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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kepentingan nasional merupakan aspek penting yang menentukan tindakan negara 

yang tercermin dalam kebijakan luar negeri demi mencapai tujuan negara. Sebagai salah satu 

kekuatan besar di tengah dunia yang multipolar, Rusia menjadi salah satu negara yang menarik 

perhatian yang signifikan dalam kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Rusia telah 

mengalami perubahan di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Selama awal tahun 2000 

tepatnya setelah Boris Yeltsin meninggalkan kursi kepemimpinan di Rusia, sebagian besar 

masyarakat Rusia mendambakan pemimpin yang dapat mengubah negara tersebut menjadi 

lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Kehadiran Putin dengan janjinya untuk 

memperbaiki kegagalan transisi menjadi fitur paling menarik bagi rakyat Rusia (Morales, 

2004). Prioritas nasional Putin adalah untuk membangkitkan kembali martabat nasional dan 

mencapai pemulihan ekonomi. Sejak Putin menjabat sebagai Presiden Rusia hingga saat ini, ia 

telah melahirkan banyak kebijakan yang mengundang banyak perhatian terutama mengenai 

ambisi politiknya serta hubungan Rusia dengan negara-negara post-soviet. Hal ini terlihat 

melalui hubungan yang panas antara Rusia dengan negara-negara tetangganya seperti dalam 

peristiwa konflik Rusia dengan Ukraina yang berujung pada aneksasi Krimea. Selain itu negara 

perbatasan terdekat lainnya yaitu Belarus turut menjadi sasaran kepentingan bagi Rusia. 

Kebijakan geopolitik yang terlihat jelas hingga saat ini adalah upaya Putin mempersatukan 

Belarusia dengan Rusia dalam kerangka Union State yang lebih terintegrasi dari sebelumnya.  

Sejak runtuhnya Uni Soviet, hubungan Rusia dan Belarusia bermula saat keduanya 

bergabung kedalam serikat negara-negara ex-Soviet, Commonwealth of Independent States 

(CIS) tahun 1991. Naiknya Alexander Grigoryevich Lukashenko sebagai Presiden Belarusia 

sejak tahun 1994 menyebabkan serangkaian perubahan konstitusional yang menjadikan 

pemerintahan eksekutif Belarusia semakin otoriter. Awalnya, pada tahun 1994 Belarusia 

tergabung dalam Partnership for Peace and negotiating a Partnership and Co-operation 

Agreement dengan Uni Eropa serta menyerahkan senjata nuklir miliknya. Namun referendum 

tentang perubahan konstitusi Belarusia yang semakin diktatorial terjadi tahun 1996 membuat 

Uni Eropa menangguhkan status tamu tersebut pada tahun 1997. White, McAllister, & 

Feklyunina (2010) mengungkapkan bahwa pada saat yang sama kebijakan resmi Belarusia 
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mengarah kepada hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, yang pertama terjalin dalam 

'Community' dan kemudian ‘Union State' yang mulai dikembangkan pada tahun 1997. Awal 

integrasi resmi Rusia dan Belarusia dapat ditemukan dalam dokumen Union Treaty yang 

ditandatangani tahun 1999 dan sejak saat itu secara simbolik menandakan terciptanya 

hubungan erat Moscow dan Minsk. Selain CIS, Belarusia juga terikat pada semua keanggotaan 

dalam kerjasama multilateral Rusia seperti Eurasian Economic Union (EEU) dan Collective 

Security Treaty Organization (CSTO). 

Sejak Lukashenko berkuasa, peran Rusia dalam perekonomian Belarusia meningkat 

tajam, menjadikan Moskow sumber utama subsidi ekonomi Belarusia. Rusia menyediakan 

subsidi energi (pengurangan tarif impor minyak bumi Rusia) dan bantuan finansial, serta akses 

istimewa ke pasar Rusia bagi kebutuhan warga Belarusia, menjadikan Rusia sebagai sekutu 

dagang utama bagi Belarusia yang terbukti berhasil meningkatkan perekonomian Belarus. 

Salah satunya terlihat pada tahun 2015, produk minyak sulingan menyumbang 26 persen dari 

ekspor dari Belarus, meskipun negara itu tidak memproduksi minyaknya sendiri dan minyak 

mentah menyumbang hampir 20 persen dan gas hampir 10 persen dari impor Belarusia. 

(Rumer, E. & Belei, B., 2017). Namun sejak Rusia menganeksasi Krimea dan berkonflik 

dengan Ukraina pada tahun 2014, hubungan Moscow dan Minsk menjadi renggang. Rusia tidak 

lagi dianggap sebagai penjamin kesejahteraan ekonomi Belarusia, dibuktikan dengan upaya 

Belarus untuk membuka kesempatan lebih lebar bagi negara lain untuk bekerja sama. Belarusia 

mulai melanjutkan negosiasi dengan International Monetary Fund untuk melakukan 

peminjaman dana sebesar 3 miliar USD dan melakukan perbincangan ekonomi dengan China 

(Astapenia, R & Balkunets, D., 2016). Ketergantungan ekonomi Belarus terhadap Rusia mulai 

disadari oleh Belarus sebagai sebuah kerugian yang nyata terlebih setelah peristiwa Krimea, 

Rusia telah menerima banyak sanksi dari negara-negara lain yang turut berdampak pada 

perekonomian Belarus. Bukan hanya itu kerja sama militer sebagai aspek kunci hubungan 

Belarusia-Rusia, terkhusus permintaan Rusia untuk mendirikan pangkalan militer ditolak oleh 

Minsk karena mengarah pada peningkatan ketergantungan militer Belarusia pada Rusia 

(Astapenia, R & Balkunets, D., 2016). Belarusia terlihat berupaya membangun kembali 

hubungan dengan Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk keluar dari sanksi yang dikenakan 

padanya akibat rezim politiknya yang otoriter (Rumer, E. & Belei, B., 2017).  

Seperti semua hubungan politik kepentingan di dunia, hubungan Rusia dan Belarus 

memiliki titik rendah dan tingginya sendiri. Perubahan kebijakan luar negeri Lukashenko 

paska-2014 menunjukkan fase terendah dalam hubungan antara Belarus dan Rusia. Kekacauan 
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yang ditimbulkan Rusia saat itu menimbulkan kekhawatiran dunia internasional bahwa 

kedaulatan Belarusia juga akan terancam. Namun tetap saja, dominasi Rusia dalam 

perekonomian Belarusia pada akhirnya membuat Lukashenko tidak dapat berbuat apapun, 

mengingat ekonomi negara sebagai taruhannya. Dorongan untuk integrasi yang lebih dekat 

antar kedua negara dalam bidang politik dan militer terus dilakukan oleh Rusia. Moskow terus 

berupaya menekan Belarusia agar mau menjadi pusat pangkalan militer Rusia yang baru di 

wilayahnya dengan tujuan mengintegrasikan angkatan bersenjata Belarus dan Rusia lebih 

dalam. Pada akhir tahun 2019, Putin mengungkapkan bahwa integrasi tidak akan lengkap tanpa 

pembentukan badan supranasional dan terciptanya satu mata uang tunggal. Pada awal tahun 

2020, Rusia juga meningkatkan tekanan pada Belarus dengan menaikkan harga dan memotong 

subsidi bahan bakar untuk Belarusia. Putin berpendapat bahwa Belarusia harus menyetujui 

integrasi ekonomi yang lebih dekat jika ingin terus menerima subsidi bahan bakar (CBC, 2020). 

Hal ini merupakan langkah yang agresif mengingat lebih dari 80 persen kebutuhan energi, 

termasuk gas serta lebih dari 90 persen impor minyak mentah Belarusia berasal dari Rusia. 

Dekrit integrasi Union State yang mencakup 28 program Union pada sektor makroekonomi, 

perpajakan, kredit, perbankan, industri, pertanian, serta bahan bakar minyak dan gas juga telah 

ditandatangani kedua pemimpin negara pada November 2021. 

Dalam beberapa kesempatan, kebijakan Putin terhadap Belarusia dipandang terlalu 

berlebihan dan memicu banyak protes dari warga Belarusia. Salah satunya adalah pertemuan 

antara Putin dengan Presiden Belarusia, Lukashenko pada tanggal 7 Desember 2019 yang 

memicu terjadinya demonstrasi besar di Minsk yang menentang upaya integrasi Rusia dan 

Belarusia. Secara politis, tidak ada negara asing lain yang memiliki hubungan sedekat Rusia 

seperti Belarusia, hingga menciptakan diskusi mengenai penggabungan resmi kedua negara. 

Peristiwa pemilihan presiden Belarusia tahun 2020 turut mencerminkan kepentingan kedua 

pemimpin negara. Dugaan tindak kecurangan yang dilakukan oleh Lukashenko menyebabkan 

gelombang protes, menuntut demokrasi yang adil dalam pemilihan hingga mengakibatkan 

kerusuhan dan pemenjaraan pengunjuk rasa. Meski demikian Rusia tetap menunjukan 

dukungan diplomatik dan ekonomi untuk Lukashenko. Dickinson (2020) menyatakan bahwa 

di balik layar, pesawat pejabat senior Kremlin telah melakukan banyak penerbangan ke Minsk 

sejak krisis akibat pemilihan dimulai, memicu spekulasi mengenai adanya konsultasi tingkat 

tinggi dan keterlibatan penasihat keamanan Rusia dalam mengkoordinasikan upaya 

Lukashenko untuk menyikapi protes yang sedang berlangsung. 
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 Penulis menemukan beberapa temuan yang telah dijabarkan di atas sebagai fenomena 

yang menarik dimana Rusia terlihat berusaha ikut campur dalam masalah domestik Belarusia 

namun tidak ingin secara langsung terlibat. Meski begitu kepentingan nasional Rusia dalam 

hubungannya dengan Belarusia tercermin dalam Union State sebagai alat yang dapat 

dimainkan oleh Rusia kapanpun dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini disusun 

dengan tujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Rusia dalam perkembangan integrasi 

Union State of Russia and Belarus pada periode gelombang protes pemilihan yang bermula 

pada Agustus 2020. 

1.2. Rumusan Masalah 

Melihat beberapa faktor yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah bagaimana analisis kepentingan nasional Rusia dalam perkembangan 

integrasi Union State of Russia and Belarus? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tulisan ini dibuat untuk memaparkan hasil analisis penulis terkait kepentingan nasional 

Rusia dalam perkembangan integrasi Union State of Russia and Belarus. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penulis berharap bahwa analisis yang tertuang dalam tulisan ini 

dapat menambah kajian ilmu Hubungan Internasional pada konsep kepentingan 

nasional dan integrasi politik yang semakin menjadi perhatian dalam melihat politik 

internasional terutama dalam hubungannya antara Rusia dan Belarusia. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar menjadi tulisan yang dapat dijadikan 

bahan literasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi penelitian untuk 

menyelenggarakan penelitian yang selanjutnya. Penulis berusaha menyediakan analisis 

yang komprehensif bagi pembaca mengenai kepentingan nasional Rusia Rusia dalam 

perkembangan integrasi Union State of Russia and Belarus. 
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1.5. Batasan Penelitian 

Demi mempersempit serta memfokuskan pembahasan isu dalam tulisan, maka 

diperlukan adanya batasan waktu penelitian. Penelitian ini berada dalam lingkup isu hubungan 

Rusia dengan Belarusia pada rentan waktu antar tahun 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


