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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara memiliki otoritas tertinggi, yang artinya adalah setiap negara memiliki 

kedaulatan penuh untuk mengatur permasalahan, kebijakan, politik, keamanan, serta 

isu-isu yang ada di dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan dari pihak negara 

lain. Sebuah negara dapat dikatakan negara seutuhnya apabila memiliki batas wilayah 

yang jelas dan harus memiliki wilayah, pemerintahan, pengakuan kedaulatan, serta 

penduduk. Keamanan suatu negara merupakan suatu hal yang cukup penting dalam 

mencetuskan sebuah kebijakan dan tanpa adanya keamanan di suatu negara tersebut 

maka perekonomian di negara itupun akan tersendat dan akan berakibat kepada 

kinerja negara itu sendiri.  

Di dunia internasional, terdapat isu globalisasi yang mewarnai hubungan suatu 

negara dengan negara lain. Globalisasi mendorong suatu negara untuk memiliki 

ketergantungan dengan negara lain dan karena hal inilah, maka dibentuknya 

organisasi-organisasi internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara. 

Organisasi internasional sekarang ini jumlahnya cukup banyak dan bergerak dalam 

bidangnya masing-masing seperti WHO (dalam bidang kesehatan), WTO (dalam 

bidang perdagangan), NATO (dalam bidang keamanan dan pertahanan) dan lainnya. 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan suatu organisasi yang 

bergerak pada bidang keamanan dan terdiri dari 28 negara. Organisasi ini terbentuk 
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pada tahun 1949 dan hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan 

Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Salah satu 

isi dari perjanjian NATO, yang terdapat dalam article ke -5 adalah; 

“The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North 
America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such 
an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-
defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or 
Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such 
action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the 
security of the North Atlantic area1” 
 
“Para pihak menyetujui bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari 
mereka yang terletak di kawasan Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan 
terhadap mereka semua dan karena itu, apabila terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu 
dari mereka, di dalam menjaga kemanan individu atau bersama seperti yang telah diketahui 
dalam artikel PBB no 51, akan memperbolehkan setiap pihak untuk segera mengambil tindakan, 
baik secara individual dan bergabung dengan pihak lain, tindakan tersebut dianggap perlu, 
termasuk menggunakan kekuatan militer untuk memulihkan dan menjaga keamanan di wilayah 
transatlantik utara”  
 

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk melindungi negara anggota kawasan 

Atlantik Utara dari serangan negara lain dan yang menjadi kepentingan utama dari 

organisasi ini adalah keamanan bersama. Terdapat pepatah mengenai NATO, yaitu2;  

“keeping the Americans in, the Germans down, and the Russians out” yang artinya 

adalah Amerika menggunakan kekuatan Eropa untuk mendorong Rusia keluar, dan 

hal ini berguna untuk mempertahankan kepentingan Amerika. Instrumen dasar dari 

organisasi ini adalah keamanan pertahanan bersama, dan tindakan bersama, untuk 

meningkatkan kegiatan perdamaian di luar area3. Organisasi ini pada awalnya 

                                                             
1The North Atlantic Threaty, Tersedia dalam: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm. Diakses pada tanggal: 15 Maret 2011 
2 Steven Philip Kramer. Foreign Policy in World Politics.hal. 67. 
3Ibid. Hal. 67. 
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beranggotakan 12 negara, yaitu: Amerika, Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, 

Islandia, Italia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Perancis, Portugal. 

  Perancis merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa Barat, dan 

Perancis pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia sejak pertengahan abad 

ke-17, dan pada abad ke-18 dan 19, Perancis membuat suatu imperium kolonial 

terbesar pada saat itu yang membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara. 

Perancis juga mempengaruhi budaya dan politik di daerah itu. Selain itu, Perancis 

juga merupakan suatu negara pendiri Uni-Eropa dan Perancis memiliki wilayah yang 

cukup besar.  

 Di bawah ini terdapat tabel mengenai presiden-presiden yang menjabat di 

Perancis dari sejak Perancis mengundurkan diri dari struktur komando militer NATO 

di bawah kepemimpinan Presiden Charles de Gaulle (1958-1969), sampai dengan 

masuknya kembali Perancis ke dalam struktur komando militer NATO. Tabel ini juga 

merupakan tabel dari Fifth Republic yang menjabat di Perancis.Presiden de Gaulle 

merupakan salah satu presiden yang memiliki pengaruh besar di Perancis4. Pergantian 

kepresiden yang terjadi di Perancis dapat membawa perubahan di dalam politik luar 

negeri Perancis. Hubungan Perancis dengan Amerika mengalami fluktuasi, seiring 

dengan bergantinya presiden dan isu-isu yang ada saat itu. Seperti halnya yang terjadi 

sekarang ini, dengan terpilihnya Presiden Sarkozy pada Mei 2007, hubungan 

Amerika dengan Perancis memiliki peningkatan. Ia memilih untuk mendahulukan 

kepentingan Perancis-Amerika daripada isu yang lainnya.  
                                                             
4 Mark Kesselman I Joel Krieger. 2009. European Politics in Transition. Hal. 135. 
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Tabel 1.1 Kepresiden Perancis (Fifth Republic) 

Presiden Term 

Charles de Gaulle 1958-1969 

George Pampidou 1969-1974 

Valery Giscard d’Estaing 1974-1981 

Francois Mitterrand 1981-1995 

Jacques Chirac 1995-2007 

Nicholas Sarkozy 2007-sekarang 

 

Pada tahun 1949, Perancis dihadapkan dengan isu Perang Dingin dan secara 

bersamaan pula, terbentuklah NATO dan Perancis menjadi salah satu pembentuk 

NATO5. Isu mengenai keamanan dan pertahanan memegang peranan penting dalam 

sejarah Perancis secara keseluruhan dalam membangun negara Perancis. Salah satu 

alasan dari pernyataan di atas adalah melalui pernyataan dari Presiden de Gaulle, 

menyatakan bahwa “France had been created by sword” hal ini dikarenakan 

banyaknya pertempuran militer baik yang sifatnya internal maupun eksternal6. 

Perubahan dari satu rezim ke rezim lainnya dalam pemerintahan Perancis selalu 

                                                             
5Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis and Michael T. Snarr. 2002. Foreign Policy in 
Comparative Perspective Domestic and International Influences in State Behaviour. Washington, D.C: 
CQ Press. 
6 Henrik Larsen. 1997. Foreign Policy and Discourse Analysis France, Britain and Europe. London 
dan New York: Routledge. Hal. 115. 
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terjadi dengan menggunakan kekerasan militer baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Karena hal inilah isu keamanan menjadi isu prioritas bagi Perancis. 

Pada tahun 1960-an di bawah pemerintahan Presiden de Gaulle, Perancis 

menyatakan keluar dari komando militer pakta pertahanan ini. Pada tanggal 7 Maret 

1966, Presiden de Gaulle, mengirimkan surat pendek kepada Presiden Amerika saat 

itu, Lyndon Johnson, yang isinya menyatakan Perancis mundur dari struktur militer 

NATO. De Gaulle takut terhadap dominasi Amerika, ia ingin tetap dapat bertindak 

otonom dalam menentukan kebijakan Perancis, misalnya dalam mengambil 

keputusan sendiri untuk menempatkan senjata nuklir Perancis7. Hal ini merupakan 

suatu upaya Perancis untuk menghindari dominasi Amerika pada kebijakan luar 

negeri, keamanan serta politik dan militer di negaranya. Selain itu, Perancis juga 

menolak untuk menyetujui segala kebijakan yang berpotensi melemahkan militernya, 

sehingga Perancis memilih untuk keluar dari NATO pada saat itu.  

Perancis di bawah kepemimpinan de Gaulle, sangat menolak adanya 

intervensi dari negara lain. De Gaulle berambisi membuat Perancis berjaya kembali 

dan menjadi salah satu Great Power di Eropa. Perancis pada saat pemerintahan de 

Gaulle menjadi sebuah negara yang tertutup dari pengaruh Amerika dan 

memfokuskan diri pada pembangunan nuklirnya saja. Perancis di bawah 

kepemimpinan de Gaulle, membangun hubungan yang baik dengan Jerman. Hal ini 

diharapkan agar hubungan antara Perancis-German dapat mengangkat nama Eropa 

                                                             
7 Frank Reinout. 12 maret 2009. Presiden Ingin NATO yang lain, Tersedia dalam 
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/eropa/eropa/prancis20090312-redirected. Diakses pada 23 
Februari 2011. 
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Barat8. Presiden de Gaulle merasa keamanan dan pertahanan negara sangat penting, 

karena itu ia membangun senjata nuklir dan hal ini bertentangan dengan prinsip serta 

kebijakan NATO. Karena itulah saat NATO melarang dibangunnya nuklir tersebut de 

Gaulle menolak dan memilih untuk keluar dari organisasi tersebut9. 

Pengeboman yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 yang terjadi di 

Amerika merupakan salah satu pemicu terjadinya pergerakan masal melawan 

terorisme di kawasan Atlantik Utara dan bahkan di seluruh dunia. Begitu juga dengan 

Perancis, yang mengambil komitmen untuk ikut serta dalam perang melawan teroris. 

Perancis merupakan salah satu rumah bagi para muslim di Eropa, dan Perancis 

merupakan bagian di Eropa yang memiliki jumlah muslim terbesar. Perancis juga 

mendukung gerakan Amerika dalam melawan Al-Qaedah dan Taliban di Afghanistan 

pada tahun 2001. Hubungan Amerika dan Perancis menjadi membaik, tetapi pada 

tahun 2003, saat Amerika ingin menyerang Irak di bawah kepemimpinan George 

Bush, Perancis menolak dan itu menjadi akar anti-Amerika bagi Perancis10.  

Salah satu kebijakan Perancis yang membuat hubungan Perancis merenggang 

dengan Amerika adalah saat Perancis menentang keras invasi Amerika ke Irak pada 

tahun 2003. Kebijakan politik yang digunakan oleh Perancis ini mengancam 

hubungan bilateral Perancis dengan Amerika. Tetapi di bawah kepemimpinan 

Sarkozy hubungan Perancis dengan Amerika menjadi lebih baik, dan Sarkozy pun 

membangun hubungan yang baik dengan Amerika dan memberikan kebijakan-

                                                             
8 Steven Philip Kramer. op. cit. Hal. 55. 
9 Henrik Larsen. 1997. op. cit. Hal. 117-118. 
10 Mark Kesselman I Joel Krieger. 2009. op. cit. Hal. 113 
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kebijakan yang baru bagi Perancis yang sebelumnya memiliki hubungan yang pasang 

surut dengan Amerika. Hubungan Perancis dengan Amerika tersebut, memiliki 

dampak terhadap kebijakan Perancis terhadap NATO. 

Perancis sebagai salah satu pendiri organisasi NATO ini mengundurkan diri 

dari komando militer NATO pada tahun 1960 dan bergabung kembali pada tahun 

2009 pada saat pemerintahan Presiden Sarkozy. Terdapat selang waktu kurang lebih 

40 tahun saat Perancis keluar dari NATO sampai dengan bergabungnya kembali 

Perancis ke NATO. Presiden Sarkozy memiliki sudut pandang yang berbeda dari 

Presiden De Gaulle. Sarkozy  berpendapat bahwa dengan berintegrasinya Perancis ke 

dalam struktur komando militer NATO, bukan berarti Perancis akan tunduk terhadap 

kendali Amerika sebagai negara adidaya saat ini, tetapi hal ini dikarenakan Presiden 

Sarkozy memiliki pandangan bahwa negara yang sendirian adalah negara yang tidak 

memiliki pengaruh dan karena itu Perancis sangat membutuhkan diplomasi yang kuat 

untuk menghasilkan pertahanan yang kuat sehingga berdampak menjadi negara Eropa 

yang kuat juga. 

 Sarkozy juga menekankan bahwa NATO akan menjadi elemen penting dalam 

kebijakan pertahanan dan keamanan Perancis, tetapi hal tersebut tetap tidak akan 

melemahkan pertahan nuklirnya. Sarkozy memiliki pandangan yang berbeda dengan 

presiden dan pemerintahan sebelumnya. Ia memilih untuk memiliki hubungan yang 

baik dengan Amerika dan berintegrasi kembali ke dalam struktur komando militer 

NATO. Sarkozy mengatakan bahwa: “Kami tidak punya satu pun pos yang 

menentukan secara militer di NATO. Luar biasa. Jadi, kami mengirimkan pasukan ke 
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pertempuran, mempertaruhkan nyawa, tapi tidak terlibat dalam penyusunan strategi 

pasukan. Siapa yang memahaminya?“11. Selain itu ia menjelaskan pula bahwa 

kekuatan nuklir Perancis akan tetap mandiri, dan hal ini tidak bisa disangkutkan 

dengan penggabungan Perancis ke dalam komando militer organisasi tersebut12. Hal 

inilah yang digunakan Sarkozy dalam argumennya sebelum menjelang niatnya untuk 

berintegrasi kembali ke dalam komando struktur militer NATO13. 

Perancis di bawah kepemimpinan Presiden Sarkozy, dipenuhi dengan sesuatu 

terobosan yang baru dan hal ini berbeda dengan kebijakan berpolitik di negara 

Perancis sebelumnya. Sarkozy pada masa kepemerintahnnya bersahabat dengan 

Amerika, serta bekerjasama dengan para penbisnis dari Amerika. Selain itu, 

kepentingan Eropalah yang menjadi salah satu kepentingan di dalam pertahanan dan 

keamanan Perancis. Apabila dilihat dari kedekatan Perancis dengan NATO, maka 

adanya pengamat di Perancis yang mengatakan bahwa hubungan Perancis dengan 

NATO semakin mendekat setelah terjadinya perang dingin. 

Berintegrasinya Perancis ke dalam NATO merupakan suatu kebijakan yang 

bertentangan dengan kebijakan Perancis sebelumnya, yang tidak menyetujui adanya 

hubungan Perancis dengan Amerika, dan menurut Presiden de Gaulle, NATO adalah 

perpanjangan tangan dari Amerika. Karena hal inilah, penulis merasa penelitian 

                                                             
11 BBC. Perancis Masuk Kembali ke NATO.  Tersedia dalam 
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090311_francenato.shtml. Diakses pada 11 
februari 2011 
12 Ibid. 
13 Perancis Ingin Pulihkan Keanggotaan Penuhnya di NATO. 12 Maret 2009. Tersedia dalam 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4092940,00.html. Diakses pada 23 Februari 2011 
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mengenai berintegrasinya kembali Perancis ke dalam struktur komando militer 

NATO ini patut dikaji lebih lagi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berintegrasinya Perancis ke dalam NATO di bawah kepemimpinan Presiden 

Sarkozy merupakan suatu kebijakan yang cukup membawa dampak yang 

berpengaruh dan menjadi perdebatan di Perancis. Hal ini di karenakan Perancis 

sebelumnya merupakan negara kuat yang berpendapat bahwa ia tidak membutuhkan 

NATO dan dengan berintegrasinya Perancis di bawah kepemimpinan NATO, maka 

hal tersebut akan melemahkan kedaulatan Perancis, karena itulah penulis ingin 

meninjau lebih jauh lagi mengenai kebijakan Perancis untuk berintegrasi kembali ke 

NATO, dan hal-hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan Perancis untuk 

berintegrasi kembali dengan NATO. Berdasarkan pernyataan di atas, maka di dalam 

penelitian ini akan muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

• Kepentingan apakah yang mempengaruhi Perancis untuk berintegrasi kembali 

dengan NATO? 

• Bagaimanakah pandangan Sarkozy terhadap berintegrasinya Perancis kembali 

ke dalam NATO? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian mengenai “Kepentingan Perancis untuk Berintegrasi 

Kembali ke dalam Struktur Komando Militer NATO” adalah untuk menjelaskan 

faktor-faktor yang mendorong Perancis mengintegrasikan militernya di bawah 

struktur komando NATO.  selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

pandangan Sarkozy terhadap berintegrasinya Perancis kembali ke dalam NATO. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian yang dilakukan adalah untuk; 

- Menambah wawasan mengenai alasan kebijakan Perancis untuk bergabung 

dengan NATO 

- Menambah wawasan mengenai teori HI yang menjadi landasan Kebijakan 

tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab: 

 BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II merupakan kerangka berpikir yang dimulai dengan mendeskripsikan 

mengenai teori hubungan internasional realisme. Selanjutnya diuraikan konsep-

konsep mengenai;kebijakan luar negeri dengan konsep-konsep kepentingan nasional, 

ancaman dan peluang, kapabilitas nasional, Kekuasaan (power), pengaruh (influence), 
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otoritas (authority), kekuatan (force); terorisme global; keamanan dan pertahanan; 

dan aliansi militer.  

 BAB III merupakan uraian mengenai metode penelitian. Bab ini dimulai 

dengan uraian mengenai ruang lingkup penelitian yang dilanjutkan dengan jenis-jenis 

dan sumber data yang diperlukan. Tahap selanjutnya adalah menentukan jenis 

penelitian dan metode yang digunakan, serta pendekatan untuk melakukan 

penelitian.Pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan historis. Selanjutnya, uraian mengenai teknik pengumpulan data yang 

berupa teknik pengolahan data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan 

penelusuran data online. Yang terakhir adalah teknik analisa data, yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, pengolahan dan pembahasan data dan informasi yang terkait. 

 BAB IV merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan data-data yang 

telah dikumpulkan dan dianalisis. Bab ini diawali dengan uraian singkat mengenai 

perluasan dari NATO, pemikiran Sarkozy mengenai NATO dan isu-isu terkait 

mengenai berintegrasinya Perancis ke dalam NATO. Selain itu dijelaskan juga,  

kepentingan-kepentingan Perancis berintegrasi kembali ke dalam NATO. Faktor-

faktor pendorong tersebut akan didukung dengan white paper Perancis. 

 BAB V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Dalam 

kesimpulan akan diuraikan mengenai jawaban dari hasil pembahasan sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu memahami kepentingan Perancis berintegrasi kembali dengan 
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struktur komando militer Perancis dan mengetahui pandangan Sarkozy mengenai 

berintegrasinya Perancis ke dalam struktur komando militer NATO, termasuk apa 

saja yang mendorong kebijakan Perancis tersebut terjadi. Selain itu, terdapat saran 

dari penulis mengenai berintegrasinya Perancis ke dalam struktur komando militer 

NATO. 

 




