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ABSTRAK 

Jennan merupakan salah satu negara anggota Urn Eropa (UE) yang 
mendukung rencana perluasan kelima UE yang berlaku secara efektif mulai 
tanggal 1 Mei 2004. Perluasan yang melibatkan sepuluh negara sekaligus itu 
merupakan perluasan terbesar sepanjang sejarah UE. Dukungan pemerintah 
Jennan itu ditandai dengan penandatanganan treaty ofaccession 2003 pada bulan 
April 2003 oleh Kanselir Gerhard SchrOder. Ratifikasi petjanjian itu memancing 
perdebatan publik, karena dilakukan dengan tidak melalui mekarnsme 
referendum-sebagaimana juga pemberlakuan mata nang tunggal Eropa Euro di 
J ennan. Dibandingkan dengan negara-negara anggota UE lainnya. Jennan 

, tennasuk negara pendukung terbesar program perluasan tersebut. Pennasalahan 
penelitian yang menjadi pusat kajian adalah .kenapa Jerman mendukung 
perluasan kelima UE? 

Penelitian ini menggunakan negara-banpa sebagai unit analisis dan 
sistem intemasional sebagai unit eksplanasi. Untuk menguraikan kepentingan 
nasional Jerman, digunakan beberapa teori dan konsep, yaitu: expected-utility 
theory, konsep kepentingan nasional, structural-realism theory, democratic peace 
theory, dan konsep national image. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik studi kepustakaan dan tennasuk juga beberapa diskusi 
melalui email dengan beberapa koresponden. Penelitian ini bersifat eksplanatif 
karena berusaha untuk menjelaskan snatu fenomena yang teJjadi pada obyek 
penelitian. Jangkauan penelitian ditentukan antara tabun 1998-ketika kabinet 
Gerhard Schroder mulai memerintab-hingga tabun 2003-ketika treaty of 
accession 2003 diratifikasi oleh pemerintab Jennan. 

Wacana yang berkembang di Jennan dalam menanggapi dukungan 
pemerintah Jennan 	cukup beragam. Pada awalnya terdapat beberapa perdebatan 
yang mengarah kepada oposisi, akan tetapi hal itu tidak sampai kepada perdebatan 
yang destruktif yang mengancam kehidupan bernegara di J ennan. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh Jennan dengan mendukung 
perluasan UE itu, paling tidak, meliputi dna bidang, yaitu politik dan ekonomi. Di 
bidang politik, Jennan ingin memastikan keberpihakan sepuluh negara kandidat 
terltadap sistem demokrasi Barat. Hal itu bagi Jennan merupakan jaminan 
keamanan (security) yang bisa mengurangi ancaman dan bisa membawa 
perdamaian di kawasan Eropa pada umumnya. Sementara itu di bidang ekonomi, 
Jennan memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses terhadap pasar (market) 
yang lebih baik, mengingat Jennan telah lama menjadi pelaku ekonomi terbesar di 
sepuluh negara kandidat itu secara kumulatif 

KATA KUNCI: 	 Security, Market, 10 Negara Kandidat Anggota UE 2004, 
Kepentingan Nasional Jennan, Perluasan Kelima UE. 
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