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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Uni Eropa
1

 merupakan regionalisme
2

 di kawasan Benua Eropa yang 

hingga saat ini telah mencapai titik integrasi maksimal
3
 dalam bidang-bidang 

kerjasama antar anggota di dalamnya. Hal inilah yang kemudian membuat UE 

mempunyai ide untuk memperluas keaggotaannya khususnya kepada negara-

negara tetangga di sekitarnya, di kawasan Eropa. Oleh karena itu, dikeluarkanlah 

kebijakan perluasan
4

 yang hingga saat ini telah berhasil menambah Negara 

anggota dari yang pada awalnya di tahun 1951 hanya 6 negara yaitu Prancis, 

Jerman, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg, sampai pada Januari 2007 

anggota UE menjadi 27 negara, dengan melalui lima tahapan perluasan. Perluasan 

                                                           
1
 Uni Eropa berikutnya disebut sebagai UE. 

2
 Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan 

regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Anak Agung 

Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
3
 Dalam berbagai literatur, UE dikatakan sebagai bentuk regionalisme yang sudah mencapai 

tingkatan integrasi yang tinggi dengan indikator meningkatnyakerjasama dari low politics kini UE 

memiliki beragam kerjasama dalam berbagai bidang sebagai spill over effect dari kerjasama awal 

batubara dan baja yang menguntungkan. Bahkan level integrasi antar negara anggota di dalamnya 

sudah mencapai tingkatan tinggi setelah integrasi wilayah dan integrasi ekonomi, integrasi 

moneter dapat dicapai dengan diberlakukannya sistem mata uang bersama, UEro. Lihat Ernst B. 

Haas, International Integration: The UEropean and the Universal Process, dalam James E. 

Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr, 2001, Contending Theories of International Relations: A 

Comprehensive Survey (ed.5), New York: Longman, halaman 121 dan Duncan Watts, 2008, The 

UEropean Union, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, halaman 49. 
4
 Oleh Jean Monet, salah satu pendiri Uni Eropa, dalam pidatonya pada peringatan 5 tahun 

perluasan keanggotaan Uni Eropa (7 Mei), mengartikan kebijakan perluasan sebagai kebijakan 

memperbesar dan menyatukan, wujud sebuah kesatuan dari warga Eropa yang atas keinginan 

mereka sendiri telah bersama-sama memutuskan untuk membangun masa depan bersama 

berdasarkan supremasi hukum, satu pasar internal dan penghapusan batas-batas internal secara 

bertahap. “Kami tidak membentuk koalisi negara-negara, kami justru mempersatukan rakyat”. 

Artikel yang ditulis oleh Benita Ferrero-Waldner adalah Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri 

Uni Eropa. Artikel ini dibuat dalam rangka Hari Eropa 2009 dan diterjemahkan dari bahasa 

Inggris oleh Kantor Perwakilan Komisi Eropa di Jakarta, 14 Mei 2009, Kiprah Uni Eropa Bagi 

Panggung Dunia, diambil dari situs http://dunia.vivanews.com/news/read/57839-

kiprah_uni_eropa_bagi_panggung_dunia diakses tanggal 17 April 2011, halaman 3. 

http://dunia.vivanews.com/news/read/57839-kiprah_uni_eropa_bagi_panggung_dunia
http://dunia.vivanews.com/news/read/57839-kiprah_uni_eropa_bagi_panggung_dunia
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yang menjadi sorotan adalah perluasan kelima dimana dari 15 negara menjadi 25 

negara anggota ketika pada 1 Mei 2004 dimana 10 Eropa Tengah dan Timur 

(Central and Eastern Europe/CEE)
5
 yaitu Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, 

Ceko, Slovakia, Hongaria, Slovenia, Malta dan Cyprus masuk menjadi anggota 

baru yang 3 diantaranya yaitu Esthonia, Latvia dan Lithuania merupakan negara-

negara Baltik yang juga merupakan pecahan Uni Soviet.
6
 

Secara geografis, negara-negara di Benua Eropa berada pada kondisi yang 

saling berdekatan dan sebagian besar berbatasan langsung satu dengan lainnya. 

Sehingga kebijakan yang telah dilakukan UE tersebut tentu menimbulkan dampak 

bagi negara-negara disekitarnya. Rusia adalah salah satunya, negara besar yang 

secara geografis berada sangat dekat dengan teritori UE menjadi rensponsif 

menanggapi kebijakan ini. Terutama setelah perluasan tahapan ke-5 yang 

menjadikan negara-negara yang terletak di Laut Baltik menjadi anggota UE. 

Secara historis, negara-negara Baltik adalah negara-negara yang pada Perang 

Dingin berada dalam kekuasaan/pengaruh Uni Soviet dan merupakan negara-

negara inti dari kesatuan Uni Soviet bersama ke-12 negara lainnya. Kewaspadaan 

Rusia bukanlah tanpa sebab, hadirnya UE di kawasan yang bisa dibilang 

„kawasannya Rusia‟ ini mengganggu terciptanya keamanan kawasan, yang 

menurut Rusia bahwa keamanan kawasannya adalah suatu keadaan dimana 

harusnya hanya ada Rusia saja sebagai Great Power-nya. Rusia sebagai Great 

Power merupakan inti dari karakteristik yang telah dibangun kembali dan 

dilekatkan serta selalu dipelihara oleh Rusia baru pasca runtuhnya Uni Soviet 

                                                           
5
 Central and Eastern Europe atau negara-negara Eropa tengah dan timur. Berikutnya akan disebut 

sebagai CEE. 
6
 Wolfram Kaiser and Jurgen Elvert, 2004, Eropean Union Enlargement A Comparative History, 

New York: Routledge, halaman 39 
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pada 31 Desember 1991.
7
 Karakter ini mendorong Rusia untuk selalu bertindak 

sebagai rezim dalam kawasan yang paling berhak untuk menjamin dan menjaga 

terciptanya keamanan negara-negara di kawasannya. 

Estonia, Latvia dan Lithuania yang resmi menjadi anggota UE 

menjadikannya sebagai batas terluar dari wilayah UE yang secara langsung 

berbatasan dengan Rusia. Semakin dekatnya UE ke Rusia ini selain mengancam 

keamanan kawasaanya juga menimbulkan potensi bahaya tersendiri bagi Rusia. 

Potensi bahaya ini merujuk pada munculnya ancaman pada keamanan Rusia. 

Dampak yang diakibatkan oleh perluasan UE ini adalah terganggunya keamanan 

Rusia, keamanan yang lebih bersifat non-militer, atau yang disini disebut soft 

security. Dengan karakteristik Rusia, respon-respon atas fenomena ini sangat 

wajar ditelurkan guna meredakan dampak yang mungkin terjadi. Sebagai respon 

atas merangseknya UE ke dalam kawasannya, secara otomatis pengaruh Rusia 

terancam memudar, oleh karena itu jalan mendekati kutub-kutub power dalam inti 

UE pun dilakukan untuk meningkatkan posisi tawarnya.
8

 Dan dalam upaya 

menahan gelombang demokratisasi di near abroad-nya, Rusia 

mendukung/menyokong kelompok yang pro terhadapnya seperti Partai Politik 

Russian speaker di Estonia
9
 juga di negara-negara lainnya seperti mendukung 

gerakan separatis sebagai oposisi dari pemerintahan setempat seperti di Georgia, 

Moldova dan Ukraina.
10

 Penggunaan isu mal-treated (diartikan sebagai perlakuan 

tidak sepantasnya) atas “Russian-speaking minorities” di negara-negara Baltik 

                                                           
7
 Jacob Hedenskog,  2005, Russia as a Great Power; Dimensions of Security Under Putin, New 

York: Routledge, halaman 11 
8
 Roger E. Kanet, 2007, Russia; Re-Emerging Great Power, New York: Palgrave Macmillan, 

halaman 16 
9
 Aivars Stranga, The Latvian-Russian Relationship at the Beginning of 1999, in Daina Bleire, et. 

Al, 1999, The Impact of UEropean Integration Processes on Baltic Security, A paper presented in 

NATO Fellowship Programme Final Report, halaman 36 
10

 Roger E. Kanet, Op. Cit., halaman 25 
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sebagai alat untuk menekan Baltik melalui simpati internasional.
11

 Dan 

menaikkan harga energi bagi konsumennya di Eropa, terutama di negara-negara 

anggota baru UE, sebagai peringatan bahwa Rusia masih memiliki kendali. 

Politik luar negeri Rusia yang terlihat dari respon-respon yang 

dilakukannya mengindikasikan fokus pada penguatan Russia‟s prestige dengan 

menunjukkan power yang dimilikinya terutama pada negara-negara pecahan Uni 

Soviet guna mempertahankan, memperluas dan memperbesar pengaruhnya di 

kawasan tersebut
12

 menjadi terbatasi karena adanya UE yang menjadi power baru 

di negara periphery-nya. Perluasan UE ke negara-negara Baltik selain akan 

membatasi tercapainya tujuan politik luar negerinya, juga menimbulkan ancaman 

pada Rusia akan Estonia, Latvia dan Lithuania yang pasti akan mengalami 

perubahan politik domestiknya menuju ke arah demokrasi sebagai salah satu 

peraturan dalam keanggotaan UE (The Copenhagen Criteria
13

) akan 

menyebabkan instabilitas politik di Negara-negara Baltik tersebut. Masalah sosial 

yang juga terdampak adalah, terbatasnya akses Rusia terhadap perlindungan atas 

meningkatnya diskriminasi terhadap “Russian-speaking minorities” di negara-

negara Baltik. Selain itu, dalam hal kerjasama Rusia dengan lingkungan 

eksternalnya, terutama dengan near abroad-nya harus disusun ulang bahkan 

dibatalkan sebagai akibat dari adopsi aturan-aturan dan standar-standar UE di 

                                                           
11

 Jacob Hedenskog, Op. Cit, halaman 12 
12

Olga Oliker, dkk, 2009, Russian Foreign Policy: Source and Implication, California: Rand 

Corporation, halaman 67 
13

 The Copenhagen Criteria berisi syarat menjadi anggota UE yaitu demokrasi yang stabil, 

memiliki standar hukum, menerapkan prinsip-prinsip HAM dan melindungi kaum minoritas. 

Memiliki daya saing dalam pasar ekonomi kawasan Eropa. Mematuhi hukum dan peraturan UE 

dan mendukung tujuan UE menurut Copenhagen Criteria. Dalam Pascal Fontaine, 2006, Europe 

in 12 Lessons, European Communities 
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negara-negara tersebut. Maka dari itu Rusia menganggap perluasan UE ini sebagai 

salah satu usaha untuk mengisolasi Rusia dari kawasannya sendiri.
14

 

Data-data mengenai terdampaknya Rusia karena perluasan UE diatas 

membuat penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai dampak-dampak 

perluasan UE ini ke Rusia dan apa yang menjadi penyebabnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menarik rumusan 

masalah berupa mengapa perluasan UE ke negara-negara Baltik berdampak pada 

soft security Rusia? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Tujuan umum: 

Untuk mengetahui apa saja dampak perluasan UE ke Negara-negara 

Baltik pada soft security Rusia. 

1.3.1.2 Tujuan khusus: 

Untuk mengetahui mengapa perluasan UE ke Negara-negara Baltik 

berdampak pada soft security Rusia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat teoritik: 

- Dapat menambah khasanah kajian tentang regionalisme 

                                                           
14

 Jacob Hedenskog, Op. Cit, halaman 121 
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- Dapat menembah pengetahuan mengenai dinamika politik Eropa, 

khusunya Eropa Timur 

1.3.2.2 Manfaat praktis: 

- Dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian setelahnya 

terutama yang menyangkut UE dan Rusia, juga yang menggenai 

fenomena serupa. 

- Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi 

penstudi UE dan Rusia, serta kajian-kajian Eropa Timur lainnya. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Regional Security Complex Theory 

1.4.1.1 Studi Security dan Region 

Security 

Security berasal dari bahasa latin yang artinya mengarah pada definisi atas 

ketenangan/keheningan dan merdeka/bebas dari kesusahan, atau yang Cicero 

nyatakan sebagai ketiadaan atas kekhawatiran dan kegelisahan.
15

 Namun, definisi 

security juga bisa tergantung dari subjek yang mendefinisikannya dan mana yang 

paling penting atau yang menjadi prioritas bagi hidup subjek tersebut. Karena 

setiap individu mempunyai kekhawatiran yang berbeda-beda.
16

 

Dalam menggunakan security sebagai alat untuk menganalisa keamanan 

suatu negara, tidak bisa hanya melihat keamanan nasionalnya saja, melainkan 

harus memahami pola internasional dari security interdependence yang 

                                                           
15

 Tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan bahaya atau ancaman, melainkan memasukkan unsur-

unsur “aman” lainnya, seperti ketiadaan atas perang, kekhawatiran dan ketidakpastian. 
16

 Emma Rothschild, 1995, What Is Security,  From Daedalus, Vol. 124, No. 3, The Quest for 

World Order (Summer, 1995), pp. 53-98, Published by: The MIT Press on behalf of American 

Academy of Arts & Sciences, diambil dari at  http://www.jstor.org/stable/20027310  

http://www.jstor.org/stable/20027310
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mengelilinginya.
17

 Definisi dari security berbeda-beda bagi masing-masing 

negara, tergantung dari persepsi suatu negara tersebut mengenai ancaman dan 

keamanan. Namun sejarah menunjukkan bahwa dalam melihat keberagaman 

persepsi akan ancaman pada keamanannya, negara merasa perlu untuk 

menggabungkan diri dalam usaha memperkuat keamanan mereka sendiri. Oleh 

karena itu muncullah bentuk-bentuk kerjasama keamanan antara negara satu 

dengan negara lain.
18

 Faktor geografis tentunya menjadi penting dalam hal ini 

sehingga negara-negara lebih suka membentuk kelompok dengan tetangga di 

kawasannya untuk melindungi diri. 

Ada empat model kerjasama keamanan regional yaitu alliance, collective 

security, security regimes dan security community. Alliance adalah bentuk 

kerjasama yang dirancang untuk, baik bertahan maupun menyerang (khususnya 

dalam artian militer), menghadapi ancaman atau musuh bersama (eksternal 

bahkan internal). Collective security, muncul di abad 20 dalam menanggapi efek 

pertentangan atas politik perimbangan kekuatan gaya lama dan aliansi. 

Merupakan usaha bersama dalam kelompok dari negara-negara yang bertujuan 

untuk melindungi keamanannya. Sistem ini bertujuan untuk mencegah atau 

membendung perang dengan memberikan jaminan berupa respon atas segala 

tindakan penyerangan terhadap anggotanya. Security regimes merupakan 

kerjasama keamanan yang serupa dengan dimensi hubungan internasional 

layaknya peraturan dalam perdagangan internasional. Security community 

didefinisikan sebagai sekelompok negara yang antar anggota dalam komunitas ini 

                                                           
17

 Barry Buzan, 1991, People, States & Fear, London: Harvester Wheatsheaf, halaman 134 
18

 Hasan Ulusoy, 2002, Collective Security in Europe. 

http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume7/Dec2002-

Feb2003/PerceptionVolumeVII3HasanUlusoy.pdf  

http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume7/Dec2002-Feb2003/PerceptionVolumeVII3HasanUlusoy.pdf
http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume7/Dec2002-Feb2003/PerceptionVolumeVII3HasanUlusoy.pdf
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benar-benar menjamin tidak akan menyerang satu sama lain secara fisik, 

melainkan akan menyelesaikan perselisihan dengan cara lain. Dalam sistem ini 

terdapat interaksi yang luas dan meliputi banyak hal yang lebih kuat daripada 

model-model lainnya di atas. Keterbukaan di dalamnya juga memungkinkan 

adanya ikatan ketergantungan di level yang lebih tinggi dalam bidang-bidang non-

militer.
19

 Kedekatan geografis antar negara-negara dalam security community ini 

menjadi pertimbangan penting sebagai salah satu aspek pendukung keoptimalan 

fungsi dari sistem ini sendiri. Disilah term region menjadi penting untuk 

dipahami. 

 Region 

Tidak ada definisi tunggal mengenai region. Region sering dikaitkan 

dengan letak benua di dunia, sub-benua dan wilayah yang dikelilingi oleh laut. 

Dalam dunia politik, region adalah konstruksi politik sepertihalnya negara; 

terbentuk dari konsep identitas negara-negara lokal dan hubungan di antaranya, 

serta ada cara tersendiri mengenai bagaimana sistem di luarnya memandang dan 

bereaksi terhadapnya.
20

 Barry Buzan dan Ole Waever mengatakan bahwa region 

merujuk pada level dimana negara atau unit-unit lain terhubung erat yang 

keamanannya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
21

 Region bisa juga 

dianggap sebagai hubungan saling mempengaruhi antara aktor-aktor dan institusi-

institusi dalam wilayah geografis alami.
22

 

                                                           
19

 Alyson J. K. Bailes and Andrew Cottey, Regional Security Cooperation in the Early 21
st
 

Century dalam SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security. 
20

 Ibid. 
21

 Barry Buzan and Ole Waever, 2003, Regions and Powers: The Structure of International 

Security, United Kingdom: Cambridge University Press, Halaman 40 
22

 Malin Gunnarsson. Regionalism and Security; Two Concepts in the Wind of Change. 

Department of Political Science and Cerum, Umeå universitet 
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Menggunakan region sebagai alat analisa dapat secara jelas mengamati 

konflik maupun kerjasama suatu negara dan hubungan keamanan 

kontemporernya.
23

 Region yang menekankan pada kelompok negara yang berada 

pada kondisi kedekatan geografis, menempatkan negara tetangga sebagai faktor 

krusial pada hubungan ketergantungan dalam sistem yang kompleks.
24

 

Pertimbangan akan pentingnya tetangga bagi suatu negara mempengaruhi 

berbagai aspek domestik, khususnya keamanan. 

1.4.1.2 Regional Security Complex 

Menurut Buzan and Waever dalam bukunya, definisi awal dari Regional 

Security Complex
25

 adalah: 

“A group of states whose primary security concerns link together 

sufficiently closely that their national securities cannot reasonably 

be considered apart from one another”.  

 

Namun, definisi ini kemudian dirumuskan kembali dengan menggeser 

keterpusatan pada negara dan fokus-fokus pada isu-isu militer-politik kemudian 

memasukkan unsur-unsur kemungkinan adanya aktor-aktor security yang berbeda 

dan dalam berbagai sektor dari security itu sendiri, sehingga definisi RSC 

menjadi: 

“A set of units whose major processes of securitization, 

desecuritization, or both are so interlinked that their security 

problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one 

another”.
26

 

 

Dari kutipan definisi di atas menunjukkan bahwa unit-unit keamanan tidak lagi 

sebatas keamanan klasik (militer), melainkan semua proses sekuritisasi, 

desekuritisasi, atau keduanya yang terhubung, yang aspek-aspek keamanannya 

                                                           
23

 Barry Buzan and Ole Waever, Op. Cit. 
24

 Hasan Ulusoy, Op. Cit. 
25

 Berikutnya akan disebut sebagai RSC 
26

 Barry Buzan and Ole Waever, Op. Cit., halaman 46 
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tidak bisa terpisahkan dari negara lain di kawasannya. RSC berbasis pada 

balancing between amity and enmity, dengan kata lain hubungan antar negara 

berupa pertemanan atau aliansi yang bercorak ketakutan. Dari perspektif historis, 

penciptaan RSC dipengaruhi juga oleh proses dekolonisasi.
27

 

Sebuah kawasan bisa dikualifikasikan sebagai RSC jika memenuhi poin 

sebagai sekelompok negara atau entitas lain yang harus memiliki kadar kesaling-

ketergantungan security yang cukup bagi keduanya untuk menetapkan dirinya 

sebagai satu kesatuan dan untuk membedakan mereka dari kawasan-kawasan 

security yang mengelilinginya.
28

 RSC sendiri memiliki 3 bentuk utama, dua 

bentuk pertama adalah kasus special dimana RSC adalah unipolar, yaitu power 

concerned-nya terletak pada Great Power (bentuk pertama) atau pada Super 

Power (bentuk kedua). Dalam bentuk ini Great Power atau Super Power inilah 

yang mendominasi kawasan. Contoh RSC-Great Power adalah Russia dengan 

Commonwealth of Independent States (CIS)
29

, sedangkan RSC-Super Power 

adalah AS di Amerika Utara. Bentuk ketiga adalah kawasan yang terintegrasi 

lebih oleh institusionalisasi daripada single power.
30

 

RSC tidak lepas dari peran region, dalam artian kawasan, dengan kata lain 

kedekatan geografis merupakan hal yang sangat berperan dalam pembentukannya. 

Dampak dari kedekatan geografis dalam interaksi keamanan ini adalah 

menguatnya interaksi sector-sektor lain seperti militer, politik, ekonomi, social 

dan lingkungan. Di dalam RSC haruslah terdapat dinamika sekuritisasi, dimana 

aktor-aktor dalam kawasan atau negara-negara yang tergabung di dalamnya harus 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
29

 Berikutnya akan disebut sebagai CIS. CIS merupakan gabungan dari 12 negara-negara bekas 

Uni Soviet. 
30

 Ibid. 
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dapat saling menjaga stabilitas dan kohesivitas keamanan di tingkat regional.
31

 

Hal ini berarti bahwa pencapaian keamanan, baik keamanan kawasan yang 

nantinya bermuara pada keamanan nasional masing-masing negara di kawasan 

tersebut, haruslah diwujudkan secara bersama-sama oleh aktor-aktor keamanan 

dalam kawasan itu. Bukan hanya pada level aktor, melainkan juga pada level 

isunya. Sesuai dengan perkembangannya, keamanan tidak lagi berorientasi pada 

sektor militer saja, namun juga meliputi keamanan politik, ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi bisa tercapai hanya 

dengan mengandalkan sektor militer saja, melainkan keamanan harus tersusun 

dari keamanan-keamanan di sektor yang lain. Keamanan non-militer ini sering 

disebut sebagai soft security.
32

 

 

1.4.1.3 Perluasan Konsep Keamanan; Soft Security 

Perluasan agenda keamanan didasarkan pada upaya teoritis dan 

metodologis untuk memperlihatkan keterkaitan permasalahan-permasalahan baru 

yang semula terlihat jauh dari hirauan otoritas negara menjadi persoalan yang 

berkaitan dengan kemampuan sebuah negara untuk bertahan secara esensial. 

Mengalihkan perhatian dari negara sebagai satu-satunya objek acuan serta 

memperhitungkan aspek-aspek non-militer yang meliputi keseimbangan antara 

militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.
33

 Perluasan definisi dan agenda 

keamanan ini dikatakan Barry Buzan; 

“A security issue is posited (by securitizing actors) as a threat to the 

survival of some referent object (nation, state, the liberal 

                                                           
31

 Ibid. 
32

 James Sperling dan Emil J. Kirchner, The Changing Definition of Security, Ohio; University of 

Akron, halaman  6 
33

 Ibid. 
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international economic order, the rain forest), which is claimed to 

have a right to survive. Focus on the question of when and under 

what conditions who securitises what issue.”
34

 

 

Salah satu wujud dari sumbangan penting soft security adalah ide untuk 

membagi keamanan menjadi lima sektor tersebut yang berbeda namun terhubung 

satu sama lain sebagai wujud dari keamanan yang menyeluruh.
35

 

Mulai muncul dan berkembangnya isu-isu non-militer menjadi salah satu 

penyebab munculnya perluasan definisi dari keamanan itu sendiri. Selain itu, 

berkembangnya pembahasan bahwa stabilitas dan keamanan dari suatu 

negara/bangsa tersusun oleh faktor-faktor multidimensional juga turut mendukung 

semakin luasnya definisi dari keamanan saat ini. Juga mengenai perluasan definisi 

dari threat/ancaman yang juga menyumbang perluasan definisi dari keamanan itu 

sendiri.
36

 Berdasarkan pernyataan Richard H. Ullman, yang menyatakan adanya 

perluasan definisi dari ancaman juga mengindikasikan adanya perluasan definisi 

dari keamanan, menyatakan bahwa; 

“a threat to national security is an action or sequence of events that 

(1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to 

degrade the quality of life for the inhabitants of a state (states) or (2) 

threatens significantly to narrow the range of policy choices 

available to the government of a state (states) or to private, non-

governmental entities (persons, groups, corporations) within a state 

(states).”
37

 

 

Dalam perluasan definisi ancaman ala Ullman ini kemudian mucullah security 

yang melampaui perspektif sempit dari kemanan militer diantaranya adalah 

                                                           
34

 Barry Buzan, Op. Cit., halaman 78 
35

 Ibid. 
36

 Richard H Ullman, 1983, „Redefining Security‟, International Security, vol.8, No.1, halaman 

133 dalam Jacob Hedenskog, Op. Cit, halaman 259 
37

 Ibid. 
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keamanan politik, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi dan keamanan 

sosial.
38

 

 Dari teori diatas, penulis menggunakan Regional Security Complex Theory 

sebagai alat untuk melihat fenomena di kawasan Rusia dan near abroad-nya. 

Bukan melihat pada pembentukan RSC di kawasan tersebut, melainkan lebih pada 

terganggunya keamanan nasional Rusia sebagai dampak dari terganggunya 

keamanan kawasannya akibat perluasan UE yang memasukkan negara-negara 

Baltik menjadi anggota baru UE yang secara otomatis menempatkan mereka di 

dalam RSC kawasan UE. Rusia sebagai Great Power di kawasan tersebut, dengan 

ke-unipolarannya, adalah yang paling berhak menjaga keamanan kawasan dengan 

menjamin keamanan negara-negara di dalamnya. Dan dengan perluasan yang 

telah dilakukan ini membawa perubahan pada komposisi dan dinamika kawasan 

yang menyebabkan instabilitas sehingga berimbas pada terancamnya keamanan 

kawasan, juga keamanan negara-negara di dalamnya. 

Keamanan nasional suatu negara tidak bisa hanya berdasarkan keamanan 

negara itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh keamanan kawasannya. Oleh 

karena itu, keamanan suatu negara tidak bisa dipisahkan dari negara-negara yang 

lain di sekitarnya.
39

 Kedekatan geografis suatu negara dengan negara lain 

mempunyai andil yang besar dalam menentukan keamanan nasional negara 

tersebut. Hal ini sangat wajar karena aksi/tindakan negara tetangga menjadi hal 

yang diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan di negara tersebut. 

Seperti halnya situasi RSC di kawasan Rusia, Rusia sebuah negara besar 

yang dikelilingi perbatasan langsung terbanyak di dunia dengan negara-negara 

                                                           
38

 Paul D. Williams, 2008, Security Studies; an Introduction, London and New York: Routledge, 

halaman 38 
39

 Barry Buzan and Ole Waever, Op. Cit. 
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yang menyebar dari barat hingga selatan wilayahnya. Namun yang menjadi fokus 

Rusia tentu saja adalah negara-negara terdekat yang pada sejarahnya pernah 

menjadi satu kesatuan dalam Uni Soviet. Oleh karena itu, region dalam meneliti 

Rusia mengarah pada kawasan Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet, baik 

yang tergabung dalam CIS maupun tidak (yang disebut Rusia dengan term near 

abroad). Kawasan Rusia dapat disebut sebagai RSC karena sudah memenuhi 

kualifikasi. 

RSC kawasan Rusia ini dapat digolongkan pada bentuk pertama RSC, 

yaitu RSC-Great Power concerned dimana mengusahakan terciptanya security 

management dengan menekankan pentingnya usaha dari negara besar/powerful di 

suatu kawasan untuk menciptakan keamanan kawasan. Kontribusi negara-negara 

powerful tersebut menjadi penting karena nasib keamanan kawasan menjadi 

tanggung jawab mereka. Begitu halnya dengan kawasan Rusia. Keamanan 

kawasannya haruslah hanya menjadi tanggung jawab Rusia sendiri disinilah peran 

Great Power tersebut diperlihatkan. Seperti dalam bukunya, Barry Buzan dan Ole 

Waever mengatakan bahwa; 

“The RSC is clearly centred on a Great Power. Russia was until 

recently a superpower, and is still a Great Power… The Baltic states 

are in the Russia-centred RSC irrespective of how much they dislike 

this. A final complication in relation to the Baltic subregion is 

Kaliningrad, sometimes called the fourth Baltic republic, but a 

Russian enclave accessible from (the rest of) Russia only via Belarus 

and either Lithuania or Poland, and home to a large naval base in 

rapid deterioration.”
40

 

 

Penting untuk menekankan perhatian pada menemukan definisi dari apa 

itu wujud keamanan dalam kawasan menurut Rusia, karena di penelitian ini Rusia 

                                                           
40

 The post-Soviet space: a regional security complex around Russia dalam Barry Buzan and Ole 

Waever, Op. Cit. 
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lah sebagai Great Power-concerned-nya. Dalam the theories of Russian Foreign 

Policy: the imposed insecurity theory
41

 dikatakan bahwa; 

“This theory closely concerns about nations in close proximity to 

Russia. This theory holds that Russian security depends directly on 

the insecurity of its neighbours. By keeping neighbouring nations in 

a near-constant state uncertainty and dependence, this will ideally 

keep that nation dependent on Russia for economic or social 

stability. A theory of imposed insecurity foresees an aggressive 

Russia constantly pushing and prodding at the borders of 

neighbouring states to exploit their weakness and keep them from 

fully embracing the West”. 

 

Dari sini definisi RSC berdasarkan sudut pandang Rusia yaitu, bagi Rusia 

wujud keamanan dalam kawasannya adalah ketika near abroad-nya berada pada 

suatu kondisi tidak aman sehingga akan terus bergantung pada Rusia. Maka 

keamanan regional di kawasannya akan terwujud jika hanya ada Rusia saja yang 

berperan sebagai Great Power di kawasan tersebut. Namun, keamanan kawasan 

Rusia menjadi terancam karena selain hadirnya UE di kawasannya, juga karena 

perluasan UE yang akhirnya menjadikan 3 negara Baltik resmi sebagai anggota 

baru UE, yang tadinya masih sebagai bagian dari kawasan Rusia dan masih berada 

dalam kondisi insecure yang sengaja diciptakan Rusia untuk memastikan 

keamanan kawasan dan nasionalnya, sekarang berada di bawah naungan dan 

perlindungan UE yang tentunya mempunyai mekanisme tersendiri untuk 

mengatasi kondisi insecure di negara anggotanya. Sehingga menurut Rusia, hal ini 

menjadi ancaman pada keamanan kawasan dan nasionalnya. Definisi dari 

ancaman menurut Barry Buzan didefinisikan sebagai: 

“A host complex factors which make both their direct outcome and 

their broad consequences highly uncertain. So ambiguous and 

knowledge of them is limited.”
42

 

                                                           
41

 Tyler J. Pack, 2011, Chechnya, Georgia, and Theories for Foreign Policy, All graduate Reports 

and Creative Projects, Paper 10, diambil dari at http://digitalcommons.usu.edu/gradreports/10 
42

 Barry Buzan,  Op. Cit. 

http://digitalcommons.usu.edu/gradreports/10
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Berbagai hal bisa didefinisikan sebagai ancaman, tergantung dari 

pendefinisian subjek itu sendiri terhadap objek yang dihadapi. Dalam fenomena 

ini, Rusia mendefinisikan perluasan UE ke negara-negara Baltik sebagai ancaman 

terhadap keamanan kawasannya, perluasan ini mengacaukan RSC karena adanya 

external power dari kawasan yang berbeda masuk ke dalam kawasan Rusia. 

Ancaman pada keamanan Rusia akibat dari perluasan UE adalah munculnya 

pembatasan akses-akses Rusia dalam upayanya mewujudkan politik luar 

negerinya dan menjaga pengaruh serta prestige di kawasannya, instabilitas 

kawasan karena gelombang demokratisasi Barat di kawasannya yang 

mempengaruhi domestik Rusia, ketidakpastian akan nasib dan status 

kewarganegaraan “Russian-speaking minorities” di negara-negara Baltik dan 

perubahan corak kerjasama eksternal Rusia dengan near abroad-nya sebagai imbas 

dari adopsi aturan dan standar UE di negara-negara anggota baru dan juga negara-

negara tetangga barunya. Khususnya dalam mewujudkan dan menjaga keamanan 

non-militernya, soft security-nya, seperti dampak-dampak perluasan UE pada soft 

security Rusia yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

1.4.2 Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang dampak perluasan UE ke 

Negara-negara Baltik terhadap soft security Rusia, telah ada yang meneliti 

mengenai masalah-masalah lain yang berkaitan dan hampir serupa dengan 
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penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Olga Mrinska
43

, 

Igor Egorov
44

 dan Erry Mega Herlambang
45

. 

Penelitian yang dilakukan oleh Olga Mrinska mengenai dampak perluasan 

UE pada negara tetangga barunya yang menjadikannya berbatasan langsung 

dengan Ukraina. Olga meneliti mengenai dampak kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan UE, baik terhadap negara-negara anggota barunya maupun terhadap 

negara-negara tetangga barunya hasil dari perluasan, kepada Ukraina khususnya 

dalam sektor ekonomi dan sosial. Terutama perluasan tahap kelima yaitu the 

Eastern Enlargement tahun 2004 dengan masuknya 10 negara yang hampir 

sebagian besar berbatasan langsung dengan Ukraina menjadikannya diapit oleh 

UE dan Russia. Berada di posisi ini, Ukraina mengalami gejolak internal dimana 

dampak dari perluasan ini membagi Ukraina menjadi 2 kubu, yaitu kubu pro-

Barat dan pro-Rusia. Ukraina menilai perluasan UE semakin merenggangkan 

hubungan 2 kubu Ukraina tersebut. Hal ini ercermin dari kesenjangan ekonomi 

yang timbul sebagai konsekuensi atas berbatasan langsungnya wilayah barat-

tengah Ukraina dengan batas terluar baru wilayah UE yang secara signifikan 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup warga perbatasannya. 

Sedangkan wilayah timur-selatan Ukraina yang secara keseluruhan sangat 

bergantung kepada pasar Rusia dan CIS. Kesenjangan social dan ekonomi ini 

memicu timbulnya konflik, dan akan memberikan potensi ancaman bagi 

                                                           
43
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keamanan domestik Ukraina, ancaman pada stabilitas domestik dan keamanan 

sosial-ekonominya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Olga Mrinska ini 

membuktikan bahwa perluasan UE menimbulkan dampak pada Ukraina, terutama 

dampak pada keamanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini mendukung penulis 

dalam poin bahwa perluasan UE menimbulkan dampak pada negara-negara 

tetangganya. Olga hanya menguraikan mengenai dampak perluasan pada 

ekonomi-sosial Ukraina hanya dengan mengandalkan kerangka kedekatan 

geografis, sedangkan penulis akan secara lebih kompleks melibatkan faktor-faktor 

lain dan teori RSC pada penelitian dampak perluasan UE terhadap Rusia. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Igor Egorov 

dengan judul “The Impact of EU Enlargement on economic policy of the post-

Soviet states” menjelaskan tentang perluasan UE yang mengakibatkan dampak 

tidak hanya pada negara-negara CEE tapi juga pada Rusia, Ukraina, Belarus dan 

Moldova yang sekarang mempunyai batas yang sama dengan UE. Dampak 

tersebut adalah timbulnya masalah-masalah serius terutama mengenai rezim baru 

di perbatasan dan aturan cukai baru yang menyebabkan Rusia, Ukraina, Belarus 

dan Moldova malah menderita kerugian lebih daripada Hungaria, Polandia dan 

Republik Ceko; pekerja dan bisnis-bisnis kecil negara-negara ex-Soviet menderita 

sebagai akibat dari aturan visa baru dalam aturan UE; meningkatnya jumlah 

pengangguran di perbatasan; dan perumusan kembali aturan perdagangan dari 

CEE kepada negara-negara tersebut merugikan. Dengan adanya masalah-masalah 

ini stabilitas kawasan eropa terganggu khususnya di eropa bagian tengah dan 

timur tempat dimana perluasan dilakukan. Dari penelitian Igor ini, penulis 

mendapatkan dukungan bahwa perluasan UE memang menimbulkan masalah-
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masalah yang serius terhadap negara-negara yang menjadi berbatasan langsung 

dengan UE pasca perluasan dilakukan. Namun Igor hanya secara deskriptif 

menguraikan masalah-masalah yang ditimbulkan saja tanpa menggunakan 

kerangka teori untuk menganalisa mengapa masalah tersebut muncul. Sedangakan 

penulis akan memasukkan berbagai faktor dan menggunakan kerangka teori RSC 

untuk menganalisa dampak perluasan UE pada Rusia.  

 Penelitian ketiga yang digunakan penulis adalah penelitian Erry Mega 

Herlambang yang berjudul “Pengaruh Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa 

Timur terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Georgia” yang menguraikan 

bahwa kebijakan-kebijakan NATO yang menempatkan senjata nuklir sebagai 

basis pertahanan nasionalnya di Chekoslovakia dan Polandia serta latihan 

miloternya bersama Georgia dianggap sebagai sebuah bentuk ancaman serta 

intervensi ke dalam wilayah Rusia. Rusia merasa terancam karena Rusia masih 

menganggap kawasannya sebagai bagian dari pengaruh kekuasaannya. Dan 

karakteristik Rusia (yang banyak dipengaruhi oleh karakter Putin) sangat terlihat 

dalam penelitian ini sebagai Great Power kawasan yang memiliki tanggungjawab 

besar terhadap warisan kekuasaan Uni Soviet. Karena itu, arah kebijakannya saat 

ini pun sangat terkonsentrasi untuk mengembalikan lagi kejayaan Uni Soviet 

dalam bentuk Rusia. Dengan menggunakan Poliheuristic Theory milik Alex 

Mintz dan Nenemia Geva, Erry menjelaskan mengapa dan bagaimana tingkat 

keagresifitasan Rusia meningkat khususnya ke Georgia pasca perluasan NATO ke 

Eropa Timur. Menurut teori yang berasumsi dasar bahwa political leader sebagai 

si pengambil kebijakan selalu menyertakan aspek kognitif dan rasionalitas yang 

diimplementasikan dalam tahapan penyaringan alternatif yang tersedia dan 
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analisis untuk memilih alternative terbaik dalam upaya meminimalkan resiko dan 

meningkatkan keuntungan. Putin (sebagai political leader di Rusia) merupakan 

pemimpin kuat dalam pemerintahan Rusia, karenanya kebijakan Rusia banyak 

dipengaruhi oleh paham Great Power, doktrin militer Rusia, budaya Achetypes 

dan nasionalisme Putin. Hal inilah yang mendominasi kebijakan peningkatan 

agresifitas Rusia pasca perluasan NATO ke Eropa Timur terutama mengenai 

konflik Ossetia Selatan dengan Georgia. Penelitian Erry ini menjadi salah satu 

penyokong penelitian penulis pada poin karakteristik Rusia dengan klaim Great 

Power-nya, tanggungjawab sebagai penguasa kawasan dan faktor kental Putin 

dalam kebijakannya. Meskipun perbedaannya terletak pada NATO yang 

merupakan collective security, sedangkan UE adalah regionalisme. Namun 

keduanya bisa disetarakan dalam kategori external power dari luar kawasan Rusia. 

Karena itu, Rusia tetap menterjemahkan hal tersebut sebagai ancaman, meskipun 

dalam objek yang berbeda. 

Tabel 1.1 Posisi Penulisan 

No. Nama/Judul Metodologi Hasil 

1 Olga Mrinska/ 

The Impact of EU 

Enlargement on the 

External and Internal 

Borders of the New 

Neighbours: The Case of 

Ukraine 

- Deskriptif 

- Hanya memakai 

kerangka 

kedekatan 

geografis 

- Fokus hanya 

pada sektor 

sosial-ekonomi 

Bahwa perluasan UE 

kelima ke CEE membuat 

Ukraina diposisikan 

terjepit antara 2 kekuasaan 

besar yaitu UE dan Rusia. 

Hal ini menimbulkan 

masalah sosial-ekonomi di 

internal Ukraina yang 

menyebabkan stabilitas 

dan keamanan negaranya 

terguncang 

2 Igor Egorov/ 

The Impact of EU 

Enlargement on 

Economic Policy of the 

Post-Soviet States 

- Deskriptif 

- Hanya 

menguraikan 

masalah-

masalah yang 

ditimbulkan 

Bahwa perluasan UE 

menimbulkan masalah-

masalah terhadap negara-

negara di sekitarnya, 

terutama negara-negara 

yang mempunyai batas 
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perluasan UE 

terhadap Rusia, 

Ukraina, 

Moldova dan 

Belarus 

yang sama dengan UE 

yaitu Rusia, Ukraina, 

Moldova dan Belarus 

sebagai dampak dari 

perluasan tahap lim, 

terutama pada sektor 

ekonomi. 

3 Erry Mega Herlambang/ 

Pengaruh Perluasan 

Keanggotaan NATO ke 

Eropa Timur terhadap 

Kebijakan Luar Negeri 

Rusia ke Georgia 

- Eksplanatif 

- Memakai 

Poliheuristic 

Theory 

- Fokus pada 

Putin sebagai 

political leader-

nya 

 

Bahwa perluasan NATO 

ke Eropa Timur yang 

disertai dengan kebijakan-

kebijakan beraninya 

membuat agresifitas Rusia 

meningkat terutama 

mengenai konflik Ossetia 

Selatan dengan Georgia. 

Hal ini dikarenakan Rusia 

(melalui Putin) 

menterjemahkan hal 

tersebut sebagai ancaman 

dan intervensi dalam 

wilayahnya. 

4 Laillatur Riva (penulis)/ 

Dampak Perluasan Uni 

Eropa ke negara-negara 

Baltik terhadap soft 

security Rusia 

- Eksplanatif 

- Memakai 

Regional 

Security 

Complex 

Theory 

- Fokus pada 

karakteristik 

Rusia 

Bahwa perluasan UE, 

terutama tahap kelima ke 

CEE khususnya ke 3 

negara Baltik yaitu 

Estonia, Latvia dan 

Lithuania yang merupakan 

negara-negara pembentuk 

kesatuan Uni Soviet era 

Perang Dingin, adalah 

ancaman menurut Rusia 

(berdasarkan karakteristik 

Rusia). Rusia pun 

bersikap responsif karena 

dampak-dampak dari 

perluasan tersebut telah 

mengguncang stabilitas 

kawasannya dan 

domestiknya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

eksplanatif dan jenis penelitian library research. Penggunaan tipe penelitian 
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eksplanatif melihat bagaimana persoalan kemudian diusahakan untuk dijelaskan 

secara sederhana, sistematis dan mengungkapkan fakta-fakta serta mencari 

hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan teori dan konsep. Penulis 

berusaha untuk mengamati hubungan-hubungan antara variabel-variabel 

penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan. 

Judul dari penelitian ini adalah dampak perluasan UE ke Negara-negara 

Baltik terhadap soft security Rusia. Dari judul tersebut kita bisa 

mengidentifikasikan variabel-variabel dalam ilmu hubungan internasional atau 

level analisa. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu: 

1. Perluasan UE ke Negara-negara Baltik sebagai unit eksplanasi atau level 

analisa atau disebut juga variabel independen karena dalam penelitian 

perluasan UE ke Negara-negara Baltik merupakan suatu fenomena yang 

akan dijelaskan oleh penulis.  

2. Dampak perluasan pada soft security Rusia sebagai unit analisa atau 

variabel dependen karena dalam penelitian ini nantinya dampak perluasan 

pada soft security Rusia tersebut yang akan dianalisa oleh penulis.  

Dilihat dari pembagian diatas, maka dapat diketahui bahwa unit 

eksplanasinya atau level analisanya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada 

unit analisa sehingga penelitian ini akan bersifat induksionis.  

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.2.1 Batasan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada periode proses dan pasca dilaksanakannya 

perluasan UE tahap kelima yaitu pada Mei 2004 terhadap Negara-negara Baltik. 

Dengan rentangan waktu penelitian dari tahun 2002 – 2006. 
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1.5.2.2 Batasan Materi Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan penelitian, tujuannya 

adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan 

tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Adapun batasan materi 

dari penelitian ini adalah penulis akan membahas mengenai mengapa perluasan 

UE ke Negara-negara Baltik berdampak pada keamanan soft security Rusia, 

dengan indikator soft security adalah dalam aspek non-militer. 

1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui 

studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini 

dilaksanakan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel dan 

sumber-sumber berita lainnya di media cetak maupun elektronik. 

1.5.4 Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

eksplanatif. Analisa data menyangkut kegiatan reduksi, penyajian data dan 

menarik kesimpulan. Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan memilih 

data yang relevan dengan tujuan dan tema penelitian, menyederhanakan data 

dengan tanpa mengurangi maknanya atau bahkan membuang data yang sekiranya 

memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan kemudian 

dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis. 

1.5.5 Alur Pemikiran 
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Skema penelitian yang dibuat semacam peta konsep berpikir dalam 

penyusunan dan pelaksanaan penelitian sebagai alat bantu memperjelas alur 

rangkaian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

berdampak 

 

 

         Rumusan masalah 

 

 

 

    

Teori 

 

locus 

 

focus 

 

1.5.6 Hipotesa 

1.5.6  Hipotesa 

Perluasan UE, terutama tahap kelima ke CEE khususnya ke 3 negara 

Baltik yaitu Estonia, Latvia dan Lithuania yang merupakan negara-negara 

pembentuk kesatuan UNI SOVIET era Perang Dingin, adalah ancaman menurut 

Rusia (berdasarkan karakteristik Rusia). Memang bukan ancaman secara militer 

yang timbul, karena UE bukanlah suatu kerjasama/pakta/aliansi pertahanan. Jadi 

soft security Rusia lah yang terancam. Rusia sebagai rezim, Great Power di 

kawasannya, mengikrarkan dirinya sebagai yang paling berhak menjaga 

keamanan negara-negara di kawasannya (RSC tipe Great Power-concerned). Oleh 

Mengapa perluasan EU ke Negara-

negara Baltik berdampak pada soft 

security Rusia? 

Regional Security Complex 

Theory 

Soft security Rusia 

Keamanan Rusia 

Perluasan EU ke 

Negara-negara  

Baltik 

soft security Rusia 

yang tidak aman 
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karena itu Rusia pun bersikap responsif karena dampak-dampak dari perluasan 

tersebut telah mengguncang stabilitas kawasannya dan domestiknya. Dampak-

dampak tersebut timbul sebagai akibat dari adanya transformasi sistem di 

lingkungannya sebagai imbas dari adopsi aturan-aturan dan standar-standar UE 

oleh negara-negara anggota baru dan negara-negara tetangga baru (yang juga 

merupakan near abroad-nya Rusia). 

 

1.5.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan beberapa bagian dalam bab 

skripsi. Pembangian ini akan disesuaikan berdasarkan kerangka pemikiran yang 

membentuk keseluruhan dari penelitian ini. Sistemika penulisan dalam penelitian 

ini digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Pokok 

Bab I: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Kerangka Pemikiran 

1.5 Metodologi Penelitian 

Bab II: Perluasan Uni 

Eropa ke Negara-negara 

Baltik 

2.1 Sekilas Pandang Integrasi Eropa 

2.2 Kebijakan Perluasan Uni Eropa 

2.3 Perluasan Uni Eropa ke Negara-Negara Baltik 

Bab III: Karakteristik dan 

Sejarah Rusia; Klaim Great 

Power dan Soft Security ala 

Rusia 

3.1 Karakteristik Rusia 

3.2 Pandangan Rusia terhadap Perluasan Uni Eropa 

3.3 Respon Rusia terhadap Perluasan Uni Eropa 

3.4   Hubungan Rusia dengan Negara-negara Baltik 

3.5 Rusia Pasca Perluasan Uni Eropa ke Negara-

Negara Baltik 

Bab IV: Dampak Perluasan 

Uni Eropa ke Negara-

Negara Baltik terhadap Soft 

Security Rusia 

 

Bab V : Penutup 5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 


