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PANDUAN SINGKAT TENTANG 
UNI EROPA 

FAKTA-FAKTA KUNCI

Uni Eropa (UE) adalah suatu 
persatuan politik dan ekonomi 
yang terdiri dari 27 Negara 

Anggota yang sebagian besar berada di 
benua Eropa. Sebagai hasil dari proses 
yang dimulai setelah Perang Dunia II, 
UE bertujuan membawa perdamaian ke 
benua tersebut. UE tidaklah dibangun 
dalam sehari. Ia tumbuh secara 
bertahap melalui traktat demi traktat. 
Dari enam negara pada tahun 1957, 
keanggotaannya telah berkembang 
menjadi 27 negara. Setelah adanya 
perserikatan militer sementara yang 
gagal pada tahun 1950-an, negara-
negara Eropa memusatkan perhatian 
pada pembangunan pasar ekonomi 
bersama berdasarkan aturan dan standar 
bersama.
Pembentukan UE dapat dicirikan sebagai 
proses integrasi (adanya traktat-traktat 
baru yang secara teratur ditandatangani, 
sehingga menguatkan integrasi yang 
ada) yang melihat pengalihan kekuasaan 
sesuai kesepakatan dari Negara Anggota 
ke tingkat Eropa. Oleh karena itu, UE 
terus menghadapi ketegangan dan 
pergerakan yang konstan.

Prinsip-prinsip penting ini menjelaskan bagaimana UE bekerja beserta 
alasannya: 

Prinsip atribusi kekuasaan: UE hanya memiliki kompetensi hukum yang 
mencakup bidang-bidang kekuasaan yang telah dipilih Negara Anggota untuk 
dialihkan ke tingkat Eropa. Kekuasaan UE, dan cara pengambilan keputusannya 
memiliki dasar hukum dalam Traktat-traktat peletak kerangka untuk pekerjaan 
UE tersebut, yang disetujui oleh semua Negara Anggota.

Prinsip subsidiaritas: UE akan selalu memprioritaskan penanganan pekerjaannya 
di tingkat lokal selama memungkinkan. Tindakan tingkat UE hanya akan 
diusulkan jika ada masalah yang dianggap tidak dapat diselesaikan secara 
lebih efisien di tingkat lokal. Oleh karena itu, setiap tindakan tingkat UE harus 
membawa nilai tambah.
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UE dan Negara Anggotanya saling berbagi kompetensi dalam kebijakan berikut: 
ketenagakerjaan dan urusan sosial, kesatupaduan ekonomi, sosial dan kawasan, pertanian, 
perikanan, lingkungan, perlindungan konsumen, transportasi, energi, keamanan dan 
keadilan, kesehatan masyarakat, penelitian dan ruang angkasa, kerja sama pembangunan, 
dan bantuan kemanusiaan.

Untuk bidang-bidang tersebut, Negara Anggota hanya dapat menerbitkan undang-
undang nasionalnya selama UE belum mengajukan undang-undang terkait atau telah 
memutuskan untuk tidak mengajukannya.

Kebijakan yang menjadi kompetensi Negara Anggota (yang dapat didukung UE) meliputi: 
kesehatan masyarakat, industri, budaya, pariwisata, pendidikan dan pelatihan, pemuda 
dan olah raga, perlindungan sipil, dan kerja sama bidang administratif.

UE memiliki kompetensi tunggal untuk kebijakan yang terkait 
dengan pasar UE: bea cukai, aturan seputar berfungsinya pasar 
bersama, kebijakan moneter untuk negara-negara 
pengguna Euro, dan perjanjian dagang.

Pendapatan UE diperoleh dari bea cukai atas barang-barang yang diimpor ke kawasan 
tersebut, sebagian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas semua pembelian yang dilakukan 

atau layanan yang diberikan dan, yang terpenting, kontribusi Negara-negara Anggota berdasarkan 
Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.

Dana publik ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan UE dan berjalannya Lembaga 
UE (diuraikan di bawah). Lih. gambar di bawah ini yang menjelaskan pengeluaran pokok:  

Setiap lima tahun, Negara Anggota bertemu untuk menyepakati anggaran periode berikutnya: 
mereka mengusahakan untuk membayar sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik 
dari uang yang dikeluarkan. Negara-negara yang lebih rendah kemampuan keuangannya akan 
menerima lebih banyak uang daripada yang mereka berikan, sehingga menjadikan negara-negara 
yang kaya menjadi ‘kontributor bersih’.

BIDANG-BIDANG APA SAJA YANG MENJADI KOMPETENSI UE?
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Pertumbuhan 
Berkelanjutan/Sumber 

daya alam 

(420 MILIAR EURO)

Keamanan dan 
kewarganegaraan

(18 MILIAR EURO)

KEGIATAN EROPA 
GLOBAL 

(66 MILIAR EURO)

KEGIATAN 
ADMINISTRASI 

(70 MILIAR EURO)

Daya saing untuk 
pertumbuhan dan 

pekerjaan 

(142 MILIAR EURO)

Ekonomi, Sosial dan 
Kesatuan Teritorial 

(371 MILIAR EURO)



3PANDUAN SINGKAT UNTUK UNI EROPA • APRIL 2021 • PANDUAN SINGKAT UNTUK UNI EROPA • APRIL 2021 • 

Bagaimana undang-undang biasanya dikembangkan di 
tingkat UE

Biasanya, undang-undang EU atau perubahannya membutuhkan waktu sekitar tiga tahun 
untuk dikembangkan. Dalam proses ini, ada banyak langkah yang melibatkan aktor dan 

hubungan konsultasi yang berbeda, dan dengan banyak peluang pula untuk memengaruhi 
kemajuan yang akan dicapai.

Cara kerjanya adalah:

Pertama, Komisi Eropa akan mempersiapkan penyusunan undang-undang baru. 

Kegiatan ini biasanya mencakup penilaian dampak dan konsultasi publik untuk 
mendengarkan pandangan yang berbeda.

Komisi Eropa kemudian mengajukan rancangan undang-undang.

Parlemen Eropa dan Dewan UE kemudian secara terpisah akan menyepakati posisi 
masing-masing dan usulan perubahan. Kedua posisi ini disepakati hanya jika 
mendapatkan suara mayoritas (di Dewan UE, posisi mayoritas harus mewakili 55 
persen Negara Anggota dan 65 persen masyarakat UE).

Setelah ini dilakukan, Komisi, Dewan dan Parlemen akan menyelenggarakan 
pertemuan (yang disebut ‘trilog’) untuk menyepakati keputusan akhir.

Prosedur di atas disebut keputusan bersama (co-decision) (artinya Parlemen dan Dewan 
akan memutuskan pengesahan undang-undang tersebut). Prosedur ini digunakan untuk 
memutuskan 80 persen undang-undang UE. Namun ada pengecualian untuk persoalan-
persoalan tertentu. Ada beberapa kebijakan yang membutuhkan suara bulat dari Dewan, 
sementara dalam kebijakan lainnya, kekuasaan Parlemen Eropa lebih terbatas.

Contohnya adalah dalam Perjanjian Perdagangan Bebas. Parlemen Eropa hanya memiliki 
kekuasaan formal untuk menyetujui atau menolak Perjanjian Perdagangan Bebas, dan tidak 
dapat melakukan perubahan terhadap teks di dalamnya.

BAGAIMANA KEPUTUSAN DIAMBIL DI UE 
(SECARA SINGKAT) 
Ada tiga lembaga utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan UE: Komisi Eropa, 
Parlemen Eropa, dan Dewan UE. 
Ada dua badan legislatif untuk Uni Eropa:

Parlemen Eropa (serupa dengan parlemen tingkat nasional yang mewakili warga 
negaranya) yang berbasis di Brussel dan Strasbourg, yang anggotanya dipilih langsung 
oleh warga negara-negara Eropa; dan 

Dewan (yang serupa dengan majelis tinggi, seperti Senat yang mewakili wilayah), juga 
berbasis di Brussel, yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah 27 Negara Anggota.
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1. The logo
M O N O L I N G U A L  L O G O

MONOLINGUAL STANDARD VERSION

The European Parliament  logo comprises 
three different elements: a stylized hemicycle, 
the European Union flag and the name of the 
institution.

It has been designed based on the core values 
the European Parliament stands for: openness 
and democracy.

MENGAJUKAN 
RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG KEPADA 
PARLEMEN EROPA

MENGESAHKAN UNDANG-
UNDANG MELALUI 

KEPUTUSAN BERSAMA 

Komisi Eropa

Parlemen Eropa
dan Dewan Uni Eropa 
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KOMISI EROPA 

KOMISI EROPA ADALAH BADAN 
EKSEKUTIF INDEPENDEN YANG PIM-
PINANNYA DITUNJUK OLEH NEGARA 
ANGGOTA, AKAN TETAPI MEMILIKI 
TANGGUNG JAWAB POLITIS KEPADA 
PARLEMEN.

Komisi Eropa terdiri dari:
• Sebuah badan politik - dilembagakan dalam posisi 
Presiden Komisi, Wakil Presiden dan satu 'rekan' 
Komisaris yang merupakan perwakilan politik dari 
Negara Anggota, dan ketiganya bertanggung jawab 
atas topik tertentu.

• Badan administratif yang terdiri dari 27 Direktorat 
Jenderal (DG) (serupa dengan Kementerian) dan 
badan atau layanan khusus lainnya. Setiap DG 
bertanggung jawab atas suatu area kebijakan 
(misalnya: DG Perdagangan, DG Lingkungan Hidup, 
DG Pertanian). DG terdiri dari pegawai negeri dan 
dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang 
bertanggung jawab kepada Komisarisnya. Setiap DG 
diatur menjadi beberapa direktorat yang berbeda, 
yang dikelola menjadi unit-unit yang berbeda.

Komisi Eropa memegang peran berikut:
• Merupakan satu-satunya lembaga yang  
  berwenang menyusun agenda legislasi dan  
  mengajukan rancangan undang-undang baru.
• Memastikan dihormatinya traktat-traktat UE.
• Memastikan pelaksanaan undang-undang UE.
• Mewakili UE di dunia internasional.

DEWAN UE

DEWAN UE MEWAKILI PEMERINTAH 
NASIONAL DARI NEGARA ANGGOTA 
DAN MEMEGANG ENAM TANGGUNG 
JAWAB UTAMA:

• Mengesahkan undang-undang dan menyetujui  
  anggaran, sebagian besar dilakukan bersama-sama   
  dengan Parlemen
• Mengoordinasikan kebijakan ekonomi yang luas  
  dari Negara Anggota
• Mengembangkan Kebijakan Bersama UE di Bidang  
  Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Umum.

Dua kali setahun, Dewan UE melakukan pertemuan 
tingkat Kepala Negara (disebut dengan KTT). Selain 
itu, Dewan UE lebih sering melakukan pertemuan 
di tingkat menteri sesuai dengan topik yang 
dibicarakan (lingkungan, keuangan, dll.). Ini berarti 
bahwa perwakilan Dewan EU dijabat orang yang 
berbeda-beda sesuai dengan topik yang dibahas.

Setiap enam bulan, satu Negara Anggota akan 
mengambil peran sebagai Presidium Dewan, di 
mana hal ini menjadikannya sebagai kekuatan 
pendorong dalam proses pembuatan keputusan 
legislatif dan politik.

Jauh lebih sulit untuk memengaruhi Dewan 
daripada Parlemen karena upaya yang dilakukan 
harus difokuskan pada tingkat nasional dan Uni 
Eropa sekaligus.

RANGKUMAN SINGKAT TENTANG CARA 
KERJA MASING-MASING LEMBAGA 

30%
Meskipun orang

langsung memilih
anggota parlemen 

hukum nasional
berasal dari hukum 

UE, warga Eropa 
masih merasa cukup
jauh dari Uni Eropa. Foto dari kiri ke kanan: 

Ursula von der Leyen, Presiden EC (Komisi Eropa)
David Maria Sassoli, Presiden EP (Parlemen Eropa),
Charles Michel, Presiden Dewan Eropa.
Foto Etienne Ansotte
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PARLEMEN EROPA

PARLEMEN EROPA ADALAH SATU-SA-
TUNYA LEMBAGA UE YANG DIPILIH 
SECARA DEMOKRATIS DAN LANGSUNG 
SEHINGGA MENJADI YANG PALING 
SENSITIF TERHADAP OPINI PUBLIK. 
LEMBAGA INI MEMILIKI 704 ORANG 
ANGGOTA (PARLEMEN EROPA) YANG 
DIPILIH OLEH WARGA NEGARA-NEGA-
RA EROPA SETIAP LIMA TAHUN.

Parlemen Eropa memiliki peran berikut:
• Bersama-sama dengan Dewan UE, Parlemen Eropa  
   memiliki kekuasaan mengesahkan undang- 
   undang dan menyetujui anggaran UE.
• Melakukan pengawasan secara demokratis atas  
  semua lembaga UE, khususnya Komisi Eropa.
• Membahas persoalan-persoalan yang penting  
  secara publik dan memiliki hak bertanya kepada  
  Komisi dan Dewan. Dengan demikian, lembaga ini  
  memiliki peran penting dalam memperluas fokus  
  pembahasan pembuatan kebijakan.

BAGAIMANA PARLEMEN EROPA MEMBUAT 
UNDANG-UNDANG
Parlemen Eropa bekerja melalui komite-komite 
(contohnya Komite Lingkungan Hidup; Komite 
Urusan Luar Negeri; Komite Pembangunan) 
untuk mengusulkan dan mengadopsi perubahan 
proposal Komisi (yang nantinya akan menjadi 
undang-undang). Untuk setiap proposal, ada satu 
orang ‘pelapor’ yang ditunjuk oleh rekan-rekan 
sejawatnya: Parlemen Eropa (beserta penasihatnya) 
bertanggung jawab menyusun naskah undang-
undang. Pada saat yang bersamaan, setiap 
kelompok juga akan menunjuk ‘pelapor pendukung’, 
anggota parlemen yang mengoordinasikan 
kepentingan kelompoknya dalam naskah tersebut.

Kompromi menjadi unsur penting dalam 
pembuatan kebijakan Parlemen Eropa karena 
tidak ada kelompok yang menjadi mayoritas. 
Pelapor yang ‘baik’ akan mampu mendengarkan 
dan mencapai kesepakatan dengan ‘pelapor 
pendukung’. Setelah tercapai kesepakatan, naskah 
tersebut akan menjalani voting di Komite sebelum 
voting di semua anggota parlemen, yakni di Sidang 
Paripurna.

Parlemen Eropa juga menjadi instrumen penting 
bagi publik untuk dapat melakukan tekanan. Hal ini 
dapat dilakukan melalui pertanyaan, laporan dan 
audiensi.

BAGAIMANA PARLEMEN DIKELOLA 
Sebagian besar anggota parlemen merupakan 
bagian dari 'kelompok' politik dan 'delegasi 
nasional'. Kelompok-kelompok yang ada berkumpul 
di tingkat UE bersama partai nasional yang memiliki 
ide yang sama. Misalnya, Kelompok Parlemen 
Eropa dari Sosial Demokrat (S&D) mengumpulkan 
partai-partai sosialis nasional seperti ‘Parti 
Socialiste’ Prancis atau ‘Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands’ Jerman.

Di dalam 'kelompok-kelompok' tersebut, terdapat 
'delegasi nasional' yang mempertemukan anggota 
parlemen dari partai yang sama dan negara yang 
sama. 

Tidak semua 'kelompok' bersifat homogen secara 
ideologis. Ada perbedaan posisi tergantung pada 
negara asal anggota parlemen. Misalnya, orang 
Eropa Utara umumnya jauh lebih pro perdagangan 
bebas daripada orang Eropa Selatan. Orang Eropa 
Timur akan kurang sensitif terhadap masalah iklim 
dibandingkan orang Eropa Barat.

Ada tujuh kelompok politik, dari paling kiri hingga 
paling kanan, seperti terlihat pada gambar di bawah 
ini.

Partai Hijau (partai ekologis) adalah kelompok yang 
paling homogen secara ideologis: mereka sangat 
padu dalam cara memberikan suara/voting. Di 
sisi lain, kaum sosialis atau konservatif jauh lebih 
terfragmentasi, tergantung pada negara asalnya.

Secara historis, mayoritas yang ada di Parlemen 
terdiri dari koalisi antara kanan tengah (konservatif, 
bernama Partai Populer Eropa (EPP)) dan kiri 
tengah - sosialis. Namun dalam pemilu 2019, kedua 
partai tersebut untuk pertama kalinya kehilangan 
mayoritasnya dan harus membuat kesepakatan 
dengan kaum Liberal (Perbarui Eropa).
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Mengakses lembaga-lembaga UE

Saat bertemu dengan pembuat kebijakan UE, sangat disarankan untuk menyesuaikan pidato 
Anda dengan lawan bicara Anda. Ada beberapa orang yang lebih peka terhadap argumen politik, 

sementara yang lain hanya akan dapat diyakinkan oleh keahlian teknis. Berikut ini adalah deskripsi 
singkat tentang jenis pemangku kepentingan utama yang akan Anda temui. kami berharap ini dapat 
membantu Anda mempersiapkan pertemuan atau panggilan di masa mendatang.

Parlemen Eropa
Parlemen adalah lembaga Uni Eropa yang paling mudah untuk “diakses” karena lembaga ini adalah 
yang paling demokratis dan terbuka. Artinya, cukup mudah untuk mengadakan pertemuan dengan 

anggota parlemen atau asisten mereka. Hal ini membuat Parlemen lebih 
berpotensi untuk melakukan lobi. Minat kelompok politik juga berbeda-
beda. Ada yang lebih atau kurang berminat mendengarkan masukan 
dari masyarakat sipil: Partai Hijau sayap kiri dan anggota parlemen S&D 

cenderung lebih terbuka daripada EPP kanan-tengah, meskipun ada banyak pengecualian.

Ada beberapa anggota parlemen yang lebih kuat dari yang lain, yakni ketua delegasi, ketua 
kelompok, dan ketua komite. Anggota parlemen yang telah terpilih untuk waktu jabatan yang lama 
juga cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang baru terpilih dan masih 
membutuhkan waktu untuk memahami aturan main yang ada.

Anggota Parlemen Eropa adalah politisi. Oleh karena itu, mereka akan lebih peka terhadap argumen 
yang akan meyakinkan para pemilih dan rekan politik mereka daripada argumen teknis. Mereka 
juga mungkin tertarik untuk berpartisipasi dalam segala aktivitas (gambar, surat, dll.) yang akan 
menaikkan popularitasnya. 

Komisi Eropa

Ada dua jenis orang di Komisi: politisi dan teknisi.
Komisaris duduk di pada tingkat tertinggi. Mereka diangkat secara politis, dan memiliki pola 

pikir politik. Anggota kabinet Komisaris harus memiliki pengetahuan yang baik tentang masalah yang 
mereka hadapi dan pemahaman akan tujuan politik dari Komisarisnya. Mereka adalah perantara 
antara pemangku kepentingan (seperti Anda) dan politisi. Karena itu, mereka akan peka terhadap 
argumen politik dan pemikiran gambaran besar. Komisaris dapat membuat keputusan sendiri, jadi 
Anda harus berusaha mendorong mereka membuat komitmen nyata untuk bertindak.

Pegawai negeri sipil yang bekerja di Komisi adalah teknisi murni. Mereka ahli di bidangnya dan 
akan tertarik untuk berdiskusi tentang isi persoalan. Saat bertemu dengan mereka, Anda harus 
memiliki pemahaman kuat tentang kebijakan yang akan Anda diskusikan dan siap untuk dengan 
data dan bukti pendukung. Mereka cenderung menghargai diskusi dengan orang-orang yang 

‘berbicara dengan bahasa teknis yang mereka gunakan’. Mereka tidak akan 
peka terhadap argumen politik dan sering kali tidak dapat melakukan apa 
pun secara langsung setelah pertemuan dengan Anda, karena mereka 
tidak cukup senior untuk membuat keputusan. Semakin rendah mereka, 

semakin benar hal ini berlaku. Namun jika mereka teryakinkan dengan argumen Anda, mereka dapat 
membantu mengomunikasikan persoalan ke orang-orang yang ada di atas mereka. Mereka yang 
berada di tingkat yang lebih rendah juga dapat menjadi sumber informasi dan nasihat yang berguna, 
dan mungkin mencoba membantu Anda di balik layar. 

TIPS MEMPERSIAPKAN PERTEMUAN DENGAN 
PEMBUAT KEBIJAKAN UE 
Satu hal penting yang perlu diingat adalah, terlepas dari kuatnya tingkat integrasi yang ada, 
dan berbeda dengan negara federal, kesamaan identitas di Eropa cukup rendah. Meskipun 
masyarakat memilih langsung Anggota Parlemen Eropa dan sekitar 30 persen undang-undang 
nasional berasal dari undang-undang UE, warga negara-negara Eropa masih merasa cukup 
jauh dari UE. Oleh karena itu, ketika menganalisis politik Eropa, perlu diingat bahwa politik 
tersebut akan lebih ditentukan oleh kepentingan nasional daripada kepentingan publik UE 
yang sejatinya tidak ada.

"Parlemen adalah
lembaga UE termudah 

untuk 'diakses'."

"Mereka adalah dua 
jenis orang di Komisi: 
politisi dan teknisi."
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TONTON PANDUAN AKTIVIS KAMI KE UE

Dewan

Dewan adalah lembaga yang paling sulit diakses. Oleh karena itu, Anda jarang memiliki 
kesempatan untuk bertemu dengan orang yang bekerja di tingkat Dewan, di Brussel. 

Kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan mereka yang berada di 
tingkat nasional, di kementerian terkait.

Jika Anda bertemu pegawai negeri yang bekerja di Perwakilan Permanen 
(Permanent Representation), Anda harus mendekati mereka dengan cara 
yang mirip ketika Anda mendekati teknisi Komisi Eropa.

Jika Anda bertemu dengan seorang Perwakilan Tetap (yang memiliki peran serupa dengan 
Duta Besar), maka perhatikan kepentingan politik mereka karena peran mereka mewakili 
kepentingan negara mereka. Anda harus berbicara dengan mereka dengan cara yang sama 
selayaknya Anda akan mendekati seorang Komisaris atau anggota kabinet.

"Dewan adalah lembaga 
yang paling sulit 

diakses."

"Saat bertemu dengan pembuat kebijakan UE, penting untuk 
menyesuaikan pidato Anda dengan orang yang akan Anda ajak bicara."

PESAN PENULIS:
Dokumen ini tidaklah dimaksudkan menjadi panduan yang ilmiah atau lengkap. Isinya diambil 
dari 10 tahun bekerja di kegiatan-kegiatan urusan Uni Eropa (UE), termasuk di Parlemen Eropa. 
Tujuannya adalah untuk memberikan ‘perasaan’ kepada pembaca tentang dinamika ‘medan 
pertempuran politik UE’ serta agar organisasi masyarakat sipil non-Eropa dan pemimpin lembaga 
adat dan hutan dapat lebih memahami jenis-jenis aktor yang akan mereka temui ketika datang ke 
Brussel, agar mereka lebih mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat hutan di tingkat UE.

Kontak: Pierre-Jean Brasier, pierre-jean@fern.org

https://youtu.be/P8m_oYqFHh0
https://youtu.be/GH4iT08aEQs
https://youtu.be/GH4iT08aEQs
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Publikasi ini diproduksi dengan bantuan Life Program of 
the European Union dan Ford Foundation. Pandangan 
yang diungkapkan sama sekali tidak dapat dianggap 
mencerminkan pandangan para donor.

http://filinvisible.org
https://twitter.com/WeavingTies
https://www.facebook.com/WeavingTies
http://www.lafabriquerouge.com
https://www.instagram.com/WeavingTies/

