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BAB II 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGANCAM EKSISTENSI PENGARUH 

POLITIK RUSIA DI EROPA TIMUR DAN GAMBARAN RUSSIAN 

GRAND GAS STRATEGY 

Bab 2 penelitian ini merupakan gambaran umum penelitian penulis. 

Dalam bab 2 ini penulis akan membahas seputar faktor-faktor yang mengancam 

pengaruh politik Rusia di Eropa Timur yang penuh dengan polemik, sehingga 

menyebabkan berkurangnya hegemoni Rusia di Eropa Timur. Kemunculan aktor 

eksternal dari negara lain dan beberapa organisasi Internasional merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan berkurangnya pengaruh Rusia di kawasan Eropa 

Timur yang beberapa negaranya notabene negara pecahan Uni Soviet. 

Dalam bab 2 ini penulis juga akan membahas seputar Russian Grand 

Gass Strategy secara umum. Grand Gas Starategy sendiri merupakan salah satu 

instrumen politik luar negeri Rusia guna memperluas hegemoninya di dunia 

Internasional, khususnya di kawasan Eropa Timur.  Rusian Grand Gas Strategy 

selanjutnya juga menjadi salah satu bagian dari economic starategy Rusia. 

2.1 Ancaman Eksternal Terhadap Pengaruh Rusia di Eropa Timur 

Seperti yang kita ketahui, pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia merupakan 

satu-satunya negara pewaris sistem politik Uni Soviet yang paling berpengaruh di 

dunia. Sebagai salah satu representasi terbesar dari masa kejayaan Uni Soviet, 
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Rusia terus berusaha untuk terus memperluas hegemoninya di dunia Internasional 

guna membuktikan kebesaran dan kekuatan negara ini.  

Meski Perang dingin telah berakhir dan Uni Soviet dinyatakan telah 

runtuh, namun Rusia sebagai negara representasi terbesar Uni Soviet saat ini telah 

menjadi salah satu negara paling berpengaruh dalam percaturan politik 

internasional. Hal ini didasarkan dengan banyaknya ancaman eksternal yang terus 

menjadi hambatan dalam dalaam proses perluasan hegemoni Rusia di dunia 

internasional. 

Salah satu contoh ancaman yang paling jelas menghambat proses 

hegemoni Rusia adalah adanya aktor eksternal yang juga turut mempunyai 

pengaruh di beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu negara-negara di 

kawasan Eropa Timur. Eksistensi aktor eksternal yang mengancam pengaruh 

Rusia di kawasan Eropa timur ini. Aktor eksternal tersebut kemudian penulis bagi 

menjadi dua bagian, yaitu Uni Eropa dan NATO. 

 

2.1.1 Ancaman Uni Eropa Terhadap Pengaruh Politik Rusia Di Kawasan 

Eropa Timur 

Aktor pertama yang menjadi ancaman konkret bagi pengaruh Rusia di 

kawasan Eropa Timur adalah eksistensi Uni Eropa. Meski Rusia masuk dalam 

kawasan Eropa secara umum, namun Rusia nyatanya masih menganggap Uni 

Eropa sebagai sebuah organisasi Regional yang mengancam pengaruh Rusia di 

Eropa Timur. Perluasan anggota negara Uni Eropa yang meliputi beberapa negara 

semenanjung Balkan hingga negara-negara pecahan Uni Soviet semakin 



 24 

bertambah. Pada tahun 2004 misalnya ada Estonia, Latvia dan Lithuania menjadi 

negara Baltik di Eropa Timur pertama yang bergabung dengan Uni Eropa, 

selanjutnya diikuti oleh negara Semenanjung Balkan seperti Slovenia pada tahun 

2004, Rumania pada tahun 2007 dan Kroasia pada tahun 2013.22 

Uni Eropa merupakan salah satu bukti nyata hilangnya kepercayaan 

negara Eropa Timur atas pamor Rusia sebagai negara independen yang terus 

mempertahankan diri untuk tidak bergabung dengan koalisi Uni Eropa. Di Negara 

kawasan Eropa Timur dan beberapa negara eks Soviet telah mulai condong 

memihak pada kubu barat yang direpresentasikan oleh Uni Eropa. 

Uni Eropa sebagai lembaga supranasional yang merupakan organisasi 

antar pemerintah memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk mempengaruhi 

kondisi politik dari negara-negara anggotanya. Tidak diragukan lagi bahwa Uni 

Eropa merupakan organisasi yang paling berpengaruh di kawasan Eropa. Hal ini 

terlihat bahwa tidak hanya terbatas pada negara-negara anggotanya, Uni Eropa 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara lain di kawasannya 

yang bukan merupakan anggotanya. Tujuan Uni Eropa untuk menciptakan 

kemajuan perkembangan politik dan ekonomi bagi negara anggotanya untuk 

mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, menjadi tanggung 

jawab yang cukup besar bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi ini 

terus berusaha untuk menstimulasi seluruh negara Eropa untuk bergabung di 

dalamnya. 

 

                                                        
22Octab Alfiansyah, 2015, Upaya Rusia Dalam Mencegah Rencana Ukraina Masuk Keanggotaan 

Uni Eropa, Jurnal,  Vol. 3, No. 2, Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Univ. Mulawarman, h. 

319  
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Gambar 2.1 Negara Anggota Uni Eropa23 

 

Berdasarkan gambar peta di atas, dapat kita lihat bahwa beberapa negara 

di Eropa Tengah, Semenanjung Balkan, Baltik, dan Eropa Timur yang berbatasan 

langsung dengan negara Rusia telah resmi masuk anggota Uni Eropa (ditandai 

peta berwarna coklat). Negara-negara tersebut adalah Estonia, Latvia, Lithuania, 

Polandia, Slovakia dan Hungaria. 

Ada banyak alasan mengapa negara-negara di kawasan Eropa khususnya 

kawasan Eropa Timur tertarik untuk bergabung dengan Uni Eropa. Alasan-alasan 

tersebut tertuang dalam nilai-nilai yang di anut oleh Uni Eropa sebagai berikut:24 

                                                        
23 European Union Map, BBC, 2014,  diakses dalam: http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-24367705, 19 Februari 2017, pukul 14.00 WIB 
24 Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN. Apa Kegiatan Kami?,  

diakses dalam: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/,  dikutip dari: Disa Julia, Peranan Uni 

Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dan Georgia, Skripsi, Prodi Ilmu Hubungan 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24367705
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24367705
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/
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1. Uni Eropa menawarkan kepada negara-negara tetangganya suatu 

hubungan istimewa yang disusun dalam Kebijakan Kawasan Eropa 

(European Neighbourhood Policy). Kebijakan ini dirancang untuk 

memperkuat kesejahteraan, keamanan dan stabilitas semua mitra dan 

menghindari timbulnya garis pemisah baru antara Uni Eropa yang telah 

diperluas dengan negara-negara di kawasan Mediterania selatan, Eropa 

Timur dan Kaukasus Selatan. 

2. Uni Eropa turut serta dalam perundingan Protokol Kyoto tentang 

Perubahan Iklim dan, dengan meluncurkan suatu agenda domestik untuk 

karbon rendah yang mungkin merupakan yang paling canggih dan paling 

maju di dunia, terus menjadi pelaku penting terkait isu ini, sehingga 

berperan besar dalam mendorong suatu agenda yang ambisius untuk 

perubahan. Uni Eropa memusatkan perhatiannya pada upaya untuk 

membangun suatu koalisi untuk suatu kesepakatan yang mengikat secara 

hukum tentang perubahan iklim. 

3. Uni Eropa menjalin kerjasama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

dalam berbagai masalah. Keyakinan Uni Eropa tentang multilateralisme 

mencerminkan keterikatan dengan peraturan mengikat berdasarkan 

perundingan dalam hubungan internasional, dan secara tegas dituangkan 

dalam Traktat Lisabon. Apabila memungkinkan, Uni Eropa berupaya 

untuk menggantikan atau menurunkan kadar politik kekuasaan dengan 

aturan-aturan dan norma-norma, sehingga membuat hubungan 

                                                                                                                                                        
Internasional, FISIP, Univ. Hasanudding, 2013, h. 17-18, diakses dalam 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5127, 2 Maret 2017, pukul 20.30 WIB. 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5127
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internasional lebih serupa dengan tatanan domestik: lebih damai dan 

terkirakan. 

4. Uni Eropa menjalankan misi-misi militer, politik atau sipil untuk 

membantu dalam upaya membangun dan menjaga perdamaian di sejumlah 

negara di Eropa, dan juga di kawasan lainnya. 

5. Uni Eropa berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan berupaya untuk 

memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia. Uni 

Eropa telah menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu aspek sentral dari 

hubungan luar negerinya: dalam dialog-dialog politik yang dilakukannya 

dengan negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa melalui kebijakan 

pembangunan dan bantuannya atau melalui tindakannya dalam forum-

forum multilateral, seperti PBB. 

6. Uni Eropa bertindak sebagai pelaku tunggal dalam perdagangan luar 

negeri dan mendukung prinsip-prinsip perdagangan internasional yang 

bebas dan adil. Berhubung Uni Eropa bernegosiasi dengan satu suara, Uni 

Eropa dapat memberikan pengaruh yang nyata. Secara bersama-sama, 27 

negara anggota Uni Eropa menguasai 19 persen dari ekspor dan impor 

dunia. Karena norma-norma teknisnya dipergunakan secara luas di seluruh 

dunia, Uni Eropa seringkali menentukan aturan perdebatan. 

7. Uni Eropa mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara 

mitranya, dan siap untuk membantu apabila negara-negara tersebut 

mengalami bencana. Secara bersama-sama, Uni Eropa dan negara-negara 

anggotanya merupakan donor terbesar di dunia untuk pembangunan dan 
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bantuan kemanusiaan. Kontribusinya mencapai 60 persen dari bantuan 

pembangunan resmi di dunia. 

8. Uni Eropa siap menghadapi tantangan untuk mengelola isu-isu ekonomi 

dan keuangan internasional, misalnya dalam konteks G-20. Uni Eropa 

memberi kontribusi untuk upaya yang sedang berlangsung untuk 

mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank 

Dunia dan IMF serta mengatur ulang sektor keuangan internasional. Mata 

uang bersama, yaitu euro, memberikan pengaruh tambahan atas wilayah 

euro dan Bank Sentral Eropa. 

Uni Eropa juga membuat sebuah instrument kerjasama bilatral yang 

melebar hingga lawasan Eropa Timur guna semakin menstimulasi integrasi Uni 

Eropa dengan negara-negara bekas pecahan Soviet. Instrument kerjasama ini 

kemudian disebut Eastern Partnership. Berikut tujuan dari dibentuknya kerjasama 

bilateral ini: 

“Due to the Russian military intervention in Georgia in August 2008, this 

initiative was accelerated and resulted in a positive EU response. Therefore in 

December 2008, the European Commission presented the proposal on the Eastern 

Partnership. The Eastern Partnership does not represent an alternative to EU 

membership. Rather, it facilitates further integration of the partner countries into 

the EU, promotion of common values, and strengthens regional security and 

economic development through bilateral and multilateral formats. Cooperation in 

the framework of the Eastern Partnership follows two parallel dimensions: 

Bilateral and Multilateral. The goal of the Bilateral Dimension is to create 

broader political and legal frameworks and to Enhance cooperation between the 

EU and each partner country. The Multilateral dimension Provides a new format 

in the which common challenges can be addressed. This dimension is designed to 

Contribute to the development of regional cooperation in the spheres of security, 
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migration, trade, as well as to implement joint projects in transport, energy and 

the environment. ”25 

 

Berdasarkan kutipan tujuan diatas, disebutkan bahwa tujuan dari 

dibentukanya kerjasama bilateral Eastern Partnership adalah sebagai respon 

positif Uni Eropa terhadap konflik Georgia yang terjadi pada tahun 2008. Meski 

organisasi bilateral ini merupakan manifestasi dari politik luar negeri Uni Eropa di 

kawsan Eropa Timur, namun tidak serta merta organisasi ini dapat menjadi 

pengganti keanggotaan negara Eropa Timur sebagai anggota Uni Eropa.  

Intinya organisasi ini untuk meningkatkan kerjasama anatara Uni Eropa 

dengan Eropa Timur, serta untuk menstimulasi negara di kawasan tersebut untuk 

lebih pro barat, sehingga terciptalah lingkungan yang lebih aman. Dengan 

banyaknya instrument kebijakan dan keunggulan Uni Eropa inilah yang lantas 

mengancam pengaruh politik Rusia di kawasan Eropa Timur. 

 

2.1.2  Ancaman NATO Terhadap Pengaruh Politik Rusia Di Kawasan Eropa 

Timur 

Selain dianggap mengancam keutuhan pengaruh politik Rusia di Eropa 

Timur dengan kebijakan perluasan negara anggota, Uni Eropa juga dianggap 

sebagai aktor eksternal yang mengancam eksistensi pengaruh Rusia di Eropa 

Timur karena sebagian besar negara Uni Eropa merupakan negara anggota NATO 

(North Atlantic Treaty Organization). Sebanyak 22 negara Uni Eropa merupakan 

anggota NATO. NATO disini selanjutnya yang menjadi aktor eksternal kedua 

                                                        
25 Office of the State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic, Eastern Partnership, 

diakses dalam: http://www.eu-nato.gov.ge/en/eu/eastern-partnership, 3 Maret 2017, pukul 22.00 

WIB. 

http://www.eu-nato.gov.ge/en/eu/eastern-partnership
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yang mengancam pengaruh Rusia di Eropa Timur setelah Uni Eropa, hal ini 

dikarenakan beberapa negara Uni Eropa di kawasan Eropa Timur yang berbatasan 

langsung dengan Rusia juga telah resmi menjadi anggota NATO seperti Estonia 

dan Lithuania yang berbatasan dengan Rusia yang merupakan anggota Uni Eropa 

dan NATO. Ketiga negara tersebut memberi ancaman langsung bagi kemananan 

Rusia. NATO membangun sistem pertahanan rudal strategis dan presisi 

konvensional serangan senjata, termasuk rudal jelajah yang menempatkan rudal-

rudal tersebut di perbatasan Rusia di negara-negara anggotanya.26 Hal inilah yang 

lantas menjadi ancaman keamanan bagi Rusia.  

Secara historis, salah satu tujuan dari dibentuknya NATO adalah untuk 

melawan pengaruh Uni Soviet di kawasan Eropa Barat, namun pasca berakhirnya 

perang dingin, ekspansi NATO kian meluas hingga mempengaruhi negara-negara 

yang secara geografis dekat dengan Rusia seperti beberapa negara di Eropa Timur 

dan Eropa Tengah. Keberhasilan ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur 

menambah jumlah negara anggota NATO di wilayah ini. Bersamaan dengan 

adanya ekspansi NATO, aliansi ini juga berusaha untuk mendukung transformasi 

di negara-negara di Eropa Tengah dan Timur seperti Hungaria, Polandia dan 

Cekoslovakia yang menjadi pelopor negara yang  berdekatan dengan Rusia umtuk 

mengajukan aplikasi sebagai anggota NATO.27 

Rusia juga menganggap NATO, selalu menafikan klaimnya atas negara-

negara di kawasan Eropa Timur. Seperti pada kasus Ukraina dan Georgia, Rusia 

mengklaim bahwa Rusia dapat menjamin 100% bahwa rusia dapat 

                                                        
26 Octab Alfiansyah, Op.Cit, h. 319. 
27 Sri Rahyuni , Kebijakan Pertahanan Rusia Dan Dampaknya Terhadap Nato, Skripsi, Prodi 

Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanudin, 2012, h. 55 
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menggalkandan menolak upaya bergabungnya kedua negar tersebut dengan 

NATO. Namun hal tersebut kemudian dibantah secara jelas oleh NATO. NATO 

beranggapan bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk menuntut dan melarang 

upaya bergabungnya negara manapun di kawasan Eropa Timur termasuk Ukraina 

dan Georgia kedalam keanggotaan NATO. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1 

Helsinki Final Act  yang dibuat oleh Organisation for Security and Cooperation 

in Europe (OSCE) pada tahun 1975. Berikut bunyi pasal tersebut: 

“every country has the right to belong or not to belong to international 

organizations, to be or not to be a party to bilateral or multilateral treaties 

including the right to be or not to be a party to treaties of alliance”28 

 

Berdasarkan alasan pasal tersebut, NATO membantah klaim Rusia, 

karena dalam pasal tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa setiap negara 

mempunyai hak untuk bergabung atau tidak bergabung dengan sebuah organisasi 

bilateral atau perjanjian multirateral. Selain itu Rusia juga merupakan anggota 

Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) yang dulu pernah 

bersumpah dan berikrar untuk tidak melanggar Helsinki Final Act.  

Terlepas dari perluasan dominasi NATO di kawasan Eropa Timur, dan 

perbedaan pendapat dengan Rusia, NATO juga pada dasarnya mempunyai sisi 

yang menarik bagi negara-negara di Eropa khususnya negara kecil di Eropa Timur. 

Alasan mengapa negara-negara Eropa Timur tertarik untuk masuk menjadi 

anggota NATO karena NATO merupakan manifestasi dari negara-negara maju di 

dunia yang akan menjadi parter besar bagi negara-negara kecil di kawasan Eropa 

khususnya Eropa Timur serta dapat meningkatkan tingkat keamanan negara-

                                                        
28  Pasal 1 Helsinki Final Act, dikases dalm: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?#cl402, 4 Maret 2017, pukul 15.00 WIB 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?#cl402


 32 

negara kecil tersebut. Alasan ini kemudian dipertegas oleh statement Mantan 

Menteri Luar Negeri Amerika Amerika Serikat Collin Powell mengatakan:  

“I say that perhaps you’re small, you’re not rich and you have no large 

armies, but now you have won a new big partner in the U.S. and a new big 

partner in NATO.”29 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa aktor 

eksternal yang juga memiliki pengaruh besar yang ingin mengurangi pengaruh 

politik Rusia di kawasan Eropa Timur. Aktor-aktor tersebut adalah aktor not state 

yang direpresentasikan oleh NATO dan Uni Eropa. Kedua aktor tersebut telah 

dianggap sebagai aktor yang mengancam pengaruh politik Rusia di kawasan 

Eropa Timur karena kedua aktor tersebut telah melakukan perluasan negara 

anggota di kawasan Eropa Tengah, Semenanjung Balkan, Baltik, dan khususnya 

Eropa Timur yang berdekatan dengan Rusia. 

 

2.2 Berkurangnya Pengaruh Rusia di Eropa Timur 

2.2.1 Berkurangnya Pengaruh Rusia di Ukraina 

Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa 

salah satu bukti dari berkurangnya pengaruh Rusia di Eropa Timur adalah 

masuknya beberapa negara di Eropa Timur menjadi anggota Uni Eropa dan 

NATO. Bukti berikutnya dari berkurangnya pengaruh Rusia di Eropa Timur 

adalah lengsernya pemimpin representasi kelompok pro Rusia di Krimea, Ukraina. 

Amerika merupakan salah satu negara yang berada di balik fenomena ini.. Seperti 

                                                        
29  Emeria W.A siregar, Slovakia Dalam Aliansi Transatlantik: Suatu Kebangkitan Politik; 

Hubungan Internasional; Percikan pemikiran Diplomat Muda. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2004, h. 170, dikutip dari: Sri Rahyuni , Kebijakan Pertahanan Rusia Dan Dampaknya 

Terhadap Nato, Skripsi, Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanudin, 2012, h. 57 



 33 

yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan musuh perang dingin Uni Soviet. 

Hingga saat ini, Amerika Serikat masih terus berusaha untuk meminimalisir 

pengaruh Rusia dalam politik internasional, salah satunya pengaruh Rusia di di 

Eropa Timur.  

Keterlibatan Amerika Serikat dalam mempengaruhi negara-negara Eropa 

Timur dapat dilihat dari terjadinya Krisis Krimea. Krisis Krimea ini diawali 

dengan terjadinya Revolusi Ukraina pada awal tahun 2014 yang berpusat di 

semenanjung Krimea, Ukraina, di mana lebih dari setengah penduduknya adalah 

etnis Rusia. Pada bulan Februari 2014, pemerintah nasional pro-Rusia di Ukraina 

digulingkan dan diganti dengan pemerintahan yang menginginkan hubungan lebih 

dekat dengan Uni Eropa. Pengunduran diri secara paksa mantan Presiden Victor 

Yanukovych dari tampuk pemerintahan, akibat dipecat oleh parlemen Ukraina. 

Hal ini terjadi berkaitan dengan keputusan Yanukovych menolak perjanjian 

dagang dengan Uni Eropa dan memilih hubungan yang lebih erat dengan 

pemerintah di Rusia. Menurut LilI Bayer karena terjadinya krisis Krimea inilah 

lantas Amerika Serika pada 30 Maret 2014 mengirimkan pasukan militernya 

dengan dalih sebagai representasi NATO dan Uni Eropa untuk mengamankan 

Krimea.30 

Dalam kasus Krimea di Ukraina pihak Amerika Serikat juga menyatakan 

upaya resolusi konflik melalui refrendum pada tahun 2014 tidak sah. Meskipun 

telah dilakukan referendum terhadap rakyat Krimea dengan hasil resmi dari 

Republik Krimea adalah 96,77 persen memvoting untuk integrasi dengan wilayah 

                                                        
30 Lil Bayer, Maret 2016, The US and Russia Bargain Over Eastern Europe, GPF, diakses dalam: 

https://geopoliticalfutures.com/the-us-and-russia-bargain-over-eastern-europe/, 19 Februari 2017, 

pukul 17.00 WIB. 

https://geopoliticalfutures.com/the-us-and-russia-bargain-over-eastern-europe/
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Federasi Rusia melalui cara perolehan dan pelepasan wilayah yang demokratis 

dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, namun hasil 

referendum ini dianggap pihak Barat (Amerika Serikat, NATO, Uni Eropa) 

menjadi tidak sah karena penduduk Krimea sedang berada dibawah anekasi dari 

pasukan Rusia yang mengepung Krimea.31 

Pada dasarnya, Rusia memiliki dasar untuk melakukan aneksasi pada 

Krimea, meskipun mendapatkan banyak kecaman atau ancaman sanksi dari Uni 

Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang tak sependapat dengan apa 

yang dilakukan Rusia. Kegigihan Rusia dalam mempertahankan aneksasinya atas 

Krimea membuat Amerika Serikat dan sekutunya menjadi “geram”. Mereka 

bekerja sama untuk membuat Rusia jera dan tidak menghentikan aneksasinya itu. 

Atas dasar itulah kemudian Amerika memberikan sanksi-sanksi dagang kepada 

Rusia. Adapun sanksi yang diberikan kepada Rusia seperti pembekuan Visa dan 

pemblokiran kartu kredit milik orang-orang terdekat putin, penolakan pemberian 

kredit luar negeri kepada perusahaan besar milik Rusia dan perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, pelarangan eksport tekonologi 

tinggi dan militer dari barat ke Rusia, pembekuan aset-aset milik orang terdekat 

Putin yang berada di wilayah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Akibat 

                                                        
31 Kenneth Rapoza . 2015. One Year After Russia Annexed Crimea, Locals Prefer Moscow To 

Kiev, diakses dalam: http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/03/20/one-year-after-russia-

annexed-crimea-locals-prefer-moscow-to-kiev/#67a69485951b, 19 Februari 2017, pukul 17.20 

WIB. 

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/03/20/one-year-after-russia-annexed-crimea-locals-prefer-moscow-to-kiev/#67a69485951b
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/03/20/one-year-after-russia-annexed-crimea-locals-prefer-moscow-to-kiev/#67a69485951b
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dari kasus yang terjadi di Krimea juga berimbas pada dikeluarkannya Rusia dari 

forum G8.32 

Sanksi yang dilakukan Amerika Serikat terkait perebutan pengaruh dan 

kekuasaan di Krimea ternyata tidak cukup ampuh dalam memaksa Rusia untuk 

berhenti melakukan invasi terhadap Krimea. Rusia seakan tidak merasakan 

hantaman sedikitpun atas sanksi dari Amerika Serikat itu, bahkan Rusia terus 

menunjukkan kekuatannya di Krimea. Melihat kondisi ini dan berlindung di balik 

permintaan bantuan pemerintah sementara Ukraina, Amerika Serikat mulai 

mempertimbangkan opsi agresi militer melawan Rusia. Opsi agresi militer ini 

mulai didengungkan oleh para legislator Amerika Serikat. Mereka mendesak 

pemerintahan Presiden Barack Obama mengirimkan sejumlah pasukan dan 

peralatan militer ke Ukraina. Pasukan dan peralatan itu dinilai akan membantu 

Ukraina menghadapi Rusia yang mulai mengumpulkan tentaranya di perbatasan 

timur Ukraina. Krimea dan Ukraina sendiri dianggap sebagai salah satu aset 

strategis bagi beberapa aktor internasional karena selain mempunyai potensi 

sumber daya alam, negara ini ini juga mempunyai potensi strategis dalam hal jalur 

pipa energi yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah.33 

Berdasarkan data di atas, dapat penulis asumsikan bahwa runtuhnya 

kekuasaan Yanukovych merupakan salah satu bukti berkurangnya pengaruh Rusia 

di Eropa Timur sehingga menyebabkan adanya beberapa aktor yang ikut 

                                                        
32 Rahmalia Ayu Widianti, Juni 2016,  Intervensi Amerika Serikat dalam Konflik Crimea, diakses 

dalam: http://rahmalia.web.unej.ac.id/2016/06/20/intervensi-amerika-serikat-dalam-konflik-

crimea/, 18 Februari 2017, pukul 20.30 WIB. 
33 Ibid. 

http://rahmalia.web.unej.ac.id/2016/06/20/intervensi-amerika-serikat-dalam-konflik-crimea/
http://rahmalia.web.unej.ac.id/2016/06/20/intervensi-amerika-serikat-dalam-konflik-crimea/
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mengintervensi konflik ini. Runtuhnya kekuasaan Yanukovych merupakan salah 

satu bukti terbaru dari berkurangnya pengaruh Rusia di Eropa Timur. 

 

2.2.2 Berkurangnya Pengaruh Rusia di Georgia  

Selain di negara Ukraina, pengaruh Rusia di Georgia yang juga 

merupakan negara pecahan Uni Soviet juga berkurang. Indikator berkurangnya 

pengaruh Rusia dia Georgia sama halnya dengan indikator yang terjadi pada 

Ukraina, yaitu keluarnya kedua negara tersebut dari keanggotaan CIS dan 

memilih untuk bergabung dalam Eastern Partnership pada tahun 2009.34 Indikator 

lainnya adalah terjadinya konflik anatara Rusia dan Georgia pada tahun 2008. 

Konflik ini terjadi karena sengketa perebutan wilayah Ossetia Selatan serta 

Abkhazia yang notabene pro Rusia dan ingin memisahkan diri dari Georgia.35 

Permulaam terjadinya konflik bersenjata mulai terlihat pada awal 

Agustus 2008, pada malam tanggal 1 Agustus militer Georgia terlibat 

pertempuran dengan pasukan Ossetia Selatan. Georgia berusaha untuk 

mempertahankan wilayahnya, dimana Ossetia Selatan sendiri ingin memisahkan 

diri dari Georgia. Masing-masing pihak saling menuduh, dan menolak untuk 

mengakui siapa yang memulai serangan. Georgia mengklaim bahwa kelompok 

separatis Ossetia Selatan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saling 

menyerang ini mengakibatkan kematian enam orang dari pihak Ossetia Selatan 

                                                        
34 Sri Rahyuni, Op.Cit., h. 43 
35 Disa Julia, Peranan Uni Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dan Georgia, Skripsi, Prodi 

Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Univ. Hasanudding, 2013, h. 17-18, diakses dalam 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5127, 2 Maret 2017, pukul 20.30 WIB. 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5127
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dan melukai 22 orang lainnya, diakibatkan senjata yang digunakan oleh tentara 

Georgia.36 

Melihat keadaan tersebut, Rusia pada tanggal 5 Agustus menyatakan 

akan turun tangan dalam konflik ini dengan mengirimkan sukarelawannya ke 

Ossetia Selatan. Sukarelawan kemudian mulai diberangkatkan dari Ossetia Utara. 

Semenjak awal mula konflik, warga Ossetia Selatan yang di antaranya merupakan 

orang Rusia meminta perlindungan pada militer Rusia. Titik puncak peperangan 

tepatnya terjadi pada 7 Agustus 2008, saat itu Georgia melakukan serangan besar-

besaran pada ibukota Ossetia Selatan yaitu Tshkhivanli. Serangan ini cukup 

mengejutkan, karena beberapa saat sebelumnya kedua pihak sepakat untuk 

mengadakan gencatan senjata. Pemimpin gerakan separatis Ossetia Selatan, 

Eduard Kokoity menuduh Georgia melakukan pengkhianatan atas kesepakatan 

mereka. Di sisi lain pemimpin pasukan Georgia mengatakan aksi serangan 

tersebut bertujuan untuk menetralisir keadaan, dimana pejuang separatis Ossetia 

Selatan menyerbu masyarakat sipil.37 

Polemik konflik masih berlanjut hingga pada 9 Agustus 2008, jet milik 

Rusia menyerang dengan menjatuhkan bom di Gori, pusat kota Georgia.  

Merespon serangan yang dilakukan oleh Rusia, maka parlemen Georgia 

menyetujui bahwa negara dinyatakan dalam keadaan perang. Sementara itu Rusia 

mengklaim telah merebut ibukota Ossetia Selatan dari Georgia. Tidak hanya 

Ossetia Selatan, melihat apa yang terjadi pada 10 Agustus wilayah Abkhazia yang 

juga ingin memisahkan diri dari Georgia, melakukan perlawanan. Pada hari yang 

                                                        
36 Ibid., h. 18 
37   Day-by-day: Georgia-Russia Crisis, BBC ,2008, diakses dalam 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7551576.stm,  2 Maret 2017, pukul 21.00 WIB. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7551576.stm
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sama delegasi utusan perdamaian dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan Organisasi 

untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) menuju ke Georgia. Menteri 

Luar Negeri Perancis, Bernard Kouchner tiba di Tbilisi untuk memulai 

perundingan mengenai gencatan senjata. Pada mulanya gencatan senjata sulit 

diupayakan, kedua belah pihak tetap saling menuduh dan membalas serangan. 

Akhirnya pada 12 Agustus 2008, kedua belah pihak baik Georgia maupun Rusia, 

sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan menandatangani enam butir 

kesepakatan yang diajukan oleh Presiden Perancis, selaku ketua Uni Eropa, 

Nicolas Sarkozy. Kesepakatan ini dicapai setelah Sarkozy mengunjungi Moskow 

untuk memediasi kedua kepala negara agar menandatangani persetujuan gencatan 

senjata.38 

Setelah kesepakatan gencatan senjata, kedua pihak kemudian masing-

masing mulai menarik pasukannya dari daerah konflik. Meskipun demikian, Rusia 

masih menolak untuk menarik pasukannya di wilayah perbatasan. Rusia 

kemudian mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai bagian 

yang sudah terpisah dari Georgia. Pernyataan Rusia ini diumumkan pada 26 

Agustus 2008, meski mendapat banyak kecaman dari negara-negara barat dan 

hanya diikuti oleh beberapa negara saja.39 

Berdasarkan penjabaran kronologi konflik di atas, dapat penulis lihat 

bahwa Pengaruh politik Rusia mulai berkurang di negara Georgia, mengingat 

kedua negara ini saling bersitegang dalam konflik sengketa Ossetia Selatan dan 

Abkhazia pada tahun 2008, padahal sebelmnya pasca Georgia resmi memisahkan 

                                                        
38 Ibid. 
39 Disa Julia, Op.Cit., h. 22 
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diri dari Uni Soviet, Hubungan anatara kedua negara ini terbilang cukup dekat. 

Hal. Hal tersebut ditandai dengan komitment Georgia yang masih tetap bergabung 

dalam organisasi pro Rusia yaitu CIS. 

Bukti lain dari kedekatan dua negara ini pasca runtuhnya Uni Soviet 

terlihat dari awal mula keterlibatan Rusia dalam konflik Georgia dan Ossetia 

Selatan-Abkhazia. Keterlibatan Rusia pada saat itu adalah sebagai mediator. Rusia 

membantu dalam upaya penyelesaian konflik kedua wilayah yang ingin 

memisahkan diri dari Georgia tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi perang 

kembali.  Hal ini terlihat dari usaha yang dilakukan Rusia pada Juni 1992 untuk 

mengontrol perjanjian gencatan  senjata antara Georgia dan Ossetia Selatan, serta 

adanya perjanjian tambahan pada Juli 1992 mengenai bersama-sama membentuk 

Joint Control Commision (JCC) atau Komisi Pengawasan Bersama yang 

bertujuan menjaga stabilitas kawasan serta mengawasi perdamaian di antara 

kedua kubu yang berkonflik.40 

Bukti lain dari berkurangnya pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur 

yaitu kecenderungan beberapa negara bekas pecahan Uni Soveiet, khususnya 

Georgia untuk bergabung ke Uni Eropa. Meski masih belum bergabung secara 

resmi dengan Uni Eropa, namun Georgia telah resmi bergabung dalam kerjasama 

bilateral yang diinisiasi oleh Uni Eropa, yaitu Eastern Partnership. 

 

 

 

                                                        
40 Cory Welt,. Balancing the Balancer : Russia, the West, and Conflict Resolution in Georgia, 

Global Dialogue, Summer 2009, h. 22-36, dikutip dari: Disa Julia, Ibid., h.  15 
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2.3 Russian Grand Gas Strategy 

Meski kekuasaan Rusia mulai berkuarang di kawasan Eropa, Rusia 

tetaplah menjadi satu-satunya negara yang paling berpengaruh dalam bidag 

sumber daya energi, terutama dalam bidang energi minyak dan gas. Rusia adalah 

produsen utama dan pengekspor minyak dan gas alam yang mana 

perekonomiannya sebagian besar tergantung pada ekspor energi. Pertumbuhan 

ekonomi Rusia terus didorong oleh ekspor energi minyak yang tinggi, produksi 

gas dan harga yang tinggi untuk komoditasnya dikarenakan minyak dan gas Rusia 

terus terpengaruh oleh tingginya pajak dan bea ekspor.41 

Menurut Review of World Energy  2013, Rusia menjadi negara kedua 

terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan menjadi pemimpin di kawasan 

Eropa dalam hal produksi dan ekspor gas. Sebagai sebuah negara yang memiliki 

sumber daya energi yang besar, terutama di sektor gas, Rusia memainkan peranan 

yang sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kebertahanan hidup 

beberapa negara di Eropa khususnya selama musim dingin. Hampir sebagian 

besar negara-negara anggota Uni Eropa menggantungkan kebutuhan akan suplai 

gas mereka kepada Rusia. Secara kolektif, Negara-negara anggota Uni Eropa 

merupakan pengimpor energi terbesar di dunia, mengimpor sekitar 55 % dari total 

suplai energi mereka, dan kurang lebih sebanyak 84% minyak bumi dan 64 % gas 

alam. Sekitar dua pertiga ekspor gas dan minyak Rusia saat ini didistribusikan ke 

                                                        
41 Michael Ratner, Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply 

Diversification, Congressional Research Service, 2013, h. 5 
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banyak negara anggota Uni Eropa, beberapa negara non Uni Eropa dan negara 

yang tergabung dalam Commonwealth of Independent States (CIS).42 

Dibanding dengan sumber daya minyak, Rusia memiliki keunggulan 

tersendiri di bidang sumber daya gas alam. Menurut Oil and Gas Journal, Rusia 

memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, dengan 1.680 triliun per kubik 

yang setara dengan satu perempat cadangan gas alam dunia. Jumlah ini jauh 

berada di atas negara-negara Timur Tengah yang mempunyai keunggulan di 

bidang sumber daya minyak. 

TABEL 2.1 PERINGKAT NEGARA DENGAN CADANGAN GAS 

TERBESAR DI DUNIA TAHUN 201243 

 

                                                        
42 Ibid. 
43 Ibid.  
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Berdasarkan tabel 2.1, dapat dilihat lihat bahwa Rusia merupakan negara 

dengan cadangan gas terbesar di dunia. Setelah Rusia barulah disusul dengan 

cadangan gas d beberapa negara-negara Timur Tengah seperti Iran di Urutan 

Kedua, Qatar di urutan ketiga, Arab Saudi di urutan keempat dan Uni Emirat Arab 

di urutan kelima. 

Dengan melimpahnya kekayaan Rusia dalam sektor energi terutama 

energi gas, maka Rusia layak menjadikan sumber daya energinya ini menjadi 

salah satu instrumen politik luar negeri Rusia. Secara umum, Rusia pada dasarnya 

mempunyai konsep politik luar negeri yang disebut sebagai Grand Strategy. 

Grand Strategy inilah yang merupakan gambaran umum dari seluruh kebijakan 

luar negeri Rusia. 

Gambar 2.2 Grand Strategy Rusia44 

                                                        
44 Zuzana Nowak, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Jakub Godzimirski, 2015, The Power to Influence 

Europe? Russia’s Grand Gas Strategy, Norwegian Institute of Public Affair, h. 2 
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Berdasarkan gambar 2.2, dapat dilihat bahwa Grand Strategy Rusia 

meliputi economic startegy dan security strategy. Economic Strategy yang plaing 

diprioritaskan adalah strategi di bidang sumber daya alam dan energi yang terbagi 

menjadi lima bagian yaitu nuclear energy (energi nuklir), coal energy (energi batu 

bara), oil energy  (energi minyak), renewable strategy (energi yang dapat 

diperbarui). Di bagian Scurity Strategy (strategi keamanan) terdapat defence 

strategy yang merupakan strategi pertahanan yang disinergikan dengan economic 

strategy di bidang nuclear and gas strategy. Dengan demikian, Russian Grand 

Gas Strategy merupakan salah satu instrumen politik luar negeri rusia dalam 

bidang sumber daya gas alam guna menunjang strategi ekonomi dan keamanan 

Rusia.  

Seluruh kebijakan Grand Strategy termasuk Russian Grand Gas Strategy 

telah dicanangkan sejak tahun 2009. Kebijakan Russian Grand Gas Strategy 

sendiri diimplementasikan dengan cara melakukan politikalisasi dalam bidang 

ekspor gas ke negara-negara tertentu, khususnya negara anggota Uni Eropa. 

Politikalisasi ini selanjutnya diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan Uni 

Eropa dan NATO dalam mengimplementasikan kebijaknnya di kawasan Eropa 

Timur.45 

 

 

 

                                                        
45 Ibid., h. 3 


