


PERANG DINGIN

Perang dingin adalah suatu keadaan dimana dua negara adi
kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, menyusun
kekuatan baik melalui politik maupun militer tetapi tidak
melakukan konfrontasi secara langsung satu sama lain.

Sebab munculnya perang dingin:

• Perbedaan ideologi antar negara.

• Munculnya dua negara sebagai negara adi kuasa (super 
power), yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

• Perimbangan kekuatan (balance of power).



LANGKAH-LANGKAH AMERIKA SERIKAT

• Marshall Plan

Dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri AS, George Catlerr Marshall yang 
bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negara-negara
Eropa yang diakibatkan oleh Perang Dunia II.

• Truman Doctrine

Suatu pernyataan dari Presiden AS, Harry Truman (12 Maret 1947) yang 
akan memberikan bantuan kepada kekuatan anti komunis di Turki dan
Yunani.

• Politik Containment

Sebuah strategi politik luar negeri Amerika Serikat untuk membendung
kekuatan ekspansi Komunisme Uni Soviet yang dicetuskan oleh George 
Kennan (1947).



• Pembentukan NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Pada 4 April 1949, dibentuk NATO dengan tujuan untuk mendukung
stabilitas politik dan keamanan di daerah sekitar Atlantik Utara dengan
membendung komunisme dari timur.

Negara anggota NATO:

Amerika Serikat

 Inggris

Kanada

Prancis

Belanda

Belgia

 Italia

Portugal

 Islandia

Norwegia

 Luxemburg

Denmark

Turki

Yunani, dll.



LANGKAH-LANGKAH UNI SOVIET

• Memblokade kota Berlin 

Berlin adalah sebuah kota yang dikuasai oleh AS dan berada
di tengah-tengah Jerman Timur yang tidak dapat berhubungan
dengan Jerman Barat karena diblokade oleh US 

• Komunis di Benua Amerika

Uni Soviet menjadikan Kuba sebagai ujung tombak kekuatan 
komunis di benua Amerika.

• Membentuk Pakta Warsawa

Pembentukan NATO memancing negara Eropa Timur
membentuk Pakta Pertahanan di kota Warsawa, Polandia (14 
Mei 1955) dibawah pimpinan Uni Soviet dengan membendung
liberalism edari barat.



Negara anggota Pakta Warsawa:

Uni Sovyet

 Jerman Timur

Polandia

Bulgaria

Cekoslowakia

Hongaria

Albania



AKIBAT PERANG DINGIN

• Teori Domino

Sebuah teori yang menyatakan bahwa apabila satu negara
telah menganut ideologi tertentu, negara-negara tetangganya
secara otomatis akan menganut ideologi yang sama pula.

• Proxy War

Perang sekunder terjadi sebagai akibat dari perang primer 
yang berlangsung antara dua negara adi kuasa, yaitu Amerika 
Serikat dan Uni Soviet.


