaranya 

terkait dengan keanggotaan di Uni Eropa. Oleh sebab itu, Uni 

Eropa menjadi takut ketika negara-negara anggota mudah 

terpengaruh dalam doktrin yang disampaikan oleh kelompok 

tersebut. Maka dari itu pada BAB II ini, penulis akan membahas 

keberadaan kelompok Eurosceptic di negara-negara anggota 

Uni Eropa. 

 

A. Euroscepticism di Uni Eropa  

1. Sejarah Euroscepticism dan Krisis di Uni 

Eropa 

Euroscepticism merupakan sebuah kata yang di 

publikasikan oleh majalah The Times pada tahun 1985. 

Ogden Richard mengartikannya kepada sebuah kata 

campuran antara istilah dan makna. Arti dari sebuah kata 

ini untuk menggambarkan Euro-realism,  Euro-

pessimism,  dan EU-scepticism di kawasan eropa. 

(Aibert, 2015). Euroscepticism semakin berkembang 

akibat dorongan politik yang dilakukan oleh Winston 

Churcill terhadap rekonsiliasi yang dilakukan oleh 

Jerman dan Prancis pada tahun 1946. Jerman bersama 
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dengan Prancis ingin membentuk kerjasama eropa dan 

dapat direalisasikan pada tahun 1951 dalam 

pembentukan European Coal and Steel Community dan 

diperluas menjadi European Economic Community pada 

tahun 1957.  

Winston Churcill merasa ragu atas pembentukan 

kerjasama ini karena, Churcill masih percaya dengan 

Commonwealth dan Amerika dalam melakukan 

kerjasama ekonomi. Euroscepticism semakin 

berkembang pada tahun-tahun selanjutnya akibat 

perluasan kerjamasa eropa dan timbulnya minat negara-

negara dikawasan eropa untuk ikut bergabung. Hingga 

masuk pada tahun 1980 ketika Inggris sudah menjadi 

negara anggota European Economy Community, 

Margareth Thatcher yang saat itu menjabat sebagai 

Perdana Menteri Inggris merasa tidak puas dan kecewa 

dengan kebijakan EEC. Kekecewaan Thatcher 

dilampiaskan pada sebuah kebijakannya untuk 

memotong anggaran Inggris yang terbilang cukup besar. 

(Economist, 2016) 

Euroscepticism mulai dikenal oleh masyarakat 

eropa sebagai sebuah doktrin dari kalangan politik di 

Eropa untuk negara-negara anggota menarik diri dari 

keanggotaan Uni Eropa. Dalam kamus Oxford 

Dictionaries, Euroscepticism diartikan sebagai seseorang 

yang menentang integrasi eropa. Peningkatan popularitas 

pemahaman ini disebabkan adanya perubahan 

gelombang perpolitikan di Eropa pada tahun 1994. Hal 

ini di tandai dengan penolakan ratifikasi Maastricht 

Treaty di Denmark pada tanggal 2 Juni 1992 dan 

kemenangan tipis dalam referendum di Perancis untuk 

memutuskan perjanjian tersebut dengan perolehan suara 

51%. Adapaun di Skandinavia mengalami gangguan 

ketika menjalankan pemilihan dan di Norwegia 

sepenuhnya menolak untuk dilakukannya aksesi kepada 

Uni Eropa. Hal ini menyebabkan perubahan politik 

integrasi Eropa yang dulunya dikenal sebagai European 
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Community  dan akan dirubah dalam perjanjian tersebut 

menjadi European Union mengalami perlawanan di 

negara-negara pendiri dan negara-negara kandidat. (Ray, 

2016) 

Maastricht Treaty merupakan perjanjian yang 

berisi tentang perubahan komunitas menjadi organisasi 

internasional Uni Eropa. Perjanjian ini disepakati oleh 12 

negara Belgium, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, 

Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol 

dan Inggris pada tanggal 7 Februari 1992. Isi dari 

perjanjian tersebut membahas kebebasan warga Eropa 

untuk berpindah-pindah secara bebas diantara negara-

negara anggota Uni Eropa, melahirkan kebijakan luar 

negeri dan kebijakan keamanan bagi negara-negara 

anggota, dan menetapkan penggunaan mata uang tunggal 

Euro atau biasa disebut Eurozone. Dari perjanjian ini 

telah menyepakati untuk membentuk European Central 

Bank dalam mengawasi penggunaan mata uang Euro di 

Eropa. (Bank, 2017). 

Richard Eichenberg dan Russel Dalton melakukan 

analisisnya pada tahun 1990-an melihat kelompok 

Eurosceptic khawatir dengan perekonomian Uni Eropa 

yang kian surut seperti meningkatnya inflasi, angka 

pengangguran yang meningkat dan sampai pada 

pertumbuhan ekonomi yang gagal. Ketika perjanjian 

Mastrik sudah mencapai pada tahap negosiasi untuk 

dapat diterapkan, Ricchard dan Russel memperingatkan 

untuk tetap menjaga identitas nasional  dan sistem 

perekonomian negara-negara anggota. Lauren Mclaren 

mebantu proses analisis mengenai kelompok Eurosceptic 

yang menunjukan kepentingan nasional menjadi sebuah 

perkembangan kelompok tersebut untuk 

mempertahankan dari kerugian-kerugian atas integrasi 

eropa. Bahkan, ia menemukan masyarakat yang menjadi 

korban atas kerugian yang disebabkan oleh integrasi 

eropa menjadi Eurosceptic. Begitupun dengan orang-
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orang yang tidak percaya dengan lembaga-lembaga di 

Uni Eropa. (Marks, 2007) 

Gerakan politik yang dijalankan oleh kelompok 

Eurosceptic di kawasan Uni Eropa adalah memobilisasi 

sentiment, perubahan mind set, dan penyalonan anggota 

dewan untuk masuk ke ranah Parlemen Eropa dan Dewan 

Eropa. Gerakan yang dilakukan dalam mendapatkan 

kursi di Parlemen dan Dewan Eropa bertujuan untuk 

mempertahankan nilai-nilai Euroscepticism di negara-

negara anggota dan calon negara-negara anggota. 

Penyebaran perwakilan dari kelompok ini biasanya 

dibagi menjadi 10% dari total keseluruhan populasi 

dalam suatu negara.  Perwakilan kelompok tersebut 

menjalankan perpolitikannya melalui intervensi politik 

domestik, menyulitkan proses aksesi calon kandidat Uni 

Eropa, dan bahkan berusaha untuk menjalankan 

referendum mengenai keanggotaan suatu negara di Uni 

Eropa.  (Szczerbiak, 2002) 

Kelompok skeptisme di Uni Eropa melihat bahwa 

kerjasama yang dilakukan ini  melahirkan berbagai isu di 

negara-negara anggota seperti masalah Imigrasi. Isu 

imigrasi menjadi topik yang hangat di kawasan Eropa. 

Pada tahun 2014 pencari suaka yang berdatangan ke 

kawasan Uni Eropa berjumlah 216.300 orang meningkat 

1,5x lipat dibandingkan tahun 2013 dan pada tahun 2015 

kembali meningkat sampai 5x lipat. Dalam forum diskusi 

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dosen 

hubungan internasional Sugito, S.IP, M.Si, menjelaskan 

mengenai gelombang imigran yang terjadi di kawasan 

Uni Eropa merubah suasana politik di kawasan tersebut. 

Karena adanya penolakan dari negara-negara anggota 

mengenai kebijakan kuota pengungsi yang harus 

ditampung oleh mereka. Masyitoh Annisa Alkatiri, MA 

mengatakan: 

 

“krisis migrant akan menjadi tantangan bagi 

Eropa atau bahkan dapat memperpecah Uni 
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Eropa. Kondisi saat ini adalah krisis yang sangat 

kompleks dan terburuk setelah perang dunia 

kedua. Krisis migran yang menimpa Eropa 

merupakan buah dari ketidaknyamanan dan 

ketidakstabilan negara-negara Timur Tengah.” 

(UMY, 2015) 

 

Kebijakan penerima pengungsi ini ditetapkan oleh 

European Commision pada tanggal 16 Oktober 1999 dan 

membentuk lembaga Common European Asylum System. 

Kebijakan ini berdasarkan dari konferensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, konvensi Jenewa tahun 1951 yang 

membahas mengenai kriris pengungsi. Kebijakan 

tersebut kini sudah diperbarui kembali pada tahun 2016, 

mendeskripsikan bahwa orang-orang yang melarikan diri 

disebabkan oleh penganiayaan dan bahaya yang 

mengancam keselamatan mereka harus ditampung dan 

dijamin keselamatannya oleh negara-negara anggota 

menggunakan prosedur penerimaan suaka yang sudah 

ditetapkan. (EuropeanCommison, 2018) 

Pada awal pembentukan kebijakan ini disebabkan 

oleh penurunan angka tenaga kerja yang disebabkan 

tingkat angka kelahiran di kawasan Eropa mengalami 

penurunan. Sehingga berangkat dari keresahan atas 

kekurangan tenaga kerja, Uni Eropa melalui European 

Commision, membuka jalur imigran dari berbagai negara 

dengan membuat permohonan kepada negara-negara 

anggota Uni Eropa. Namun, hal ini menyebabkan 

pengemukan angka populasi di negara-negara anggota 

Uni Eropa yang menampung imigran tersebut. Imigran 

yang datang ke kawasan Eropa diberi pendidikan, 

pekerjaan dan pembekalan untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Tetapi, hal ini memancing penduduk asli Eropa 

untuk menyerukan aksi penolakan terhadap imigran. 

Pekerjaan, pendidikan dan kehidupan yang layak 

diberikan oleh pemerintah membuat penduduk lokal 
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menjadi dilupakan dan tidak diberdayakan kembali. 

(Surya, 2015) 

Tercatat ditahun 2016 sekitar 4,3 juta imigran 

memasuki kawasan Uni Eropa. Termasuk yang sudah 

mendapatkan kewarganegaraan, berpindah ke negara 

anggota lainnya, dan 16 ribu tidak memiliki 

kewarganegaraan.  

 

Table 2.1 

Jumlah Imigran di Uni Eropa Pada Tahun 2016 

 

Sumber : www.ec.europa.eu 

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population

_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-

EU_citizens_living_in_the_EU) 

 

 

http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_almost_22_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU
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Data tahun 2016-2017 menunjukan bahwa para 

pencari suaka yang masuk ke kawasan Uni Eropa paling 

banyak berasal dari Suriah. Pada tahun 2016 pengungsi 

suriah berjumlah 335 ribu yang ingin masuk ke Eropa, 

dan pada 2017 menurun menjadi 102 ribu orang.  Setelah 

negara Suriah, di posisi kedua pada tahun 2016 adalah 

Afghanistan. Negara-negara yang mengajukan 

permohonan untuk perlindungan kepada negara-negara 

anggota Uni Eropa berjumlah 30 negara. (Eurostat, 2018)  

 

Gambar 2.1 

Grafik Jumlah Total Negara Asal Pengaju Pencari Suaka 

 
Sumber : www.ec.europa.eu 

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-

EU)_asylum_seekers_in_the_EU-

28_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_tim

e_applicants)_YB18.png) 

 

Kebijakan European Commision dalam 

menampung imigran yang masuk ke kawasan Uni Eropa 

menyebabkan masalah di berbagai negara anggota. Para 

pencari suaka yang masuk ke negara-negara anggota 

membuat penduduk lokal menjadi xenophobia. 

http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
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Xenophobia adalah bentuk ketakutan masyarakat asli 

kepada orang asing yang datang dari negara lain. 

Ketakutan ini juga berlatar belakang dari perbedaan 

budaya, sifat, gaya berpakaian dan lainnya. (Fritscher, 

0218) Istilah ini kian berkembang di negara-negara eropa 

dikarenakan gelombang pencari suaka yang berlangsung 

setiap tahunnya. Menurut Cologne Kepala Komite Hak 

Asasi Manusia Parlemen Turki, fenomena Xenophobia 

sudah berubah menjadi sebutan Islamophobia.  

Melalui analisis pada tahun 2017 yang 

dilakukakan di negara kawasan eropa menyebutkan 

gelombang Islamophobia semakin meningkat. Tercatat 

sebanyak 2.405 kasus kejahatan verbal dan kontak fisik 

yang dialami oleh umat muslim di eropa. Kasus 

kekerasan umat muslim di Jerman sebanyak 908 kali, di 

negara Polandia terjadi 664 serangan, Belanda 364 

serangan,, Austria 256 serangan, Prancis 121 serangan, 

Denmark 56 serangan, dan Belgia 36 serangan. Serangan 

yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai negara 

anggota Uni Eropa sampai pada upaya pembunuhan. 

(Panjimas, 2018) 

Tingkat tertinggi kejahatan terhadap umat muslim 

di eropa berada pada negara Jerman. Tahun ke tahun 

angka kekerasan terus meningkat dari 2015 yang tercatat 

1.031 yang hampir 80% dari kekerasan yang dilakukan 

dalam bentuk kontak fisik. Sedangkan tahun 2016 

tercatat 280.000 imigran yang berasal dari Suriah, 

Afghanistan, Iraq, Iran, Eritrea, Albania, Pakistan 

menjadi korban kekerasan penduduk lokal dan yang 

paling tinggi merasakan kekerasan ini penduduk yang 

berasal dari Suriah. Dari seluruh total catatan kekerasan 

pada tahun 2016, tercatat 43 kasus dialami oleh anak-

anak. (Cullinane, 2017) 

Memasuki pertengahan tahun 2018, salah satu 

pemain bola yang dimiliki oleh Jerman, Mesut Ozil, 

menjadi korban diskriminasi. Berawal dari foto bersama 

yang dilakukan Mesut Ozil dan Presiden Turki Erdogan, 
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memancing amarah penduduk Jerman. Akibat dari 

tindakan ini, Mesut Ozil memutuskan untuk 

meninggalkan timnas Jerman. Ozil dilahirkan di 

Gelsenkirchen, Jerman. Namun ia merupakan keturunan 

Turki-Jerman dan beragama islam. Dengan tingginya 

rasio Islamophobia di Jerman merupakan salah satu 

penyebab terjadinya ujaran kebencian terhadapnya. 

(Mazumder, 2018) 

Krisis yang terjadi pada Jerman merupakan buah 

hasil dari keputusan Jerman untuk membuka pintu lebar-

lebar kepada imigran untuk masuk kenegaranya. 

Destinasi utama yang dituju oleh para imigran adalah 

negara Jerman, Italia, dan Prancis. 

 

Gambar 2.2 

Grafik  Pencari Suaka di Negara-Negara Anggota Uni 

Eropa dan European Free Trade Assocciation 

 
Sumber : www.ec.europa.eu 

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Number_of_(non-

EU)_asylum_seekers_in_the_EU_and_EFTA_Member_States

,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB1

8.png) 

  

http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU_and_EFTA_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU_and_EFTA_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU_and_EFTA_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU_and_EFTA_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU_and_EFTA_Member_States,_2016_and_2017_(thousands_of_first_time_applicants)_YB18.png)
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Dalam grafik tersebut, destinasi tertinggi pencari 

suaka untuk melamar kewarganegaraan di negara 

anggota Uni Eropa pada tahun 2016 adalah Jerman,Italia, 

Prancis, Yunani, Inggris, dan Spanyol.  Memasuki tahun 

2017, jumlah pelamar tertinggi adalah negara Spanyol 

yang meningkat 96% sekitar 15 ribu orang, Yunani 

bertambah 14% sekitar 7 ribu lebih orang dan Prancis 

bertambah 19% atau sekitar 14 ribu orang . Sedangkan 

negara tertinggi pada tahun 2016 mengalami penurunan 

pada tingkat para pelamar pencari suaka seperti Jerman 

menurun sebanyak 73% sekitar 520 ribu orang , Italia 

sebanyak 4% sekitar 5 ribu orang dan Inggris Raya 

menurun 15% atau 6 ribu orang. (Eurostat, 2018). 

Dengan kebijakan imigrasi yang sudah diatur, 

krisis imigran merupakan masalah global bagi Uni Eropa. 

Namun, kebijakan ini menjadi sumber tenaga 

kebangkitan kelompok Eurosceptic. Wilders dari partai 

sayap kanan di Belanda berfikir bahwa kebijakan imigran 

yang dianut oleh Uni Eropa merupakan tindakan bunuh 

diri. Bahkan kubu pembela Uni Eropa di Belanda 

berpendapat sama dengan Wilders untuk menyuarakan 

kegagalan Uni Eropa dalam mengatasi krisis imigran. 

(Platonova, 2017) Bahkan krisis imigran menjadi faktor 

dari hasil referendum yang dilakukan oleh Britania Raya 

untuk meninggalkan Uni Eropa. Analisa yang dilakukan 

dari hasil para pemilih referendum menunjukan angka 

73% pemilih khawatir tentang krisis imigran dan 

memilih untuk keluar dari Uni Eropa sedangkan 36% 

memilih untuk keluar namun krisis ini tidak dijadikan 

sebagai isu untuk melakukan referendum. (Backet, 2017) 

Uni Eropa mengalami masalah yang cukup serius 

terkait dengan krisis imigran yang terjadi di berbagai 

negara-negara anggota. Tidak hanya krisis imigran, krisis 

ekonomi yang hingga kini masih terjadi di Uni Eropa 

membuat kestabilan integrasi eropa menjadi terancam. 

George Soros berpendapat Uni Eropa akan segera 

mengalami masalah ekonomi dengan melihat penerapan 
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zona euro yang membuat negara Yunani dan Italia 

meningkatkan angka penganggurannya. Aliansi antara 

Uni Eropa dan Amerika Serikat yang sudah tidak 

memiliki hubungan akan melahirkan masalah baru yaitu 

devaluasi euro. Oleh sebab itu, negara-negara anggota 

terkhusus negara dengan perekonomian yang masih 

lemah wajib mengurangi aktivitas yang berakibat pada 

peminjaman uang. (Rafie, 2018) 

Krisis ekonomi menjadi sebuah acuan kelompok 

Eurosceptic dalam menyuarakan kegagalan integrasi 

eropa. Kelompok ini kian semakin berkembang akibat 

penerapan zona euro yang menyebabkan krisis ekonomi 

di negara-negara anggota. Gerakan anti eropa ini menjadi 

sebuah ancaman bagi Uni Eropa dalam mempertahankan 

kerjasama ini. Masyarakat mengarah pada ketidakpuasan 

dengan kinerja Uni Eropa dalam menuntaskan krisis 

imigrasi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

(Welle, 2014). Krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa 

merupakan masalah yang cukup serius untuk di kaji 

kembali. Pertimbangan atas penerapan zona euro yang 

tidak dapat diikuti oleh negara yang memiliki tingkat 

perekonomian rendah serta hutang yang melilit negara-

negara anggota menjadi penyebabnya.  

Anggota-anggota Uni Eropa terancam akan 

mengalami masalah dalam pertumbuhan ekonomi dan 

sampai pada kata bangkrut. Negara Yunani, Portugal, 

Spanyol, Siprus dan Irlandia memutuskan bailout 

sebagai solusi dalam masalah ekonomi mereka. 

European Central Bank (ECB) memastikan dirinya untuk 

memperketat pengawasan terhadap negara-negara 

tersebut. dalam konteks ini, Italia menjadi negara yang 

akan terancam krisis perekonomian. Hutang yang melilit 

lembaga pemerintahan samapi perbankan ikut 

memperparah masalah ini. Monte Dei Paschi adalah 

salah satu bank Italia yang mengalami bangkrut dan 

dibantu oleh pemerintah dengan mengucurkan dana 5 

milliar euro untuk tetap bertahan, walaupun menurut 
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ECB dana yang dikucurkan tidak cukup untuk membuat 

bank tersebut bertahan. Beban rasio yang ditanggung 

pemerintah dalam upaya membantu bank yang hampir 

bangkrut sebesar 144% dan belum termasuk beban 

hutang publik yang sampai pada 134% PDB. (Hilmy, 

2016) 

 

Gambar 2.3 

Grafik Hutang Pemerintah Negara-Negara Anggota di Uni 

Eropa Tahun 2018. 

 

 
Sumber : www.ec.europa.eu 

(http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-

31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798) 

 

Data diatas menyebutkan bahwa negara Yunani 

mengalami hutang dengan tingkat 180,4% disusul Italia 

133,4% dan Portugal 126,4% (Eurostat Press Office, 

2018). Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara 

anggota Uni Eropa merupakan masalah yang cukup 

serius untuk ditangani. Hutang yang dimiliki oleh negara-

negara seperti Yunani, Italia, Portugal, Spanyol, Prancis 

dan negara Eropa Timur akan menghambat pada 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka 

pengangguran yang berujung pada masalah global Uni 

Eropa yang dapat dirasakan oleh seluruh negara anggota. 

Bank Pusat Eropa (ECB) memberikan solusi dalam 

http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798
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upaya menuntaskan krisis ekonomi dengan membuat 

kebijakan penghematan ekonomi. Namun sejalan dengan 

solusi tersebut, semakin memberikan masalah baru di 

Uni Eropa seperti penurunan tingkat pendapatan, jasa 

kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dari 

solusi yang ditawarkan membuat banyak kalangan 

masyarakat menjadi penangguran terlebih masyarakat 

berada pada posisi kemiskinan. (ParsToday, 2018)  

Tingkat pengangguran menjadi sebuah ancaman 

bagi masyarakat Uni Eropa. Tingginya angka 

pengangguran akan menghambat laju perekonomian 

pada sebuah negara. Data Eurostat april 2018, 

menyebutkan sebanyak 17.462 juta pria dan wanita di 

negara-negara anggota Uni Eropa 13.880 diantaranya 

tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran pada 

umur dibawah 25 tahun sebanyak 3.426 juta orang.  

Tingkat pengangguran tertinggi pada bulan april 2018 

dimiliki oleh Yunani sebesar 20.8% dan Spanyol 15,9%  

(Independent, 2018).  

 

Gambar 2.4 Grafik Pengangguran di Uni Eropa 

Pada Tahun 2018 

 
Sumber : www.ec.europa.eu 

(http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-

31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798) 

http://www.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798
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Data-data yang telah dirilis oleh Eurostat 

memberikan sinyal bahwa Uni Eropa melalui sistem 

Zona Euro telah gagal dalam mencapai kesejahteraan 

masyarakatnya. Walaupun European Central Bank sudah 

memusatkan perhatian pada krisis tersebut, akan menjadi 

suatu hal yang sia-sia. Meskipun Uni Eropa beserta 

lembaganya sudah memberikan solusi dalam mengurangi 

tingkat pengangguran di kawasannya, masyrakat yang 

memiliki kapabilitas dalam suatu pekerjaan juga tidak 

berkeinginan dalam mencari kerja. Hal ini menjadi 

sebuah degradasi moral dalam mencapai sebuah 

kesejahteraan mereka. Alasan masyarakat yang putus asa 

dalam mencari pekerjaan adalah rendahnya tingkat 

pendapatan yang tidak sebanding dengan tingkat 

pengeluaran. (Lynn, 2016)Krisis imigrasi dan ekonomi 

merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Para 

pencari suaka yang datang ke negara-negara anggota Uni 

Eropa menambah beban untuk ditampung. Masalah 

sosial seperti gelombang imigran mengalami situasi yang 

riskan jika diabaikan. Sejalan dengan masalah sosial, 

perekonomian di negara-negara anggota yang sedang 

tidak stabil kian menjadi sebuah dilema bagi mereka. 

Proses imigrasi yang terjadi lambat laun mempengaruhi 

tingkat kemiskinan pada suatu negara. Oleh sebab itu 

pengangguran, hutang negara sampai pada devaluasi 

euro menjadi masalah ekonomi di Uni Eropa dan 

ditambah dengan gelombang imigran yang masuk ke 

kawasan Uni Eropa menjadi tingkat persaingan kerja, 

kemiskinan, pengangguran meningkat dan tentu akan 

menghambat lajur pertumbuhan ekonomi. (Borowicz, 

2017, pp. 89-91) 

2. Partai Politik Euroscepticism 

Krisis yang kini terjadi di kawasana Uni Eropa 

menjadi babak pertumbuhan bagi partai politik 

Eurosceptic. Kritik-kritik yang diciptakan oleh kalangan 

politikus dari kelompok ini adalah kegagalan Uni Eropa 

dalam menerapkan Eurozone untuk negara anggota dan 
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ditambah gelombang imigran yang terus berdatangan. 

Sehingga dari kritik-kritik tersebut, sampailah pada 

pemahaman yang menjual kedaulatan demi mencapai 

persatuan yang merugikan. Marine Le Pen yang 

merupakan politkus dari partai politik Front National 

mengkritik bahwa Uni Eropa berhasil dalam 

mengganggu stabilitas nasional Prancis. Masalah-

masalah baru seperti masalah sosial, ekonomi, politik 

sampai keamanan menjadi kekhawatiran sendiri dari 

kalangan masyarakat sampai politikus. Hal ini dapat 

dilihat ketika imigran yang berdatangan ke negara 

mereka memberikan dampak ketidak cocockan antara 

masyarakat perancis dan pendatang. Prancis juga harus 

menggeluarkan anggaran yang cukup terbilang mahal 

sekitar 70 milliar Euro per-tahun (Ramli, 2018, pp. 

45&50-51) 

Euroscepticism terbagi dari kalangan masyarakat, 

media dan partai politik. Namun, peran yang paling 

dominan dalam merubah suasana politik domestik dan 

keanggotaan di Uni Eropa adalah partai politik. Oleh 

sebab itu, perlu diketahui partai politik yang tersebar di 

negara-negara anggota Uni Eropa serta jenis-jenis dari 

kelompok tersebut. (Szczerbiak, 2002) 

Partai-partai politik Euroscepticism memiliki 4 

jenis perilaku yang dimiliki sebuah partai. Pertama, jenis 

partai sayap kanan yang dapat dikatakan extremis 

konservatif yang sifatnya tidak homogen. Contohnya 

National Front (Marine Le Pen), Lega Nord, Italia, Partai 

Kebebasan, Belanda dan Austria. Kelompok partai 

extremis konservatif ini disebut sebagai kelompok yang 

bersifat xenophobia dan anti-semitic. Integrasi Eropa 

yang dijalankan tidak dianggap sebagai kerjasama yang 

menguntungkan bagi negara mereka dan bersikap skeptis 

dengan sistem demokrasi perwakilan yang dimiliki Uni 

Eropa. Kelompok ini selalu melakukan manuver untuk 

bersikap anti-imigran dan anti-eropa. Kohesi antar 
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mereka tetap dipertahankan untuk membentuk sebuah 

koalisi didalam parlemen dan tatanan masyarakat.  

Kedua, ada jenis partai sayap kanan atau disebut 

partai yang percaya dan mendukung ajaran politik kanan 

seperti yang jelaskan pada bagian pertama. UK 

Independence Party di Inggris, Alternative for Germany 

di Jerman, Vlaams Belang di Belgium, Danish People’s 

Party dan Finns Party di Finlandia merupakan partai-

partai sayap kanan yang mendukung ideologi far-right. 

Kelompok ini tidak mempermasalahkan suasana politik 

Uni Eropa dan demokrasi perwakilan yang mereka anut. 

Namun, kebijakan yang ditetapkan oleh European 

Commision untuk membuka gerbang kepada seluruh 

imigran agar dapat masuk ke kawasan Uni Eropa 

menimbulkan masalah domestik bagi negara-negara 

anggota dan melahirkan Xenophobia. Kelompok ini 

berpendapat bahwa demokrasi yang dimiliki oleh Uni 

Eropa bukan ancaman bagi kedaulatan negara mereka, 

melainkan kerjasama Uni Eropa yang menjadi masalah 

dalam kedaulatan mereka. Zona Euro dan Visa Schengen 

membuat kedaulatan mereka merasa terancam. Mereka 

memilih untuk keluar dari keanggotaan apabila Uni 

Eropa sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah 

tersebut. 

Ketiga adalah jenis partai konservatif seperti, 

British Conservative Party, The Polish Law and Justice 

Party, The Civic Democratic Party di Republik Ceko, 

The Dutch ChristenUnie, dan The Latvian National 

Alliance. Konservatif merupakan perilaku politik yang 

tidak menginginkan perubahan melainkan 

mempertahankan sistem yang mereka miliki sekarang. 

Kelompok ini lebih merujuk untuk melakukan kompromi 

dengan orang-orang atau kelompok yang pro-Eropa. 

Mereka juga melihat bahwa permasalahan yang utama 

dalam Uni Eropa adalah kasus imigran yang belum 

terselesaikan. Jenis Keempat adalah partai sayap kiri 

Eurosceptic seperti Syriza di Yunani, Die Linke di 
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Jerman dan Socialist Party di Belanda. Mereka 

merupakan contoh partai yang bukan Eurosceptic 

tradisional. Mereka tidak menentang keputusan Dewan 

Komisi Eropa dalam menampung imigran. Namun, 

mereka menentang dengan kebijakan pasar tunggal dan 

zona Euro. (Torreblanca, 2014) 

 

Gambar 2.5 

Partai Eurosceptic Pada Pemilihan Umum di Eropa Tahun 

2014 

 
Sumber : www.Statista.com 

(https://www.statista.com/chart/2293/far-right-leads-

eurosceptic-earthquake/) 

 

Jenis-jenis perilaku yang dimiliki oleh partai-

partai Eurosceptic di Uni Eropa dapat diidentifikasi 

melalui pendekatan dari P. Taggart dan A. Szczerbiak 

yang menyatakan bahwa kelompok tersebut memiliki 

dua ciri, yaitu Hard Eurosceptic yang merupakan sebuah 

gerakan oposisi didalam organisasi Uni Eropa. 

http://www.statista.com/
https://www.statista.com/chart/2293/far-right-leads-eurosceptic-earthquake/
https://www.statista.com/chart/2293/far-right-leads-eurosceptic-earthquake/
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Kelompok ini berpandangan bahwa negara mereka harus 

segera menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa. Karena 

seluruh proyek dan kebijakan yang mereka putuskan 

merupakan hal yang tidak memiliki esensi bagi negara 

anggota terlebih merugikan negara anggota. Soft 

Eurosceptic yaitu ciri suatu kelompok yang sama sekali 

tidak keberatan dengan integrasi Eropa untuk dijalankan. 

Tetapi, kebijakan yang diatur oleh Uni Eropa membuat 

kepentingan nasional dan kebijakan tersebut tidak 

sejalan. (Szczerbiak, 2002). 

 

B. Sejarah dan Perkembangan Uni Eropa 

Uni Eropa merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi 

dan politik yang sudah terjalin dari tahun 1992. Awal mula 

pembentukan kerjasama ini dinamai dengan European 

Economic Community (EEC). Pasca perang dunia ke II yang 

berlangsung dari tahun 1939-1945 membuat negara-negara 

yang berada pada benua eropa merasakan dampak yang cukup 

memprihatinkan. Kemiskinan dan perpecahan antara negara 

memasuki babak yang lebih serius. Oleh sebab itu demi 

mengembalikan stabilitas ekonomi serta menghindari perang 

lainnya EEC dibentuk. Komunitas ini berusaha untuk mengagas 

kerjasama ekonomi dalam bidang batu bara dan baja yang 

dinamai European Coal and Steel Community (ECSC). 

Perjanjian perdamaian dan ekonomi ini kemudian disahkan 

pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan berlaku 1 Januari 

1958. (Sopiana, 2018) 

European Coal and Steel Community adalah sebuah 

traktat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18 april 

1951.  Tujuan dibentuknya komunitas ini untuk memperkuat 

jalinan kerjasama dalam bebas hambatan tariff dan non-tariff, 

pasar bersama produk, tenaga kerja serta modal. Sehingga dari 

tujuan ini, ekonomi dalam bidang batu bara dan baja semakin 

dinamis perkembangannya. Sebelumnya proyek ini menjadi 

sebuah traktat, ide ini sudah dikenal melalui menteri luar negeri 

Prancis, Robert Schuman yang menjelaskan untuk membentuk 

satu kesatuan dalam upaya mengembngkan kerjasama batu bara 
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dan baja. Setelah kerjasama ini diratifikasi, selanjutnya 

kerjasama ini dijalankan pada tahun 25 juli 1952 sampai tahun 

2002. Kemudian memasuki perkembangannya, komunitas ini 

membentuk European Economic Community (MEE) yang 

sudah di merger antara kerjasama ECSC dan MEE menjadi 

Euratom and European Economic Community. (Nugraha, 

2012) 

Awal pembentukan kerjasama ini, negara-negara yang 

pertama kali terlibat disebut The inner six Belgia, Perancis, 

Italia, Luksemburg, Belanda dan Jerman Barat. Negara tersebut 

tidak hanya memikirkan perbaikan di masing-masing negara 

mereka sendiri melainkan memperbaiki negara-negara di 

kawasan benua eropa. Kerjasama dalam urusan ekonomi dan 

prestasi lainnya ini dapat dirasakan oleh negara-negara lain 

yang belum tergabung dalam organisasi tersebut. Keinginan 

untuk bergabung kedalam European Community memiliki 

tujuan untuk mendorong perekonomian negara-negara yang 

masih belum berkembang dengan baik pasca perang dunia 

kedua. Negara yang berminat untuk bergabung pertama kalinya 

diluar dari The Inner Six  adalah Denmark, Inggris, Irlandia dan 

Norwegia. Kemudian disusul oleh negara-negara lainnya yang 

saat ini sudah beranggotakan 28 negara sebelum keluarnya 

Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2016. (Felayati, 2015)\ 

 

Table 2.2 

Negara-Negara Anggota Uni Eropa 

 

NEGARA IBUKOTA TAHUN 

BERGABUNG 

Belanda Armsterdam 1952 

Belgia Brussels 1952 

Italia Roma 1952 

Jerman Berlin 1952 
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Luksemburg Luksemburg 1952 

Perancis Paris 1952 

Inggris London 1973 

Denmark Kopenhagen 1973 

Irlandia Dublin 1973 

Yunani Athena 1981 

Portugal Lisbon 1986 

Spanyol Madrid 1986 

Austria Vienna 1995 

Finlandia Helsinki 1995 

Swedia Stockholm 1995 

Republik 

Ceko 

Praha 2004 

Estonia Tallin 2004 

Hongaria Budapest 2004 

Latvia Riga 2004 

Lithuania Vilnius 2004 

Malta Valleta 2004 
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Polandia Warsawa 2004 

Siprus Nikosia 2004 

Slovenia Ljubljana 2004 

Slovakia Bratislava 2004 

Bulgaria Sofia 2007 

Rumania Bukares 2007 

Kroasia Zagreb 2013 

Sumber : www.zonareferensi.com 

(https://www.zonareferensi.com/negara-anggota-uni-eropa/) 

 

Selanjutnya memasuki tahun 1992 negara-negara 

anggota European Community ingin memperbesar integrasi 

yang mereka ciptakan sebelumnya. Perjanjian ini berlangsung 

di negara Belanda, Maastricht Februari 1992. Sehingga 

perjanjian ini desebut Maastricht Treaty. Perjanjian ini 

menghapus European Community dan menggantikannya 

dengan nama European Union. Tujuan kerjasama yang dicapai 

juga ikut diperluas menjadi kerjasama ekonomi dan politik. Hal 

ini dilihat atas semakin bertambahnya semangat dalam bersatu 

untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu dalam 

menerapkan kebijakan luar negeri dan kemanannya, integrasi 

ini diperluas guna memperkuat dan menjaga tingkat keamanan 

dalam segala hal untuk negara-negara anggota, menjaga 

stabilitas persatuaan, kepentingan bersama dan nilai-nilai yang 

mendasar, menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan 

internasional yang berdasarkan dari piagam paris dan Helsinki, 

untuk mempromosikan kerjasama internasional Eropa kepada 

dunia, dan upaya menerapkan serta mengembangkan 

demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia serta 

kebebasan-kebebasan yang mendasar. (George, 2006) 

http://www.zonareferensi.com/
https://www.zonareferensi.com/negara-anggota-uni-eropa/
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Gambar 2.6 

Bendera Uni Eropa 

 
Sumber : www.europa.eu 

(https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en) 

 

Perjanjian Maastricht ini ditandatangani oleh 12 negara 

anggota Belgium, Denmark, Prancis, United Kingdom, Yunani, 

Jerman, Luksemburg, Italia, Belanda, Irlandia, Portugal, dan 

Spanyol pada tanggal 12 februari 1992. Kemudian Uni Eropa 

secara resmi menjalankan kerjasama ekonomi dan politiknya 

setahun setelahnya  1 November 1993.  Perjanjian ini 

membentuk 3 pilar utama dalam menjalankan nilai-nilai dasar. 

Pilar pertama menjelaskan bahwa negara-negara anggota harus 

mematuhi aturan atau kebijakan yang sudah diputuskan oleh 

Uni Eropa. Hal ini sebagai upaya penyeragaman kerangka kerja 

yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota.  Pilar pertama 

ini juga merujuk pada sebuah gerakan bersama dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, jaringan antar negara-negara eropa, dan 

kebijakan sosial. Pembagian kerja antara Uni Eropa dengan 

anggotanya dalam menyelesaikan masalah terbagi sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. Masalah lokal diselesaikan dengan 

otoritas lokal, masalah regional dengan lembaga regional, 

masalah nasional dengan lembaga nasional dan masalah eropa 

diselesaikan dengan institsui eropa. 

Pilar kedua membahas mengenai kebijakan luar negeri 

dan kebijakan keamanan. Kebijakan luar negeri yang dibentuk 

akan di promosikan kepada dunia serta menambah popularitas 

Uni Eropa. Kedua kebijakan tersebut harus dapat diseragamkan 

untuk menjaga stabilitas keutuhan persatuan. Pilar ketiga 

membahas mengenai perjanjian Schengen, kebijakan imigrasi, 

kebijakan  keamanan seperti masalah batas wilayah, penipuan, 

obat-obatan terlarang, kordinasi polisi dan kerjasama peradilan. 

http://www.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en
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Pilar ini lebih mengarah pada hasil implementasi perjanjian 

Schengen dan Pasar tunggal. (Graziatti, 2018, pp. 105-109) 

Berselang waktu 8 tahun setelah perjanjian Maastricht, 

Treaty of Nice diratifkasi pada 26 februari 2001. Perjanjian ini 

merupakan perjanjian yang direvisi dari Treaty of Amsterdam. 

Perjanjian Amsterdam dinilai tidak memberikan dampak positif 

terhadap integrasi Eropa. Oleh sebab itu perjanjian yg 

diputuskan di negara Prancis, Nice akan membahas mengenai 

peningkatan peran European Parliament dalam pengambilan 

keputusan bersama dengan European Council. Perjanjian ini 

meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota yang 

dinilai masih lemah dalam melakukan interkasi kerjasama. 

(Moussis, 2011)  

Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga untuk membantu 

dalam menjalankan roda organisasi Internasional mereka. 

Lembaga yang dibentuk kemudian akan memproses pembuatan 

kebijakan sama undang-undang Uni Eropa. Dalam menjalankan 

tugasnya setiap institusi memiliki perannya sendiri. Institusi ini 

dibentuk atas perjanjian yang disepakati oleh aktor pemerintah 

dari negara-negara anggota. Sehingga dari kebijakan yang 

diusulkan oleh institusi Uni Eropa akan diterapkan oleh anggota 

Uni Eropa. Tiga pilar utama institusi yang dimiliki oleh Uni 

Eropa adalah European Commision, The European Parliament 

dan The Council of the European Union. (Assembly, 2007, p. 

1&2) 
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Gambar 2.7 

Proses Pengambilan Keputusan Oleh Institusi Uni Eropa 

 
Sumber : www.birdlife.org 

(http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/policy/why-

eu-policy-matters-commission-council-parliament) 

 

European Commision adalah institusi Uni Eropa yang 

dibentuk pada tahun 1958 sebagai institusi yang merancang 

Undang-Undang Uni Eropa. Dari seluruh institusi yang dimiliki 

oleh Uni Eropa, tidak ada yang bisa merancang pembuatan UU 

selain Komisi Eropa. Institusi ini beranggotakan 28 orang yang 

dipilih 1 orang dari setiap negara-negara anggota Uni Eropa dan 

memiliki 25.000 staff khusus yang akan mencoba untuk 

promosi UU dengan bahasa dan budaya masing-masing negara 

anggota. Jabatan Komisi Eropa adalah 5 tahun dan kemudian 

dipimpin oleh seorang Presiden Komisi Eropa yang saat ini di 

amanahkan kepada Jean Claude Juncker dari Luksemburg. 

Komisi Eropa memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh 

negara-negara anggota mengikuti aturan Undang-Undang yang 

telah disepakati. Karena anggota Komisi Eropa merupakan 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/policy/why-eu-policy-matters-commission-council-parliament
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/policy/why-eu-policy-matters-commission-council-parliament
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representative dari negara anggota yang sekaligus menjabat 

sebagai perdana menteri negara asalnya. (Claudia, 2018) 

The European Parliament didirikan pada tahun 1958 

melalui Treaty of Rome dan dipimpin oleh Presiden Antonio 

Tajani, Italia. Anggota Parlemen Eropa dipilih dari masing-

masing negara anggota dan dipilih 5 tahun sekali. Awal 

pembentukannya, Parlemen Eropa  tidak memiliki peran yang 

besar. Sehingga perjanjian-perjanjian setelahnya membahas 

mengenai tugas, pokok, fungsi dan penguatan peran Parlemen 

di Uni Eropa. Tiga peran utama yang dimiliki oleh institusi ini 

adalah: 

 Legaslasi Undang-undang ditetapkan oleh The 

European Parliament dan berkordinasi dengan 

The Council of the European Council. (Kekuatan 

Legislative) 

 Melakukan pengawasan terhadap seluruh institusi 

Uni Eropa dan menolak atas pencalonan pada 

Komisi Eropa serta dapat menolak segala proyek 

Komisi Eropa.(Kekuatan Pengawasan) 

 The European Parliamemt bersama dengan The 

Council of the European Council memiliki 

otoritas dalam mengatur anggaran serta 

pengeluaran Uni Eropa. Sehingga kedua institusi 

tersebut dapat menerima dan menolak bujet yang 

telah dianggarkan oleh Uni Eropa.(Kekuatan 

Anggaran) 

The Council of the European Union didirikan pada tahun 

1950 dan dipimpin oleh Donald Tusk, Polandia. European 

Council terdiri dari 27 negara-negara anggota Uni Eropa yang 

merupakan menteri di negara asalnya. Susunan dewan-dewan 

yang dimiliki oleh Dewan Eropa adalah: 

 General Affairs and External Relations. 

 Economic and Financial Affairs ("ECOFIN").   

 Cooperation in the fields of Justice and Home 

Affairs   

 Employment, Social Policy, Health and 

Consumer Affairs   
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 Competitiveness       

 Transport, Telecommunications and Energy   

 Agriculture and Fisheries   

 Environment       

 Education, Youth and Culture 

Dari setiap susunan yang ada di dalam Uni Eropa, 

negara-negara anggota memiliki satu representatif dari setiap 

susunan yang ada. Presiden Dewan Eropa berganti setiap 6 

bulan sekali. Oleh sebab itu, masing-masing negara anggota 

akan mendapatkan porsi sebagai Presiden Dewan Eropa. 

Adapun tugas utama yang dilakukan oleh Dewan Eropa 

membantu Parlemen Eropa dalam menerapkan Undang-

Undang yang telah disepakati bersama. Adapun Dewan Eropa 

memfasilitasi negara-negara anggota untuk dapat melakukan 

sebuah kordinasi antar negara anggota Uni Eropa. (Assembly, 

2007, pp. 4-9) 

 


