
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berakhirnya perang dingin ditandai dengan runtuhnya kejayaan Uni Soviet 

pada tanggal 24 Desember 1991. Perpecahan Uni Soviet disebabkan dari berbagai 

faktor. Salah satunya, adalah dari dua kebijakan yang diusung Mikhel Gorbachev 

yaitu Glasnost dan Perestorika. 1  Kebijakan ini telah membuka peluang bagi 

Negara-negara barat untuk lebih luas menyebarkan pengaruhnya di Timur. 

Kesejahteraan rakyat menurun, inflasi meningkat 7-8%, defisit anggaran 

mencapai 11% dari PDB di bandingkan dengan hanya 3% di Amerika. 2  Hal 

tersebut menggiring Uni Soviet pada keruntuhannya serta terpisahnya negara-

negara bagiannya yaitu Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Estonia, Georgia, 

Kazakhtan, Kirgiztan, Latvia, Lithuania, Moldavi, Tajikistan, Turkmenistan, 

Ukraina, Uzbekiistan dan Rusia.3 

 Pasca keruntuhan Soviet, Rusia dianggap sebagai negara pewaris tunggal 

yang mewarisi sekitar 50% jumlah penduduk, 2/3 Luas Wilayah, dan 50% aset 

dalam bidang persenjataan dan ekonomi Soviet.4 dituntut untuk lebih membuka 

diri kepada dunia luar demi kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan 

aspek-aspek kehidupan lainnya. Rusia berusaha keras untuk menunjukan kesan 

sebagai Negara Great Power di kawasan. 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih 

1Glasnost adalah keterbukaan dalam semua bidang di dalam institusi pemerintahan Uni Soviet. 

Perestroika adalah restrukturasi menyusun ulang struktur ekonomi Uni Soviet. 
2 Indriyanto, Revolusi Dan Disintegrasi: Dari Rusia, Uni Soviet, Akankah ke Inbdonesia. hal.7, 

diakses dalam, http://core.ac.uk/download/files/379/11702510.pdf   pada tanggal 6/05/16 
3  History of Russia, Countries In The Soviet Nation, diakses dalam, 

http://historyofrussia.org/countries-in-soviet-union/ pada tanggal 6/05/16 
4 Ibid, hal 110 

http://core.ac.uk/download/files/379/11702510.pdf
http://historyofrussia.org/countries-in-soviet-union/
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sebagai Presiden pertama Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Kebijakan yang 

diusung oleh Yeltsin terkesan cukup Liberal, Tidak ada ketakutan akan ancaman 

dari Negara barat. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah keuntungan di pihak 

Barat untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Eropa timur. Sebagai presiden 

pertama Russia Yeltsin bisa dikatakan gagal dalam membangun Rusia. 

Pada 26 Maret, 2000, Vladimir Valdimirovich Putin terpilih sebagai 

Presiden Rusia dan juga mendapat dukungan penuh dari kaum Siloviki (eks-

KGB).5 Rusia di era Putin terkesan ingin menunjukan the great power di kawasan 

Eropa Timur. Berbeda dengan Yeltsin, Vladimir Putin di masa kepemimpinannya 

memprioritaskan dua hal utama yakni Geopolitik Rusia dan Geoekonomi Rusia. 

Putin merasa bahwa untuk menjadi Negara Great Power yang pertama harus 

diperbaiki adalah situasi perekonomian Rusia. Hal ini memperbaiki posisi 

ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan perusahaan besar yang di kuasai 

kaum oligarki. Sebelum melanjutkan perbaikan ekonomi Rusia di mata 

Internasional, agar Rusia juga diperhitungkan kekuatannya. Oleh sebab itu 

kebijakan luar negeri pada periode 1993/1994-2000 dikenal dengan istilah 

geoeconomic realism.6 Namun pemerintah Russia saat itu juga menyadari bahwa 

ancaman besar terus mengintai Negara-negara Eks-Soviet, yakni ancaman 

pengaruh dari Negara-negara Barat terutama pakta pertahanan NATO dan Uni 

                                                        
5 Biography Vladimir putin, diakses dalam http://en.putin.kremlin.ru/bio pada tanggal 6/05/16  
6 Christian Thorun, 2009, Explaining Change In Russian Foreign Policy : The Role of Ideas In 

Post-Soviet Russia’s Conduct Towards The West, Palgrave Macmillan : United Kingdom, hal. 31                                           

http://en.putin.kremlin.ru/bio
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Eropa7 yang otomatis akan mempengaruhi wacana Rusia untuk mempertahankan 

pengaruh politiknya di Negara-negara eks Soviet dan Eropa Timur. 

Rusia menyadari ancaman pengaruh Negara-negara barat (NATO dan Uni 

Eropa) terhadap Eropa timur khususnya Negara-nagara eks-Soviet. Pada tahun 

1999, tiga Negara Eropa Timur, yaitu Polandia, Ceko dan Hongaria secara resmi 

bergabung dengan pakta pertahanan NATO. Tidak berhenti disitu, tahun 2004 tiga 

Negara baltik Estonia, Latvia dan Lithuania juga bergabung dengan NATO. 

Ditambah lagi empat Negara eropa timur yang mengikuti jejak Negara baltik 

tersebut, yaitu Bulgaria, Rumania, Slovenia dan Slovakia. Tahun 2009 Albania 

dan Kroasia juga memutuskan untuk masuk NATO.8 

Rusia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Energi sangat kaya, 

jenis dan cadangannya banyak serta tingkat swasembadanya tinggi. Volume 

cadangan minyak mencapai 6,5 miliar ton, volume itu menempati 12-13% total 

cadangan dunia. Volume cadangan gas alam mencapai 48 triliun meter kubik, 

termasuk sepertiga cadangan di dunia dan menempati urutan teratas di dunia.9 

Dari kekayaan alam tersebut Rusia mengekspor sebagian besar energinya ke 

Negara-negara lain khusunya Eropa. Banyaknya Negara-negara industri di Eropa 

membuat Eropa menjadi konsumen utama Rusia dalam pemasaran sektor energi. 

                                                        
7 NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Merupakan organisasi yang 

dibentuk sebagai media untuk menghalau kekuatan Uni Soviet yang imperial. NATO bertanggung 

jawab untuk menjaga keamanan Negara-negara anggota dari ancaman eksternal dan internal 

Negara anggota. NATO disepakati pada tanggal 4 April 1949.  Diakses pada 7/05/16, 15.55 

wib,dalam  http://www.nato.int/history/nato-history.html 
8  Sejarah Perluasan NATO ke Eropa Timur, di akses dalam http://www.dw.com/id/sejarah-

perluasan-nato-ke-eropa-timur/a-17528183 pada 7/05/16, pukul 22:05 

Lihat juga, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm diakses pada 

7/05/16, pukul 22:08  

9 Russia data, di akses dalam http://government.ru/en/ ,6/05/2016, pukul 22:21  

http://www.nato.int/history/nato-history.html
http://www.dw.com/id/sejarah-perluasan-nato-ke-eropa-timur/a-17528183
http://www.dw.com/id/sejarah-perluasan-nato-ke-eropa-timur/a-17528183
http://government.ru/en/
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Akibatnya terjadi ketergantungan dalam sektor ekspor-impor dalam bidang energi 

di antara kedua belah pihak. Rusia menyediakan lebih dari 30% Gas dan minyak 

untuk di ekspor ke UE. Pada tahun 2013 Rusia mengekspor 153,9 juta ton minyak 

(66% dari total ekspor keseluruhan), 139 bcm (Billion cubic meter) dari gas alam 

(70%) dan 60,5 juta ton batu bara (50% di ekspor ke UE).10 

Menghadapi pergerakan Uni Eropa dan NATO yang semakin meluas, 

Rusia melakukan berbagai upaya strategi untuk membendung pergerakan tersebut. 

Salah satunya dengan Russian Grand and Gas Strategy, yaitu stretegi dengan 

menjadikan sumber daya energy, terutama gas, untuk mempertahankan pegaruh 

politiknya di Eropa Timur.  

 Walaupun sektor minyak merupakan sumber utama dari pemasukan Rusia 

(40% dari total anggaran pendapatan jika di bandingkan dengan gas yang hanya 

10%), 11 Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus pada Russian Grand Gas 

Strategy. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Rusia 

menggunakan energi khususnya gas tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, akan 

tetapi juga dalam National security dan political Goals.  

 Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih sektor gas dalam penelitian 

ini. Pertama, pasar regional gas di Eropa didominasi dari pipa gas Rusia, dimana 

Eropa tidak bisa mengalihkan ke pasar lain selain Rusia. Kedua, ketergantungan 

eropa adalah dalam sektor gas, dapat dilihat sebagai tantangan Energy Security 

bagi UE. Ketiga, jalur pipa gas untuk UE masih melewati Ukraina yang secara 

defacto masih bersih tegang dengan Rusia. 

                                                        
10  Zuzanna Nowak, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Jakub Godzimirski, The Power to Influence 

Europe? Russia’s Grand Gas Strategy, Strategic File, 2015, Hal. 5 
11 Ibid, hal 1 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Mengapa Rusia 

Menggunakan Russian Grand Gas Strategy Dalam Mempertahankan 

Pengaruh Politik di Eropa Timur?” 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian proposal skripsi ini adalah : 

a. Mengetahui upaya Rusia dalam mempertahankan pengaruh serta 

kepentingan politiknya di Eropa dalam sector energy melalui Grand gas 

Strategy. 

b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, penulis 

membagi dalam dua segi manfaat : 

 

1.3.2.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini di harapkan dapat membantu bagi perluasan wacana atau 

kajian dan pemenuhan referensi keilmuan khususnya bagi studi hubungan 

internasional dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta dapat 

memberikan gambaran mengenai kajian kebijakan politik luar negeri. 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Memahami pemahaman mengenai “Upaya Rusia dalam memprtahankan 

pengaruh politik di Eropa timur melalui Russia Grand Gas Strategy”. 

Disamping itu, penelitian ini juga di harapkan dapat di jadikan sumber referensi 

dan kerangka pemikiran bagi peneliti selanjutnya dengan mempertimbangkan 

kesesuaian konteks penelitian. 

 

1.4 Peneliti Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pertama adalah penelitian Rizky Frisca Arini yang 

berjudul “Dampak Hubungan Ekspor-Impor Energi Rusia dan Uni Eropa 

terhadap Politik Keamanan Kawasan”12 menjelaskan politik keamanan kawasan 

Uni Eropa karena Rusia merupakan negara yang berperan penting bagi Uni Eropa 

dalam sektor energi.  

 Rizky menggunakan teori regional security compleks yang dikemukakan 

oleh Barry Buzan, bahwasanya hubungan Uni Eropa dan Rusia berdasarkan pada 

kebutuhan untuk bekerjasama demi kepentingan dan keuntungan yang didapatkan. 

Namun, dalam menjalin kerjasama dalam sektor energi seringkali Rusia 

menjadikan energi sebagai senjata politik untuk menyerang Uni Eropa. Sehingga 

perilaku negatif Rusia menyerang Uni Eropa memungkinkan hubungan keduanya 

menjadi menegang karena Rusia memposisikan dirinya lebih tinggi daripada Uni 

Eropa dalam sektor energi.  

                                                        
12  Rizky Frisca Arini, 2015 Dampak Hubungan Ekspor-Impor Energi Rusia dan Uni Eropa 

terhadap Politik Keamanan Kawasan, Skripsi, HI, FISIP, UMM. 
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 Hubungan Uni Eropa dan Rusia adalah hubungan yang alami telah 

terbentuk berdasarkan persepsi bersama di sektor energi. Faktor-faktor yang 

membuat RSCT kuat digunakan dalam hubungan Uni Eropa dan Rusia yaitu 

ketika dapat memperlebar kerjasama yang merupakan keberlanjutan dari 

hubungan ekspor-impor energi yang kemudian dikelola secara bersama ke 

beberapa aspek yang disepakati oleh kawasan yang tidak menutup kemungkinan 

aspek-aspek yang direncanakan akan dikembangkan dikemudian hari, sehingga 

penguatan dari kerjasama membuat kemungkinan adanya serangan sangat minim.  

 Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan kajian penulis adalah 

mengkaji hubungan Ekspor Impor Energi Russia dan Uni Eropa terhadap politik 

keamanan kawasan, sedangkan dalam kajian penulis berfokus pada Russia dalam 

menggunakan Energi untuk mempertahankan pengaruh politik di kawasan Eropa 

timur. 

Penelti terdahulu kedua adalah penelitian dari Lailatur Rifa yang berjudul 

“Dampak Perluasan UE ke Negara-Negara Baltik Pada Soft Security Rusia”.13 

Berisi tentang perluasan UE ke negara-negara baltik pada soft Security Rusia, 

perluasan UE terhadap ke 3 negara baltik Estonia, Latvia, Lithuania yang 

background nya sebagai negara-negara bekas Uni Soviet mengganggu keamanan 

Rusia sebagai great power di kawasan tersebut. Rusia merasa sebagai pihak yang 

paling berhak untuk menjaga keamanan negara-negara yang berada di 

kawasannya. Lailatur Rifa menyebutkan bukan ancaman militer yg di rasakan 

Rusia melainkan ancaman non-militer yang bersifat soft security karena UE bukan 

                                                        
13 Lailatur Rifa, 2015. Dampak Perluasan UE ke Negara-Negara Baltik Pada Soft Security Rusia, 

Skripsi, HI, FISIP, UMM.  
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merupakan sebuah aliansi pertahanan. Rusia merasa khawatir akan dampak dari 

perluasan UE dan takut pengaruhnya di kawasan tersebut memudar, dalam upaya 

mengantisipasi hal tersebut Rusia menyokong kelompok pro Rusia. 

Penelitian ini sebenarnya hampir menyerupai dengan penelitian yang dikaji 

oleh penulis, yang membedakan adalah penelitian tersebut membahas tentang 

perluasan UE di kawasan Baltik Estonia, Latvia, Lithuania. Sedangkan penulis 

mengkaji lebih luas tidak hanya kawasan Baltik saja, akan tetapi di Eropa timur 

Khususnya Negara-negara eks-Soviet yang berbatasan langsung dengan Rusia. 

Penelitian ketiga adalah penelitian yang disusun oleh Erry Mega 

Herlambang dengan judul “Pengaruh Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa 

Timur Terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Georgia” yang menjelaskan 

adanya kebijakan-kebijakan NATO yang menempatkan beberapa basis pertahanan 

senjata nuklirnya di Chekoslovakia dan Polandia. Tidak hanya itu NATO juga 

melakukan latihan militer bersama Georgia dan Rusia menganggap ini sebagai 

ancaman dan bentuk intervensi terhadap wilayah Rusia. Pada point ini Rusia ingin 

menunjukkan ekistensinya sebagai pewaris great power uni soviet. Penelitian 

tersebut menjelaskan keagresifan Rusia pasca perluasan NATO di Eropa Timur 

khususnya terhadap Georgia. Hal ini banyak di pengaruhi oleh Putin sebagai 

political leader yang banyak menyertakan faktor kognitif dan arah kebijakannya 

sangat terfokuskan terhadap pengembalian kejayaan Uni Soviet. Putin sendiri 

mempunyai latar belakang dinas intelegen Uni Soviet KGB yang anti terhadap 

NATO dan sekutunya sehingga kebijakannya masih sangat dipengaruhi oleh 

persepsi masa lalu, contoh ketika dia bersikap agresif pada konflik Ossetia Selatan 
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dengan Georgia.  

Peneliti terdahulu keempat adalah penelitian yang disusun oleh U.R.N.M 

Hanifah yang berjudul “Embargo Ekonomi Sebagai Strategi Konfrontasi Uni 

Eropa Terhadap Rusia Pada Masa Konflik Ukraina 2013- 2015”.14  Penelitian ini 

menjelaskan UE memberikan sanksi embargo ekonomi terhadap Rusia 

dikarenakan UE menganggap Rusia merupakan penghalang atas misi 

enlargement-nya. Keputusan embargo ekonomi tersebut merupakan strategi 

konfrontasi yang diterapkan oleh UE kepada Rusia. hal ini dibuktikan dengan dua 

pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu anggapan bahwa Rusia 

merupakan ancaman bagi UE serta kapabilitas UE yang lebih tinggi daripada 

Rusia.  

Kapabilitas UE yang tinggi ditunjukkan dengan berbagai fakta bahwa UE 

memiliki kerjasama energi dengan negara lain dibidang energi yang dapat 

membantu UE lepas dari ketergantungan energinya terhadap Rusia. UE juga 

mendapat dukungan militer dari NATO dalam menghadapi Rusia, serta adanya 

EU enlargement yang meruapakn pembuktian power UE dimana banyak negara 

Eropa, khususnya Eropa Timur tertarik untuk berintegrasi lebih dekat dengan UE. 

Penelitian ini merupakan kontradiksi dari penelitian penulis, dalam penelitian ini 

Hanifah lebih menjelaskan dari sudut pandang UE, berbeda dengan penelitian 

penuli yang daru sudut pandang Rusia. 

Penelitian terdahulu terakhir adalah penelitian Khairunnisa yang berjudul 

“Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Perluasan Keanggotaan Nato Di Eropa 

                                                        
14 U.R.N.M Hanifah, 2016, Embargo Ekonomi Sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa Terhadap 

Rusia Pada Masa Konflik Ukraina 2013- 2015, Skripsi, HI, FISIP, UMM 
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Timur Tahun 2002-2010.”15  Penelitian ini berisi seputar kebijakan luar negeri 

Rusia yang kehilangan pengaruhnya di beberapa negara Eropa terutama Eropa 

Timur, sehingga negara-negara di kawasan tersebut memilih untuk bergabung 

dengan NATO.  

Pada tahun 1999, NATO mulai melakukan perluasannya dengan 

mengundang negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa untuk bergabung di 

dalamnya, yaitu Republik Cekoslovakia, Hungaria, dan Polandia.Kemudian, 

perluasan selanjutnya pada tahun 2002 mencakup negara-negara Baltik (Estonia, 

Latvia, dan Lithuania), Romania, Slovakia,Bulgaria, dan Slovenia (ketujuh negara 

ini diterima secara penuh sebagai anggota tetap dalam NATO pada tanggal 29 

Maret 2004). Pada 1 April 2009, Albania dan Kroasia bergabung dan menjadi 

anggota terbaru NATO. 

Guna menanggapi fenomena ini, Pemerintah Rusia sejak kepemimpinan 

Vladimir Putin hingga Dimitri Medveded mencetuskan kebijakan Politik Luar 

Negeri yang kontra- terhadap NATO, antara lain: 1. Penetapan Doktrin dan 

kebijakan Militer sejak tahun 2000-2010 yang berisi tentang adanya ancaman 

keamanan yang muncul dari upaya perluasan keanggotaan NATO di Eropa Timur 

dan tindakan Rusia dalam menghadapi upaya perluasan tersebut dengan 

Peningkatan kapabilitas militer dan pertahanan dengan memperkuat pasukan 

untuk ditempatkan di wilayah perbatasan Rusia dan aliansinya serta Rusia bersiap 

untuk konflik bersenjata di wilayah teritorinya maupun negara yang berdekatan 

dengan wilayah Rusia serta aliansinya jika perluasan terus dilakukan, 2. Menjalin 

                                                        
15 Khairunnisa, 2013, Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Perluasan Keanggotaan Nato Di Eropa 

Timur Tahun 2002-2010, Vol. 1, No. 2, Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Univ. Mulawarman. 
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kerjasama keamanan dengan negara anggota CIS dengan membentuk CSTO 

(Collective Security Treaty Organization) dan organisasi lainnya, serta 

membentuk SCO (Shanghai Corporation Organization) bersama Cina dan negara 

Asia Tengah untuk memastikan keamanan militer kolektif. Dalam kerangka kerja 

SCO tersebut juga ditujukan untuk pembangunan ekonomi bersama di mana pada 

akhirnya anggaran militer masing-masing negara akan terdongkrak olehnya. 

Penelitian tambahan berikutnya merupakan penelitian penulis sendiri yang 

berjudul “Upaya Rusia dalam Mempertahankan Pengaruh Politik di Eropa Timur 

Melalui Russian Grand Gas Strategy”. Penelitian ini berisi seputar alasan-alasan 

Rusia yang menggunakan Russian Grand Gas Strategy sebagai instrument untuk 

mengembalikan pengaruh politiknya yang telah berkurang di kawasan Eropa 

Timur. Menurut penelitian ini, sebagai Negara dengan keungguan sumber daya 

energi di bidang gas, maka kemudian  Rusia memanfaatkan kekayaan Sumber 

Daya Alamnya terutama gas, sebagai strategi untuk mempertahankan pengaruh 

politiknya di kawaasan Eropa Timur 

Table 1.1 Posisi Penelitian 

No Nama/Judul Pendekatan dan 

Metodologi 

Hasil 

1. Rizky Frisca 

Arini/Dampak Hubungan 

Ekspor-Impor Energi 

Rusia dan Uni Eropa 

terhadap Politik 

Keamanan Kawasan 

-Energy Security 

- Deskriptif 

Ketergantungan UE dengan 

rusia dalam Ekspor-Impor energi 

membuat  Rusia memanfaatkan 

hal tersebut, seringkali Rusia 

menggunakan Energinya sebagai 

senjata untuk menjaga kawasan 

dari UE. Akibatnya sering 

terjadi ketegangan diantara 

keduabelah pihak tersebut. Rusia 
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merasa bahwa dalam sector 

energi jauh lebih unggul 

daripada UE. 

 

2. Lailatur Rifa/Dampak 

Perluasan UE ke 

Negara-Negara Baltik 

Pada Soft Security Rusia 

-Soft Power 

-Regional 

Security Complex 

-Eksplanatif 

UE Enlargement merupakan 

ancaman non-militer bagi Rusia 

sebagai pewaris tunggal Uni 

Soviet, Rusia merasa 

bertanggung jawab untuk  

menjaga stabilitas di 

kawasannya, karena merasa 

khawatir pengaruhnya memudar, 

Rusia menggunakan soft power 

di kawasan Negara-negara 

Baltik. 

 

3. Erry Mega 

Herlambang/Pengaruh 

Perluasan Keanggotaan 

NATO ke Eropa Timur 

Terhadap Kebijakan 

Luar Negeri Rusia ke 

Georgia 

 

 

-Poliheuristic 

theory 

-Putin Sebagai 

Political Leader 

-Eksplanatif 

Peningkatan agresifitas Rusia 

pasca perluasan keanggotaan 

NATO di latar belakangi oleh 

faktor kognitif sebagai bentuk 

kecenderungan pemimpin dalam 

mengambil keputusan 

4. U.R.N.M. 

Hanifah/Embargo 

Ekonomi Sebagai 

Strategi Konfrontasi Uni 

Eropa Terhadap Rusia 

Pada Masa Konflik 

Ukraina 2013- 2015  

 

-Konsep Energy 

Security  

-Teori Foreign 

Policy Strategy  

-Eksplanatif 

UE memiliki kerjasama energi 

dengan negara lain dibidang 

energi yang dapat membantu UE 

lepas dari ketergantungan 

energinya terhadap Rusia. UE 

juga mendapat dukungan militer 

dari NATO dalam menghadapi 

Rusia, serta adanya EU 

enlargement yang meruapakan 

pembuktian power UE dimana 

banyak negara Eropa, khususnya 

Eropa Timur tertarik untuk 

berintegrasi lebih dekat dengan 

UE.  
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5 Khairunnisa / Politik 

Luar Negeri Rusia 

Terhadap Perluasan 

Keanggotaan Nato Di 

Eropa Timur Tahun 

2002-2010 

-Politik Luar 

Negeri 

-Konsep 

Deterrence 

-Deskriptif 

Hasil penelitian ini adalah:  

1. Penetapan Doktrin dan 

kebijakan Militer sejak 

tahun 2000-2010 yang 

berisi tentang adanya 

ancaman keamanan yang 

muncul dari upaya 

perluasan keanggotaan 

NATO di Eropa Timur 

dan tindakan Rusia 

dalam menghadapi upaya 

perluasan tersebut 

dengan Peningkatan 

kapabilitas militer dan 

pertahanan 

2. Menjalin kerjasama 

keamanan dengan negara 

anggota CIS dengan 

membentuk CSTO 

(Collective Security 

Treaty Organization) dan 

organisasi lainnya. 

6 Romi Aditama/Upaya 

Rusia dalam 

Mempertahankan 

Pengaruh Politik di 

Eropa Timur Melalui 

Russian Grand Gas 

Strategy 

-Regional 

Security Complex 

Theory. 

- Eksplanatif 

Menurut penelitian ini, sebagai 

Negara dengan keungguan 

sumber daya energi di bidang 

gas, maka kemudian  Rusia 

memanfaatkan kekayaan Sumber 

Daya Alamnya terutama gas, 

sebagai strategi untuk 

mempertahankan pengaruh 

politiknya di kawaasan Eropa 

Timur. Strategi inilah yang 

lantas disebut sebagai Russian 

Grand Gas Strategy 
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1. Regional Security Complex Theory 

Penulis menggunakan Teori Regional Security Complex yang dikemukakan 

Oleh Barry Buzan. Teori RSC ini digunakan menjelaskan Russia sebagai Region 

yang memiliki dilemma keamanan, dimana Uni Eropa yang merupakan mitra dan 

sekaligus musuh terbesar bagi Russia. Keamanan suatu negara tidak dengan 

mudah dipisahkan dari keamanan Negara lain. Region disini tidak hanya dalam 

arti territorial saja akan tetapi region yang memiliki norma bersama, budaya 

bersama, dan sekelompok Negara yang tidak dapat dianalisa secara terpisah, yang 

memiliki kebutuhan yang sama yaitu pemenuhan sumber energy yang bertujuan 

pada energy security. 

Buzan mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul People, State and 

Fear: The Structure of International Security pada 1991. Ia mendefinisikan bahwa 

Regional Security Complex adalah sekumpulan negara yang karena satu dan lain 

hal memiliki kedekatan, yang kemudian membuat primary security berada dalam 

satu unit utama yang tidak dapat dipisahkan. 16  Teori ini banyak mengalami 

perubahan definisi oleh pakar hubungan internasional, namun unit analisa serta 

konsep dasar teori ini masih sama. Terdapat 2 kriteria utama dalam Regional 

Security Complex, yaitu  amity dan enmity, serta distribusi power.17 Keunikan 

teori ini adalah, walaupun ia termasuk kedalam ranah realis, namun ia memiliki 

akar konstruktivis dilihat dari faktor amity dan enmity. 

                                                        
16Barry Buzan, People, States, and Fear, London: Harvester Wheatsheaf, 1991, hal. 190.  
17Barry Buzan dan Ole Waefer, Regions and Power : The Structure of International Security, 

Oxford:Cambridge University Press, 2003, hal. 44. 
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Faktor amity (persahabatan) dan enmity  (permusuhan) dipengaruhi oleh 

perbedaan ideologi, etnik sampai pada pola sejarah yang kemudian membentuk 

hubungan antar negara. Hubungan antar negara yang terjalin dapat beragam, baik 

atas dasar ekspektasi (expectation) dan dukungan (support)  yaitu amity, maupun 

kecurigaan (suspicion) dan rasa takut (fear) yaitu enmity. 18  Hal tersebut 

menjelaskan bagaimana hubungan Rusia dengan negara-negara bekas Soviet 

lainnya terjalin, serta menjelaskan pula bagaimana hubungan Rusia dan Uni Eropa 

serta sensitivitas kawasan dalam konsep konstruktivis, mulai dari faktor sejarah 

sampai pada dampak perluasan UE. 

Faktor yang kedua ialah distribusi power. Faktor ini menjelaskan 

bagaimana dalam sebuah regional security complex melalui pergeseran kuasa 

dalam variable internal dan variabel eksternal.19  Variabel internal menjelaskan 

bagaimana hubungan aktor-aktor dalam kawasan tersebut terjalin melalui 3 

indikator yaitu letak geografis, interaksi antar negara, serta kesamaan sistem 

budaya, ekonomi, sosial dan politik negara-negara kawasan. Sedangkan variabel 

eksternal menjelaskan bagaimana pengaruh dari aktor di luar kawasan dengan 

cara membentuk aliansi atau bahkan tetap mempertahankan posisinya dalam 

kawasan itu dilihat dari kondisi internasional.  

Distribusi power dalam kasus  yang penulis ambil nantinya akan 

digambarkan melalui manifestasi Russian Grand Gas Strategy yang digunakan 

sebagai instrumen untuk mengembalikan distribusi power Rusia yang terancam 

                                                        
18 Gigih Al-Islami. Keamanan Uni Eropa Pasca Perang Dingin. Dalam 

https://www.scribd.com/doc/97344804/Keamanan-Uni-Eropa-Pasca-Perang-Dingin  
19Herri Cahyadi. Agresivitas Turki di Middle Eastern Regional Security Complex (MERSC) 2002-

2011: Tantangan Turki terhadap Konsep Insulator. Magister Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Indonesia. 2012. 

https://www.scribd.com/doc/97344804/Keamanan-Uni-Eropa-Pasca-Perang-Dingin
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dikarenakan eksistensi variabel eksternal. Variabel eksternal, merupakan hal-hal 

dari luar kawasan yang juga turut mempengaruhi terbentuknya pengaturan 

kemanan dalam suatu regional security complex. Hal tersebut menjelaskan 

bagaimana Rusia mencoba mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur melalui 

Russia Grand Gas Strategy sebagai instrumen pertahanan hegemoni. Selain itu, 

variabel ini juga menjelaskan bagaimana kompleksitas hubungan negara-negara 

kawasan dan Rusia. 

Dalam regional security complex kita juga mengenal tentang istilah power 

concert. Secara terminologi istilah ini berarti sebuah upaya yang digunakan 

sebuah negara untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya terhadap negara-

negara lain yang ada di kawasannya.20 Dalam kasus yang penulis ambil, kekayaan 

gas Rusia yang melimpah kemudian digunakan sebagai salah satu instrument 

power concert dengan cara politisasi suplay gas, yang kemudian menjadikan 

Rusia sebagai negara power concert dalam bidang energi gas. Dengan demikian, 

keamanan negara-negara eropa terutama Eropa Timur sangat tergantung terhadap 

kebijakan Rusia sebagai pemilik power terbesar dalam bidang gas. 

 Penggunaan regional security complex, menjelaskan bagaimana Rusia 

kemudian bertindak untuk membentuk sebuah kebijakan yang mengandalkan 

komiditi utamanya sebagai power untuk mempertahankan eksistensinya di 

kawasan. Hal tersebut juga menjelaskan bagaimana kompetisi hegemoni negara-

negara besar dalam suatu kawasan amat mempengaruhi kompleksitas keamanan 

disebuah kawasan. 

                                                        
20 Richard N. Rosecrance, The New Great Power Coalition: Toward a World Concert of Nations, 

Oxford: Littlefiel Publisher, 2001, h. 203 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel penelitian dan Level Analisis 

Penulisan penelitian ini menggunakan Variabel dependen (unit analisa) dalam 

penelitian ini berada pada level negara, karena penulis ingin menjelaskan 

bagaimana Rusia mempertahankan pengaruh politiknya di kawasan. Penulis ingin 

mengkaji negara sebagai aktor yang mempengaruhi kondisi internasional. Oleh 

karena itu variable penelitian ini berada pada level negara-bangsa. 

Sedangkan Variable independen (unit eksplanasi) dalam penelitian ini 

pada tingkat sistem regional, hal tersebut karena penulis menggunakan kebijakan 

Grand Gas Strategy untuk negara-negara Eropa sebagai unit eksplanasi. Oleh 

karena itulah variable independen (unit eksplanasi) proposal skripsi ini berada 

pada level system regional. 

Jadi, level analisa penelitian ini bersifat induksionis, hal tersebut 

dikarenakan variabel independen pada penelitian ini berada pada tingkat yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan variabel dependen.21 

1.6.2 Metode/Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode eksplanatif dimana 

penulis akan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi berdasarkan teori yang 

digunakan.  

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di terapkan pada proposal ini adalah studi 

literature. Dimana data-data yang dimasukan pada proposal ini berasal dari 

                                                        
21 Moh, Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES. 
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sumber buku, internet, dan jurnal skripsi. Sehingga dapat dilihat dari paparan 

diatas bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi 

literature. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dari periode ekspansi Russia yang yang 

menggunaan energy sebagai bentuk pertahanan politiknya pada 2008 sampai 

proses berlakunya Russia Grand Gas Strategy 2014. 

 

1.6.4.2 Batasan Materi   

Batasan materi dalam penelitian ini ialah pembahasan mengenai Russia yang 

menggunakan politik Energy melalui Grand Gas Strategy dalam upaya 

mempertahankan pengaruh politik di kawasan Eropa Timur. 

 

1.7 Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti 

menarik hipotesa sabagai berikut: dengan adanya UE enlargement di kawasan 

Eropa Timur yang semakin meluas, khususnya di Negara-negara Eks-Soviet 

seperti Ukraina, Gorgia, negara Semenanjung Balkan seperti Polandia, Hungaria, 

ceko, dan Negara-negara Baltik membuat Rusia merasa terancam takut akan 

kepentingan politik maupun keamanan kawasannya memudar di Eropa timur.  
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Sebagai pewaris tunggal dan ingin mengembalikan sebagai negara Great 

power, dengan menggunakan sektor energy sebagai senjata untuk melawan UE 

enlargement. Dengan menggunakan Russia Grand Gas Strategy ini, Rusia 

memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alamnya terutama gas, sebagai strategi 

untuk mempertahankan pengaruh politiknya di kawaasan Eropa Timur. Dalam 

bahasan ini, mengacu pada teori Regional Security Complex, Uni Eropa dan 

NATO merupakan actor eksternal yang sedikit banyak mempengaruhi rencana 

Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur karena 

banyaknya Negara kawasan tersebut yang mulai mempunyai tendensi pada kubu 

barat dan juga beberapa diantara mereka yang bergabung kedalam Uni Eropa dan 

NATO.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Peneliti Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Teori Regional Security Complex 

1.6 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisis 
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1.6.2 Metode/Tipe Penelitian 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENGANCAM EKSISTENSI 

PENGARUH POLITIK RUSIA DI EROPA TIMUR DAN 

GAMBARAN RUSSIAN GRAND GAS STRATEGY 

2.1 Ancaman Eksternal Terhadap Pengaruh Rusia di Eropa 

Timur 

2.1.1 Ancaman Uni Eropa Terhadap Pengaruh Politik 

Rusia Di  

2.1.2  Ancaman NATO Terhadap Pengaruh Politik Rusia 

Di Kawasan Eropa Timur 

2.2 Berkurangnya Pengaruh Rusia di Eropa Timur 

2.2.1 Berkurangnya Pengaruh Rusia di Ukraina 

2.2.2 Berkurangnya Pengaruh Rusia di Georgia 

2.3 Russian Grand Gas Strategy 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III RUSSIAN GRAND GAS STRATEGY SEBAGAI INSTRUMEN 

PERTAHANAN PENGARUH POLITIK RUSIA DI 

KAWASAN EROPA TIMUR 

3.1 Rusia Sebagai Power Concern 

3.2 Russian Grand Gas Strategy Sebagai Pressure Untuk 

Menjaga Kohesivitas Dan Keutuhan Di Kawasan Eropa 

Timur  

3.3  Russian Grand Gas Strategy Sebagai alat Pertahanan 

Rusia Dari Potensi Kekacauan Politik Akibat Pengaruh 

Infilterisasi Uni Eropa Dan NATO di Eropa Timur 

BAB IV PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

4.2 Saran  


