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BAB III 

RUSSIAN GRAND GAS STRATEGY SEBAGAI INSTRUMEN 

PERTAHANAN PENGARUH POLITIK RUSIA DI KAWASAN EROPA 

TIMUR 

Penggunaan Russian Grand Gas Strategy oleh Rusia merupakan salah 

satu cara untuk mengoptimalkan manfaat Sumber Daya Alam unggulan di Rusia 

yang berupa energi gas agar tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen 

ekonomi, melainkan juga sebagai salah satu instrumen politik. Alasan-alasan yang 

melatar belakangi Rusia mengoptimalisasikan keunggulan energi gas sebagai 

salah satu instrument politik luar negerinya, akan penulis jelaskan dalam bab III 

ini. 

Tujuan utama penggunaan Russian Grand Gas Strategy adalah sebagai 

instrument Rusia dalam mengembalikan dan menjaga pengaruh politiknya di 

kawasan Eropa Timur. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa dewasa ini, juga banyak aktor aktor eksternal yang mengancam eksistensi 

pengaruh politik Rusia di kawasan Eropa timur khususnya terhadap negara-negara 

bekas pecahan Uni Soviet, oleh karena itu penulis juga akan membahas upaya 

Rusia dalam mempertahankan pengaruh politiknya di kawasan Eropa Timur yang 

telah menjadi sasaran perluasan keanggotaan Uni Eropa dan NATO dengan 

menggunakan Russian Grand Gas Strategy. 
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3.1 Rusia Sebagai Power Concert 

Rusia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya energi 

alamnya, baik energi minyak, maupun gas. Meski sama-sama mempunyai 

keunggulan dalam bidang energi minyak dan gas, namun dibanding dengan 

sumber daya minyaknya, Rusia memiliki keunggulan tersendiri di bidang sumber 

daya gas alam. 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 

Fkeunggulan di bidang sumber daya minyak.46 

Rusia merupakan negara dengan cadangan gas terbesar di dunia. Setelah 

Rusia barulah disusul dengan cadangan gas di 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 menjadi power 

concert bagi negara-negara di dunia khususnya negara Uni Eropa yang 

mempunyai ketergantungan begitu tinggi terhadap suplai gas Rusia.47 

Dalam hal produksi gas, Rusia mempunyai prusahaan pengelola gas yang 

sangat merepresentasikan kekuatan energi Rusia. Perusahaan tersebut adalah 

Gazprom 48 . Berdasarkan laporan perusahaan ini, Rusia telah menyuplai gas 

alamnya ke lebih dari 30 negara di dunia. Rusia juga telah menyebarakan pipa 

                                                        
46 Michael Ratner, Op.Cit., h. 5 
47 Ibid. 
48 Gazprom merupakan perusahaan gas Terbesar di dunia milik Pemerintah Rusia 
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saluran gas ke berbagai penjuru eropa dengan total panjang 171.200 kilometer 

yang salah satunya disalurkan melalui pipa gas Ukraina. 49 

Keunggulan power Rusia dalam bidang energi gas alam ini kemudian 

yang menjadikan salah satu faktor kebangkitan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. 

Keunggulan power dalam bidang energi ini juga menjadi instrument integrasi 

Rusia dengan negara-negara pecahan Uni Soviet dan negar-negara Eropa lainnya. 

Gambar 3.1 peta Distribusi Gas Rusia 201550 

 

 

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, dapat kita lihat, peta berwarna biru tua 

merupakan negara Rusia dan Eropa. Untuk Wilayah Rusia, negara ini 

                                                        
49 Gazprom Rusia, diakses dalam: http://www.gazprom.com/about/, 19 Maret 2017, pukul 19.00 

WIB 
50  Gazprom Rusia Distribution, diakses dalam: http://www.gazprom.com/about/marketing/, 19 

Maret 2017, pukul 19.00 WIB 

http://www.gazprom.com/about/
http://www.gazprom.com/about/marketing/
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mendistribusikan  217,2 milyar meter kubik  gas, dan untuk wilayah Eropa 184,4 

meter kubik. Untuk kawasan yang berwarna biru muda adalah kawasan pecahan 

Uni Soviet. Untuk kawasan ini, Rusia telah mendistribusikan 40,3 milyar meter 

kubik. Untuk kawasan berwarna kuning, merupakan kawasan di Luar Rusia dan 

Eropa. Untuk kawasan tersebut termasuk Amerika Serikat, Rusia telah 

mendistribusikan 4.4 milyar meter kubik gas alam pada tahun 2015. Berdasarkan 

data-data tersebut, maka dapat kita lihat bahwa Rusia mempunyai cakupan 

konsumen gas alam yang begitu luas yang pantas untuk menjadikan Rusia sebagai 

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. 

 

3.2 Russian Grand Gas Strategy Sebagai Pressure Untuk Menjaga Kohesivitas 

Dan Keutuhan Di Kawasan Eropa Timur 

Seperti yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa  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. Sekitar dua 

pertiga ekspor gas dan minyak Rusia saat ini didistribusikan ke banyak negara di 
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dunia khususnya negara yang tergabung dalam Commonwealth of Independent 

States (CIS).51 

Dengan seluruh keunggulan energi terutama dalam bidang energi gas, 

Rusia kemudian mencanangkan sebuah kebijakan yang disebut Russian Grand 

Gas Strategy. 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.52 Pada intinya Grand Gas Strategy oleh 

Rusia merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan manfaat Sumber Daya 

Alam unggulan di Rusia yang berupa energi gas alam agar tidak hanya dapat 

dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai salah satu 

instrumen politik.  

Instrumen kebijkan dengan menggunakan gas strategy oleh Rusia ini 

dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kohesivitas pengaruh politik Rusia di 

kawasan Eropa timur yang sempat bergejolak. Hal tersebut dilakukan agar negara-

negara di Eropa Timur khususnya negara yang baru saja mengalami polemik 

politik dengan Rusia, tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia dan agar 

negara-negara tersebut sadar bahwa Rusia merupakan negara superior di kawasan 

Eropa Timur. 

Salah satu kasus yang mencuat dari penggunaan grand gas strategy 

sebagai instrument untuk menjaga kohesivitas Rusia di kawasan Eropa Timur 

terjadi pada tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun pertama pasca konflik 

Georgia. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Georgia mengalami konflik 

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

Diversification, Congressional Research Service, 2013,  h. 5 
52 Zuzana Nowak, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Jakub Godzimirski, Op.Cit., h. 2 
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perpecahan pada Agustus 2008. Pada saat itu, 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 

Rusia ikut andil dan melakukan intervensi guna menyelamatkan Ossetia Selatan 

yang mayoritas penduduknya pro Rusia.53 

Konflik di Georgia pada 2008 kemudian berakhir mendekati akhir 

Agustus, ketika Ossetia Selatan beserta Abkhazia resmi memisahkan diri dari 

Georgia. 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.54 

Selama konflik terjadi, diketahui bahwa Ukraina sebagai salah satu bekas 

negara CIS mendukung kebijakan Georgia untuk terus mempertahankan Ossetia 

Selatan dan Abkhazia. Hal ini menimbulkan kemarahan pada pihak Rusia. Rusia 

akhirnya mengambil kebijakan politik dalam bidang energi guna menaikkan harga 

gas yang direpresentasikian oleh Gazprom sebagai perusahaan energi dalam 

bidang gas milik Rusia untuk menaikkan harga gas hingga lebih dari 100% 

lonjakan. Rusia awalnya hanya menaikkan gas menjadi 250 dollar per 1000 meter 

kubik gas pada wal januari 2009 (pada 2008 harga gas Rusia untuk Ukraina 

                                                        
53 Disa Julia, Op.Cit., h. 18 
54 Ibid., h. 22 
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adalah 179,5 dollar per 1000 meter kubik). Ukraina kemudian melakukan 

penawaran menjadi 201 dollar, namun ditolak oleh Rusia, bahkan Rusia kembali 

mengancam akan menaikkan gas menjadi 450 dollar per 1000 meter kubik jika 

Ukraina tetap menawar. Karena tidak terjadi kesepakatan, kemudian Rusia resmi 

menghentikan pasokan Gas ke Ukraina per tanggal 1 Januari 2009. Hal ini juga 

Rusia Lakukan terhadap Georgia.55 

Dalam artikel yang ditulis oleh Daniel McLaughlin dan  Vanessa Mock, 

kebijakan Rusia dalam menaikkan dan memutus pasokan gas untuk Ukraina 

karena kekesalan Rusia atas sikap Ukraina yang cenderung mendukung Georgia 

pada konflik tahun 2008. Selain itu hal ini dilakukan Rusia sebagai peringatan 

terhadap Ukraina dan Georgia yang berinisiasi untuk bergabung dengan NATO. 

Tidak sejalan dengan politisasi harga terhadap Ukraina dan Georgia, Rusia 

kemudian akan menjajikan potongan harga terhadap seluruh negara CIS termasuk 

Ossetia Selatan guna sebagai langkah persuasif terhadap negara-negara Eropa 

Timur yang tidak pro Rusia lagi56 

Ukraina sendiri merupakan negara dengan tingkat perminataan gas Rusia 

(Gazprom) tertinggi di kawasan Eropa Timur, namun sejak Rusia melakukan 

politisasi atas harga gas hingga konflik Krimea pada 2014, Ukraina perlahan-

lahan menekan jumlah permintaan gas terhadap Rusia. Mulai dari tahun 2009-

2014, Ukraina terus mencoba untuk menekan permintaan Gas tersebut. Eefek 

yang ditimbulkan dari pressing permintaan gas ini terlihat dari penduduk ukraina 

                                                        
55 Daniel McLaughlin, Vanessa Mock, New cold war in Europe as Russia turns off gas supplies, 

Independent, 7 Januari 2009, diakses dalam 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/new-cold-war-in-europe-as-russia-turns-off-

gas-supplies-1230036.html, 17 Maret 2017, pukul 17.00 WIB.  
56 Ibid. 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/new-cold-war-in-europe-as-russia-turns-off-gas-supplies-1230036.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/new-cold-war-in-europe-as-russia-turns-off-gas-supplies-1230036.html
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yang mengalami musim dingin terburuk setiap tahunnya karena kekurangan 

pasokan gas, mengingat energi penghangat ruangan yang digunakan oleh 

penduduk Ukraina menggunakan energi gas57 

 

Gambar 3.2, Penurunan Permintaan Ukraina Atas Gas Rusia 2007-201458 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dlihat bahwa sejak tahun 2007 hingga 

2014, permintaan Ukraina atas gas Gazprom terus ditekan guna mengurangi 

ketergantungan Ukraina atas gas Rusia. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, 

permintaan menurun drastis menjadi kisaran 40 bank meter kubik yang berbeda 

dengan tahun 2008 sebelum terjadi politisasi yang mencapai hampir 60 bank 

                                                        
57 James Henderson & Tatiana Mitrova, The Political and Commercial Dynamics of Russia’s Gas 

Export Strategy, Gas Department at Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences (ERI 

RAS), 2015, h. 5 
58 Gazprom Databook 2009-2014, Interfax, dalam: Ibid., h. 5 
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meter kubik. Permintaan pada tahun 2014 kemudian menurun drastis pada angka 

kisaran 20 bank meter kubik. 

Menurut Marcel de Has, Rusia telah berhasil menggunakan gas sebagai 

senjata energinya untuk memberikan peringatan terhadap negara-negara di Eropa 

timur yang cenderung pro barat seperti Ukraina dan Georgia. Dengan demikian 

negara-negara pro barat di Eropa timur ini akan berfikir dua kali untuk “lari” 

sepenuhnya dari pengaruh politik Rusia.59 

Russian grand gas strategy yang diimplementasikan bagi Goergia, 

berbeda dengan yang diimplementasikan terhadap Ukraina. Jika terhadap Ukraina 

Rusia melakukan politisasi dalam hal harga, dalam kasus Georgia, Rusia 

melakukan pemotongan pasokan gas hingga 40 persen sejak awal tahun 2009. 

Dampaknya adalah banyak industri-industri tertentu di Georgia yang 

mempertimbangkan untuk menggunakan energi alternatif seperti energi minyak.60 

Berdasarkan data di atas, grand gas strategy Rusia yang 

diimplementasikan melalui politisasi suplai gas terhadap negara-negara Eropa 

Timur yang pro barat membuktikan bahwa regional security complex dalam hal 

mempertahankan power Rusia dalam variabel internal kawasan Eropa Timur 

begitu konkret. Hal tersebut dapat kita lihat dari data-data yang penulis jabarkan 

dalam sub bab ini, bagaimana Rusia menjaga kohesivitas politisnya dalam ruang 

                                                        
59 Marcel De Has, NATO-Russian after The Georgian Conflict, Netherland institue of International 

Relations, 2009, h. 6 
60 Andrew E. Kramer, Russia Cuts Gas, and Europe Shivers, New York Times, 6 Januari 2009, 

diakses dalam: 

http://www.nytimes.com/2009/01/07/world/europe/07gazprom.html?pagewanted=all&_r=0, 17 

Mei 2017 pukul n13.00 WIB. 

 

http://www.nytimes.com/2009/01/07/world/europe/07gazprom.html?pagewanted=all&_r=0
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lingkup kawasan Eropa Timur yang mampunyai kedekatan geografis dan history 

dengan Rusia. 

 

3.3  Russian Grand Gas Strategy Sebagai alat Pertahanan Rusia Dari Potensi 

Kekacauan Politik Akibat Pengaruh Infilterisasi Uni Eropa Dan NATO di 

Eropa Timur 

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya bahwa Uni 

Eropa dan NATO telah melakukan ekspansi hingga kawasan Eropa timur, 

sehingga membuat Rusia merasa terancam karena beberapa negara di kawasannya 

sedikit demi sedikit telah bergabung ke dalam dua organisasi paling berpengaruh 

dalam dunia internasional tersebut. Perluasan anggota negara Uni Eropa yang 

meliputi beberapa negara semenanjung Balkan hingga negara-negara pecahan Uni 

Soviet semakin 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 2013.61 

Umumnya anggota Uni Eropa juga akan tertarik untuk bergabung dengan 

NATO, mengingat kedua organisasi ini mempunyai ikatan kerjasama yang sangat 

kuat. NATO disini selanjutnya dianggap sebagai aktor 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, Lithuania dan Polandia yang 

                                                        
61 Octab Alfiansyah, Op.Cit., h. 319 
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berbatasan dengan Rusia yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Ketiga 

negara tersebut memberi ancaman langsung bagi keamanan 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.62  

Ancaman kedua aktor eksternal ini semakin nyata ketika mulai 

mengecam aksi Rusia atas konflik di Georgia pada tahun 2008. Selama konflik 

terjadi, Uni Eropa dan NATO memberikan sanksi tegas terhadap Rusia berupa 

pembekuan kerjasama di bidang militer. Pembekuan ini tidak akan dihentikan 

sebelum adanya kebijakan gencatan senjata Rusia dan Rusia menghentikan 

intervensinya di Ossetia Selatan. Rusia sama sekali tidak terpengaruh kebijakan 

Uni Eropa dan NATO ini. Rusia masih terus mengintervensi Ossetia Selatan 

hingga negara ini resmi berpisah dengan Georgia dan Resmi merdeka pada 

Agustus 2008. 63 

Pada awal 2009 guna membalas tindakan Uni Eropa dan NATO tahun 

sebelumnya yang tidak mendukung Rusia dalam konflik Georgia. Pada awal 

tahun 2009, nayatanya Rusia tidak hanya melakukan politisasi sementara terhadap 

Gas untuk Ukraina dan Georgia, melainkan juga terhadap beberapa negara-negara 

anggota Uni Eropa dan NATO. Negara-negara tersebut adalah Jerman, Prancis, 

Italia, Hungaria, Romania, Bulgaria, Yunani, Ceko, Slovakia, Austria dan Turki.64  

Pasca konflik Georgia, Uni Eropa dan NATO masih terus berusaha untuk 

menarik simpati negara-negara Eropa Timur dengan cara terus 

                                                        
62 Ibid.,  319. 
63 Marcel De Has, Ibid., h. 5 
64 Daniel McLaughlin, Vanessa Mock, Op.Cit. 
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mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam setiap konflik yang terjadi di 

negara Eropa Timur, seperti konflik Krimea di Ukraina pada tahun 2014. Pada 

konflik ini, NATO juga turut serta melakukan intervensi sebagai lawan tandingan 

bagi Rusia yang ingin merebut kawasan Krimea yang penduduknya pro Rusia.65 

Selain NATO yang juga ikut mengintervensi, Uni Eropa juga turut serta 

dalam memberikan tekanan berupa ancaman sanksi bagi Rusia. Ancamam yang 

diberikan kepada Rusia oleh Uni Eropa yang berbentuk sebuah sanksi langsung di 

peruntukkan untuk menghalau kekuatan Rusia dalam mengambil peran dalam 

konflik yang terjadi di Krimea, Ukraina, sanksi yang akan diberikan kepada rusia 

jika Rusia tidak ‘mengurangi’ perannya dalam  konflik ini di bagi menjadi enam 

manufer besar, yaitu66 

1. Travel ban 

Uni Eropa melakukan Pelarangan Visa terhadap warga negara Rusia yang 

didukung oleh Amerika Serikat sehingga keduanya memberlakukan 

larangan perjalanan pada 20 mantan pejabat Ukraina pro Rusia untuk 

melakukan  perjalanan ke AS.   

2. Diplomatic Boycott 

Uni Eropa memboikot jadwal pertemuan Group of Eight di Laut Hitam 

Rusia resort Sochi pada 2014 

3. Suspending Bilateral Talks 

                                                        
65 Lil Bayer, Op.Cit. 
66 Andrew Byrne and James Fontenella –Khan , EU-Russia sanctions: 6 areas of manoeuvre, 

Europe, 4 Maret 2014, diakses dalam: http://www.ft.com/cms/s/0/ebfe1410-a38b-11e3-aa85-

00144feab7de.html,  27 Februari 2017, pukul 15.22 WIB 

http://www.ft.com/cms/s/0/ebfe1410-a38b-11e3-aa85-00144feab7de.html
http://www.ft.com/cms/s/0/ebfe1410-a38b-11e3-aa85-00144feab7de.html
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Memberhentikan Kerjasama dalam visa bersama antara Uni Eropa dan 

Rusia hal ini juga mengganggu negosiasi untuk perjanjian strategis baru, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama investasi, penelitian dan 

pendidikan. 

4. Influencing Trade 

Menahan aset Rusia di Eropa dan memblokir akses bank yang 

dikendalikan negara untuk pasar keuangan Uni Eropa, termasuk melarang 

daftar perusahaan Rusia di bursa Eropa. 

5. Wild Card 

Mengembargo perdagangan persenjataan dan layanan yang berhubungan 

dalam bidang energi, seperti asuransi dan transportasi minyak Rusia, dan 

larangan ekspor teknologi eksplorasi hidrokarbon. Dan respon yang terjadi 

akan menghalangi aliran minyak dan gas dari Rusia ke Eropa. 

Sanksi yang diberikan terhadap Rusia ini secara langsung maupun tidak 

akan menggerakkan Rusia untuk membentuk sebuah kebijakan luar negeeri 

mengenai Ekonmmi pula untuk menjaga interestnya terhadap Ukraina, dengan 

memberikan sanksi pemberhentian suplai gas sementara yang menggoyahkan 

serta memberikan ancaman terhadap kekuasaan ekonomi hegemoni Uni Eropa 

secara langsung.  

Pada dasarnya pemberhentian suplai gas sementara layaknya yang 

dilakukan Rusia pada tahun 2009 terhadap beberapa negar-negara anggota Uni 

Eropa dan NATO hanya bersifat sebagai upaya diplomasi Rusia, mengingat Rusia 

tidak hanya menggunakan gas sebagai penguat kohesivitasnya di kawasan Eropa 
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Timur, melainkan juga instrumen diplomasi dengan aktor-aktor internasional 

lainnya sebagai manifestasi dari grand gas strategy. 67  Guna menindaklanjuti 

ancaman sanksi Uni Eropa, Rusia lantas melakukan politisasi gas kembali dan 

mengancam akan melakukan pemutusan suplai gas. Ancaman ini disampaikan 

oleh Putin terhadap 18 negara Uni Eropa melalui surat diplomatik pada april 

2014. Berikut isi surat diplomatik tersebut: 

In the event of further violation of the conditions of payment, Russian 

firm Gazprom will completely or partially cease gas deliveries. Undoubtedly, this 

is an extreme measure. We fully realize that this increases the risk of siphoning off 

natural gas passing through Ukraine’s territory and heading to European 

consumers. In order to guarantee uninterrupted transit, it will be necessary, in the 

nearest futurefor Ukraine to buy $5 billion worth of gas to be pumped into its 

storage vats. To a large extent, the crisis in Ukraine’s economy has been 

precipitated by the unbalanced trade with the EU member states. All attempts on 

Russia’s part to begin real consultations failed to produce any results. European 

partners have unilaterally withdrawn from the concerted efforts to resolve the 

Ukrainian crisis, and even from holding consultations with the Russian side. We 

believe it is vital to hold, without delay, consultations at the level of ministers of 

economics, finances and energy in order to work out concerted actions to stabilise 

Ukraine’s economy and to ensure delivery and transit of Russian natural gas.68 

Berdasarkan isi surat itu, Putin mengancam akan menghentikan suplai 

gas dari Ukraina ke Eropa, jika otoritas Ukraina tidak membayar sisa hutang 

senilai 5 milyar dollar guna mengisi kembali tong penyimpanan gas. Menurut 

Putin selama ini Uni Eropa terus memanfaatkan hasil bumi Ukraina, tanpa 

memberikan timbal balik yang sepadan terhadap Ukraina. Uni Eropa juga telah 

melakukan sanksi terhadap Rusia, sehingga menafikan upaya perundingan dari 

pihak Rusia. 

                                                        
67 Joseph Dobbs, Dr Ian Kearns, Policy Brief The Strategic Case for EU-Russia Cooperation, Uni 

Eropa, European Leadership Network, 2016, h. 4 
68 Andrew Rettman, Putin threatens to cut gas to Ukraine and EU countries, diakses dalam: 

https://euobserver.com/economic/123820, 21 Maret 2017, pukul 17.00 WIB 
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Gambar 3.3 Jalur Pipa Gas Rusia Ke Eropa Yang Melewati Ukraina69 

 

Uni Eropa menyayangkan ancaman Rusia melalui surat diplomatik putin 

tersebut. Uni Eropa pada dasarnya tidak menginginkan adanya politisasi dalam 

bidang Gas, karena pada dasarnya Kawasan Eropa sangat bergantung pada suplai 

gas Rusia, khususnya beberapa negara besar di Eropa seperti Jerman, Prancis, dan 

Italia yang menjadi penerima gas terbesar Rusia (Gambar 3.3).. Ancaman yang 

dilakukan oleh Rusia terhadap Uni Eropa pada dasarnya tidak diimplementasikan 

pada tahun tersebut, namun bukti suplai Gazprom membuktikan bahwa pada 

tahun 2014, Gazprom mengurangi suplai terhadap negara-negara Uni Eropa.   

                                                        
69 Michael Kelley, This Is The Gas Pipeline Map That Shows Why The Crisis In Ukraine Affects 

All Of Europe, diakses dalam: http://www.businessinsider.co.id/heres-one-economic-reason-

russias-invasion-of-crimea-pulls-in-europe-2014-3/?r=US&IR=T#uD9MDX918p0KRCQh.97, 23 

Maret 2017, pukul 17.00 WIB 

http://www.businessinsider.co.id/heres-one-economic-reason-russias-invasion-of-crimea-pulls-in-europe-2014-3/?r=US&IR=T#uD9MDX918p0KRCQh.97
http://www.businessinsider.co.id/heres-one-economic-reason-russias-invasion-of-crimea-pulls-in-europe-2014-3/?r=US&IR=T#uD9MDX918p0KRCQh.97
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Gambar 3.4 Suplai Gas Rusia di Negara-Negara Uni Eropa 2008-201470 

 

 

 

Berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat bahwa suplai gas Rusia ke negara-

negara Eropa begitu fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2009 ketika terjadi 

pemberhentian suplai sementara dan 2014 saat konflik Krimea di Ukraina terjadi. 

Berdasarkan data-data yang penulis uraikan di atas dapat dilihat bahwa 

dalam menghadapi ancaman ekspansi Uni Eropa dan NATO ke kawasan Eropa 

Timur, Rusia menggunakan potensi energi Gas Alam sebagai instrumen tandingan 

guna membendung ancaman-ancaman Uni Eropa dan NATO. Operasionalisasi 

distribusi power dalam teori Regional Security Complex dapat dilihat dari upaya 

                                                        
70 Gazprom Strategy Day Presentation to Investors, 2014 slide 29 and 2013 slide 25, dalam: James 

Henderson & Tatiana Mitrova, Op.Cit., h. 4 
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Rusia melawan kebijakan aktor eksternal yang dianggap sebagai ancaman yang 

dapat mengurangi hegemoni Rusia di kawasan Eropa Timur. Kebijakan ini juga 

dilakukan guna membendundung kekeacauan politik di kawasan Eropa Timur 

yang disebabkan oleh infelterisasi Uni Eropa dan NATO di kawasan Tersebut.  

Penggunaan energi khususnya energi gas alam sebagai salah satu 

instrumen politik luar negeri guna mempertahankan pengaruh Rusia di Eropa 

khususnya Eropa Timur karena Rusia tahu, bahwa negara ini mempunyai potensi 

energi khususnya gas alam terbesar di dunia yang dapat digunakan sebagai 

stimulator agar negara-negara lain tetap mengupayakan diri untuk berpihak 

terhadap Rusia.71 

 

 

 

 

 

 

                                                        
71 Joseph Dobbs, Dr Ian Kearns, Op.Cit., h. 4 


