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AHSTRAK 

Penelitian ini mengkaji kepentingan Uni cropa dalam program 
enlar~emelJl terhadap negara-negara Visebrrad pada masa pasca pen.tng dingin. 
Masa pasca perang dingin yang memhawa perubahan situasi internasional pada 
umumnya serta kawasan Eropa pada khususnya berdampak pada kebijakan Uni 
Eropa untuk mcmpcrluas kcanggolaannya lcrhadap ncgara-ncgara Viscgrau 
dengan memberikan kesempatan pada negara-negara tersebut unluk turnt serta 
mcningkalkan stabilitas kawasan Eropa. 

Unluk mcnjclaskan Icnomcna tcrscbul digunakan konscp kcpcnlingan 
nasional, tcori sistem serta tcori interdcpendcnsi. 

Untuk dapat menjamin suksesnya program enlargement tersebut, 
diperlukan seperangkat kehijakan yang disepakati oleh Uni Eropa dcngan negam
nr.!gara Visegrad. Tipe penelitian yang digunakan disini yaitu eksplanasi yang 
mcnjdaskan kcpcntingan Uni Eropa dalam prob'fam enlargement tcrhadap ncgara
ncgam Visegrad pasca perang dingin serta faktor-faktor yang mcmpengaruhinya. 
Scdangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepuslakaan 
dcngan mcndusuri dan mcncari inlormasi dari sumbcr data sckundcr scpcrti buku, 
artikel datam majatah, jurnal, laporan resmi, serta data dari internet. Jangkauan 
pcndilian yang diambil yaitu pasca perang dingin hingga tahun 1999 dcngan 
dibukunya Ilegosiasi aksesi alltam Uni Eropa dengan ncgara-ncgara Viscgrad 
sl.!bagai tanda dimulainya pelaksanaan lahap kedua enlargement lcrhadap negara
ncgara Viscgrad. 

Sctelah dianalisis dapat ditarik suatu kesimpulan yang mendukung 
hipotcsis bahwa kepentingan Uni Eropa dalam probrram enlargement terhadap 
ncgara-ncgara Viscgrad pada masa pasca pcrang dingin bcrlujuan unluk 
meningkatkan stabilitas kawasan secara keseluruhan yang dimulai dengan 
kcrjasama ekonomi dengan negara-negara Visebrrad sebagai bentuk pemberian 
kcsempatan kepada negara-negara tersebut sebagai negara kandidat anggota baru 
Uni Eropa. 

Kata Kund: kepentingan Uni Eropa, enlargement, negara-negara Visegrad 
(Polanuia, Hungaria, Chcko, dan Slovakia). 
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