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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perdamaian dan hubungan antar negara sangat menjadi fokus utama 

perhatian dunia. Relasi antar negara saat ini hampir melewati seluruh aspek 

negara terutama ekonomi, politik, keamanan dan budaya. Kerjasama antar 

negara didasarkan adanya kebutuhan satu sama lain antar negara atau disebut 

mutual vulnarebility, sehingga menimbulkan keterkaitan antar satu dengan 

lainnya. Selain itu, kerjasama antar negara berfungsi untuk menjaga 

perdamaian dunia dari perang dan dominasi satu negara saja. Kerjasama antar 

negara, konflik dan penyelesaiannya serta mencari pola dalam interaksi ini 

dipelajari dalam bidang pembelajaran Hubungan Internasional (HI).  

HI dibutuhkan dalam setiap pengembangan, baik melalui pemerintahan 

maupun swasta, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang 

membentuk hubungan melalui batas negara. HI menekankan hubungan 

politik namun juga mengikut sertakan keseluruhan secara luas atau topik 

terkait dengan ekonomi.1 Di era globalisasi ini, semakin banyak kelangkaan 

sumber daya alam, menjadikan energi sebagai salah satu dari kebijakan 

politik luar negeri suatu negara, mengingat kebutuhan akan energi di dunia 

sangat besar. Banyak negara membuat pola permainan bagi negara lain 

seperti Rusia yang jelas memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagai 
                                                
1Water .C. Clemens, Dynamics  of international relations conflict and mutual gain in an era of 
global interdependence second edition. Rowman and littlefield publishers,inc,2004. 
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senjata untuk mengambil posisi di dunia internasional dalam membuktikan 

kekuatannya. Rusia yang notabennya pewaris dari negara Uni Soviet, saat ini 

merupakan salah satu negara yang menjadi great power bersama dengan 

Amerika, China, Inggris dan Perancis setelah selesainya perang dunia ke-dua. 

Wilayah Rusia yang sangat luas tentunya membuat negara ini kaya sumber 

daya alam (energi), seperti gas dan minyak yang menjadikan banyak negara 

bergantung pada Rusia seperti Ukraina dan Uni Eropa namun.  

Keberlangsungan hidup sehari hari di wilayah Eropa Barat sangat 

bergantung pada pasokan gas dari Rusia, yang di kirim melalui pipa gas yang 

melalui wilayah negara Ukraina, karena gas di eropa berguna untuk 

kehidupan sehari-hari seperti perapian dan air hangat, terutama pada saat 

musim dingin. Ukraina sendiri juga bergantung pada gas Rusia dalam 

kehidupan sehari-hari, namun pada tahun 2006 Ukraina tidak mampu lagi 

membayar hutang pasokan gas yang telah dipesan nya, maka pihak Rusia 

memutuskan untuk memberhentikan pengiriman gas ke Ukraina. Reaksi pun 

muncul dari Uni Eropa karena adanya pemberhentian secara sepihak ini 

menimbulkan krisis energi di eropa barat, terlebih lagi saat itu merupakan 

musim dingin dan kebutuhan gas sangat penting bagi Uni Eropa sebagai 

bahan bakar untuk penghangat ruangan maupun air, sehingga hal ini 

menjadikan Eropa memilki ketergantungan atas gas alam milik Rusia.2 Protes 

Uni Eropa disertai kesediaan untuk membantu membayar hutang-hutang 

Ukraina, membuat Rusia kembali mengirimkan pasokan gas, setelah gas alam 

                                                
2 Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. Foreign Policy Theories. Actors. Cases. New 
York: Oxford university press,2008). 
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Rusia di campur dengan gas alam dari Asia sehingga menjadi lebih murah.3 

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa Rusia merupakan salah satu negara 

yang menggunakan sudut pandang realis, sehingga pelaksanaan kekuasaan 

oleh negara diatas negara lain, seringkali dilakukan untuk menujukan 

kekuatan mereka, karena permasalahan tidak berhenti disitu. Rusia tetap ingin 

agar Ukraina melunasi seluruh hutangnya yang telah menumpuk, namun 

ketidakberdayaan Ukraina setelah digulingkannya presiden Victor 

Yanukovich, karena gagalnya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan 

lebih memihak kepada Rusia sehingga menimbulkan kemarahan rakyat 

Ukraina dan memecah belah negara Ukraina, ke dalam dua kubu yaitu barat 

dan timur.4 Dapat dikatakan bahwa keadaan politik Ukraina sangat tidak 

stabil dan sangat mudah untuk negara lain menyerang dan menduduki suatu 

negara, ketika politik dalam negerinya tidak stabil. Pada saat yang bersamaan 

ancaman dari luar terus berdatangan, dimana Rusia memutuskan untuk 

melakukan invasi ke daerah semenanjung Crimea pada Maret 2014, yang 

merupakan salah satu wilayah dari kedaulatan Ukraina. Wilayah tersebut 

berada dalam posisi yang lemah akan terorisme dan gerakan separatis, hal ini 

yang di khawatirkan akan mengancam adanya kedaulatan negara. Invasi yang 

dilakukan Rusia ke Crimea merupakan salah satu bukti yang akurat bahwa 

                                                
3 www.lib.ui.ac.id. Sengketa Gas Rusia-Ukraina Serta Lahirnya Diplomasi 
Energi Rusia Terhadap Uni Eropa. 2010. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2015.	  
4 Ibid 
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aktor yang memiliki kekuatan penuh, untuk mempeluas pengaruhnya pada 

negara lain di bandingkan dengan negara lain mempengaruhinya.5 

Keputusan Rusia untuk menginvasi semenanjung Crimea menimbulkan 

banyak reaksi kontra dari berbagai negara khususnya Amerika, yang 

menyatakan apa yang telah dilakukan Rusia telah menggar kedaulatan 

Ukraina. Pada dasarnya telah di atur mengenai kedaulatan bahwa pemerintah 

memiliki hak dalam melakukan apapun yang diinginkan dalam wilayahnya 

sendiri. 6 Invasi yang dilakukan Rusia jelas melewati wilayah negaranya, 

sehingga adanya reaksi keras penolakan dari Amerika, yang menyatakan 

ketidak setujuan atas kebijakan luar negeri Rusia, dianggap sudah diluar batas 

kewajaran. 7  Akibat dari invasi tersebut, Amerika beserta Uni Eropa 

memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, yang 

bertujuan untuk menekan kedudukan Rusia dan menghentikan invasi di 

Crimea dalam bidang sumber alam (minyak) dan bidang pertahanan, yang 

mengakibatkan Rusia mengalami kerugian nasional.8 Akibat adanya sanksi 

tersebut, nilai mata uang rubel pun melemah terhadap dollar Amerika dan 

sangat diluar dugaan, bahwa sanksi yang di jatuhkan belum cukup untuk 

menghentikan serangan Rusia, karena Rusia mengambil langkah pencegahan 

dengan memutuskan untuk mengganti seluruh transaksi menggunakan mata 

uang rubel dengan yuan. Selain itu Rusia mulai akhir 2014 telah menaikan 

                                                
5 Water .C. Clemens, Dynamics  of international relations conflict and mutual gain in an era of 
global interdependence second edition. Rowman and littlefield publishers,inc,2004. 
6Ibid, hal 51 
7 www.news.liputan6.com. Rusia Invasi Ukraina. Obama: Langgar Hukum Internasional. 03 Maret 
2014. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 
8 www.indonesia.rbth.com/news. Akibat sanksi indutri rusia merugi. 08 Agustus 2014. Diakses 
pada tanggal 31 Agustus 2015	  
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harga pasokan gas hingga 80% dari harga sebelumnya.9 Dapat dilihat bahwa 

dampak dari invasi tersebut, menimbulkan  hubungan politik kedua negara  

menjadi tegang. Competence (authority) atas masalah energy sangat 

membingungkan, karena kebijakan energi dipengaruhi oleh pemerintah dan 

swasta. Pemerintahan suatu negara sering kali juga mengikuti pemimpinnya 

sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku negara tersebut, selain 

itu kebijakan luar negeri atas energi menjadi rumit karena bergabung dengan 

adanya kepentingan nasional suatu negara. Semua negara saat ini menghadapi 

masalah yang sama mengenai kedaulatan, perdagangan, dan ketergantungan 

seperti yang dikatakan Robert Skinner  

“The global energy supply system is a vast, inertia-ridden complex of 

large, fixed assets that take years to plan, sanction and counstruct, and they 

tend to be in place for decades. This long term business must operate within a 

political context manifestly driven by short-term concerns and developments. 

Government policies affect energy supply and demand, but not as quickly as 

politicians might like…government tend to be solve to the ‘urgent’ rather 

than to the important, where urgency is largely determined by special elites 

and interest.” 10  

Oleh karenanya, Rusia menjalankan resiko yang serius sebagai suatu 

negara dengan sumber daya alam yang melimpah karena peran negara sangat 

dibutuhkan sebagai penghubung dalam dunia internasional, sehingga 
                                                
9 indocropcircles.wordpress.com.AS dan Eropa VS Rusia. 26 April 2014. Diakses 01 September 
2015 
10 Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. Foreign Policy Theories. Actors. Cases. New 
York: Oxford university press,2008). 
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kepentingan nasional suatu negara dapat tercapai dengan pendapatan nasional 

yang tetap. Untuk lebih memperjelas pembahasan ini terdapat masalah dan 

tujuan obyektif yang akan di uraikan dan di jawab secara mendalam dengan 

meneliti masalah tersebut lebih mendalam. 

 

1.2. Masalah 

Setelah melihat latar belakang masalah dalam penelitian, penulis memberikan 

beberapa poin yang dapat membantu menjadi sumber utama dalam mengkaji 

konflik antara Rusia dan Amerika ini. Pertanyaan yang terkait dengan topik yang 

dirumuskan untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa dampak ekonomi terhadap hubungan bilateral Rusia dan Amerika 

setelah adanya invasi Rusia di Crimea? 

2. Apa dampak politik terhadap hubungan bilateral Rusia dan Amerika 

setelah adanya invasi Rusia di Crimea? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak 

dampak setelah terjadinya suatu invasi melalui sudut pandang kedaulatan. Banyak 

hal yang dilakukan suatu negara dalam mempertahankan serta menunjukan 

kekuatan negaranya, salah satunya dengan kebijakan luar negeri serta tindakan 

yang dilakukan dalam menghadapi suatu konflik. Menimbang dari masalah 

penelitian diatas, penulisan ini memiliki tujuan yaitu: 
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1. Untuk mengetahui dampak politik pada hubungan bilateral Amerika dan 

Rusia setelah terjadinya masalah invasi di Crimea pada Maret 2014. 

2. Untuk mengetahui dampak ekonomi pada hubungan bilateral Rusia dan 

Amerika setelah terjadinya invasi di Crimea pada tahun 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




