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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1.   Teori Neorealisme 

Neorealisme merupakan teori kontemporer yang berkembang dari teori realisme 

klasik. Hingga saat ini, prinsip realisme masih relevan dalam praktik politik 

internasional dengan memperhatikan aspek penting seperti struktur internasional yang 

anarki, aktor utama negara, persaingan kekuasaan, self-help, kepentingan nasional, dan 

balance of power (Manan, 2015). Gagasan neorealis yang biasa juga disebut realisme 

struktural berkembang menjadi popular berdasarkan pengaruh tulisan-tulisan Kenneth 

Waltz. Dalam bukunya yang berjudul Man, the State, dan War (1958) Walt 

mengungkapkan tiga poin penjelasan dalam memahami hubungan internasional. Poin 

pertama menurutnya penyebab terjadinya perang adalah sifat dan perilaku manusia. 

Perang merupakan hasil dari keegoisan, impuls agresif yang salah arah, dan hasil dari 

kebodohan manusia. Dalam poin keduanya Waltz berusaha menjelaskan pembentukan 

internal struktur negara. Ia kemudian menggunakan contoh imperialisme dimana 

menurutnya dihasilkan dari struktur ekonomi tertentu seperti kapitalisme serta 

menurutnya perdamaian internasional dihasilkan dari bentuk pemerintahan tertentu 

seperti demokrasi.  Menurut Waltz strategi optimal seorang aktor bergantung pada 

strategi aktor lain. Oleh karena itu, jika ingin menjelaskan apa yang akan dilakukan 

oleh para aktor, maka selain melihat atribut para aktor, juga harus melihat setting 

strategis di mana para aktor berinteraksi. Sehingga poin ketiga teorinya menempatkan 

penyebab di dalam sistem negara itu sendiri. Menurut Waltz, dunia berada dalam 

hubungan-hubungan yang sistemik, dimana struktur anarki dapat digunakan untuk 

menjelaskan politik internasional.  

Dalam bukunya, “Theory of International Politics” tahun 1979 Kenneth Waltz 

melihat struktur sebagai "seperangkat kondisi yang membatasi". Negara mungkin 

dibatasi oleh banyak hal seperti distribusi kekuasaan, teknologi militer, atau 

keunggulan ekonomi komparatif negara. Menurut Waltz, struktur lebih dahulu muncul 

sebelum aktor-aktor muncul, jadi aktor hanyalah berupa produk dari struktur 

(Andrianto, 2018). Waltz berasumsi bahwa keinginan untuk bertahan hidup harus 



 

7 
 

dilihat sebagai hal yang umum bagi semua, atau sebagian besar negara. Alih-alih 

mencoba memprediksi apa yang akan dilakukan negara, Waltz menekankan 

gagasannya pada penjelasan tentang bagaimana sistem membentuk atau mempengaruhi 

perilaku negara. Menurut Waltz, bentuk struktur dan dorongan adalah faktor yang 

mendorong negara untuk berperilaku. Karena negara hidup berdampingan dalam sistem 

self-help, maka mereka bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan, tetapi mereka 

cenderung diapresiasi atas perilaku yang responsif terhadap tekanan struktural dan 

dihukum atas perilaku yang tidak.  

Dalam teori realisme klasik atau teori balance of power, Waltz mengembangkan 

gagasan dimana untuk menyeimbangkan power, para aktor akan beraliansi dengan 

aktor lain. Kaum Neorealis juga mengakui perlu adanya institusi-institusi dalam 

hubungan internasional, namun Neorealisme tetap melihat kemungkinan bahwa 

institusi dipegaruhi oleh kepentingan nasional suatu negara. Kerjasama antar aktor 

internasional sesungguhnya bersifat zero-sum, sehingga memungkinkan jika institusi 

internasional memilki kepentingan sendiri. Hal ini akan membuat keamanan 

internasional sulit terwujud. Penulis melihat teori realisme sebagai pandangan paling 

menarik untuk melihat kebijakan Rusia. Teori tradisional ini masih sangat relevan untuk 

menjelaskan bagaimana kepentingan Russia tercermin dari kebijakan-kebijakan nya 

dalam politik internasional hingga saat ini baik teori klasik hingga struktural. Dalam 

teori realisme klasik, sifat dasar manusia menjadi alasan suatu negara bertindak secara 

egois dan menyebabkan konflik. Teori klasik melekat pada penjelasan terhadap kondisi 

dan keterlibatan Uni Soviet dalam perebutan hegemoni yang dibuktikan melalui 

perluasan wilayah, kekuatan persenjataan dan militer sebagai proses pencapaian hard 

power. Uni Soviet yang akhirnya terpecah meninggalkan warisan utama yang melekat 

pada pembentukan negara Rusia masih dengan kekuatan persenjataan nuklir yang 

paling ditonjolkan. 

Rusia dan Belarus merupakan negara-negara peninggalan dari runtuhnya negara 

komunis terbesar Uni Soviet. Hal ini menjadi alasan kedua negara dengan mudah 

menjalin kerjasama melihat adanya kesamaan geopolitik dan budaya. Meski demikian, 

tidak dapat dibantah bahwa Rusia telah memainkan peran yang lebih besar di panggung 

dunia. Sebagai salah satu pemain besar, Rusia tentu harus beradaptasi dengan 

munculnya strategi serta kekuatan baru pemain politik dunia. Secara geografis, Rusia 

memiliki wilayah yang sangat luas namun strategi politik Rusia tidak cukup kuat untuk 

mempertahankan peran pentingnya. Teori Neorealisme dalam kasus ini dipakai penulis 
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untuk mengungkapkan motif dibalik tindakan Rusia terhadap khususnya Belarusia 

dalam perkembangan integrasi politik Union State demi mempertahakan kekuatan 

Rusia yang telah lama tercermin dari rezim politiknya. 

2.2 Kerangka Konsep 

2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional 

Dalam dunia internasional yang terus berubah, negara-negara memahami 

pentingnya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atau bahkan hanya untuk 

mempertahankan keberlangsungan hidup negara. Kepentingan nasional menjadi sebuah 

konsep utama yang dipakai untuk melihat perilaku rasional negara di lingkungan 

internasional. Konsep ini menjadi panduan sebuah negara dalam melakukan kebijakan 

luar negerinya masing-masing, sehingga setiap negara memiliki kepentingan 

nasionalnya sendiri yang pada umumnya terdiri dari kepentingan keamanan, ekonomi, 

dan ideologi bersama. Meskipun kepentingan suatu negara dipengaruhi banyak hal 

namun pemimpin negaralah pada akhirnya bertanggung jawab untuk menentukan 

kepentingan nasional. Menurut Hans Morgenthau konsep kepentingan merupakan 

substansi politik yang abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat dan negara 

adalah produk historis yang akan terus berubah. Jadi hubungan antara kepentingan dan 

negara berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. "Selama dunia secara 

politis diorganisasikan ke dalam negara-negara," elemen penting dari kepentingan 

nasional adalah kelangsungan hidup negara dalam politik dunia.  

Charles Beard dalam tulisannya tahun 1933 mengutip perkataan dari Charles E 

Hughes dimana menurutnya kebijakan luar negeri tidak dibangun atas dasar abstraksi 

melainkan hal tersebut merupakan hasil konsepsi praktis yang timbul dari urgensi 

langsung atau menonjol dalam perspektif sejarah (Kersch, 1995). Sedangkan menurut 

James N. Rosenau konsep kepentingan nasional memiliki dua pemisahan fungsi yaitu 

sebagai alat analisis untuk mengevaluasi sumber atau penyebab dari kebijakan luar 

negeri negara dan yang kedua sebagai instrument perilaku politik yang berfungsi untuk 

menjustifikasi atau mengkritik sebuah kebijakan.  

Menurut Joseph Frankel (1970) kepentingan nasional memiliki divisi yang 

berbeda antara konsep kepentingan nasional yang dipakai untuk menjelaskan dan 

menganalisis kebijakan luar negeri negara dan pemakaian konsep ini untuk 

menjustifikasi atau merasionalisasi perilaku negara dalam dunia internasional. 
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Karakteristik ini dibedakan menjadi objektifis yang percaya bahwa terdapat kriteria 

permanen yang objektif dalam pengambilan kebijakan luar negeri dan subjektifis yang 

menekankan pada perubahan pilihan dan prioritas pembuat kebijakan. Kepentingan 

nasional obyektif adalah yang terkait dengan tujuan kebijakan luar negeri utama negara 

yang terlepas tetapi dapat ditemukan oleh pembuat kebijakan melalui penyelidikan 

sistematis. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti geografi, sejarah, negara 

tetangga, sumber daya, jumlah populasi dan etnis. Sedangkan kepentingan nasional 

yang subyektif adalah kepentingan yang bergantung pada preferensi pemerintah atau 

elit pembuat kebijakan tertentu termasuk ideologi, agama, dan identitas kelas. 

Kepentingan-kepentingan ini didasarkan pada interpretasi dan dapat berubah saat 

pemerintah negara juga berubah. Frankel percaya bahwa pengambilan keputusan dalam 

kebijakan luar negeri memiliki didasarkan pada self-consciously behavioural 

dibandingkan metode filosofis atau normatif.   

Dalam teori politik internasional, kepentingan nasional yang objektif 

merupakan pendekatan teoritis kaum realisme tradisional sedangkan kepentingan 

nasional subjektif merupakan pendekatan marxisme. Perhatian realis merupakan 

perhatian akan teritorial negara sendiri dan bukan keprihatinan universal karena mereka 

percaya bahwa melakukan semuanya sendirian dianggap lebih aman dan lebih dapat 

dipertahankan daripada mengandalkan kerjasama. Realisme berpendapat bahwa negara 

dapat bertindak secara otonom dari kepentingan-kepentingan yang dominan. Tidak ada 

penjelasan yang pasti terkait dengan perngertian konsep kepentingan nasional sendiri, 

namun dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep ini lebih sebagai alat analisis 

untuk mengevaluasi kebijakan luar negeri Rusia yang dipengaruhi aspek kepentingan 

historis. Untuk melihat kepentingan nasional Rusia penulis menggabungkan perspektif 

konsep secara objektif dan subjektif dalam mencari penjelasan kebijakan luar negeri 

Rusia dengan lebih menekankan sudut pandang kaum neo-realis. 

2.1.2. Konsep Integrasi Politik 

Dalam dunia moderen integrasi bukan merupakan hal yang baru. Hampir 

seluruh negara di dunia tergabung pada integrasi politik dunia. Integrasi ini kemudian 

menjadi langkah yang dipakai beberapa negara sebagai jalan keluar dalam masalah 

national mereka seperti pada sektor ekonomi maupun politik. Integrasi merupakan 

istilah yang dipakai untuk menjelaskan bergabungnya dua atau lebih unit politik dengan 

tujuan membangun satu kerangka hukum, menciptakan institusi yang sama dengan 
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memusatkan pembuatan kebijakan dan merancang indentitas bagi komunitas yang 

terintegrasi (Ilievski 2015, 12). Melihat hal ini dapat integrasi dipandang sebagai 

tindakan menyerahkan otonomi masing-masing unit politik kepada komunitas politik 

baru yang terbentuk. 

Konsep integrasi politik berakar dari pemikiran para filsuf mengenai teori 

kontrak sosial. Teori ini dapat dihubungkan sebagai integrasi namun dalam level 

individu. Terbentuknya negara merupakan bentuk dari integrasi individu dalam ranah 

politik. Hal ini memang tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai proses 

integrasi bangsa. Oleh sebab itu perlu adanya penafsiran kembali mengenai integrasi 

politik. Lindberg dan Scheingold dalam bukunya “Europe's Would-Be Polity” tahun 

1970 menyebutkan terdapat tiga mekanisme integrasi. yaitu (a) log-rolling and side-

payments, misalnya prakik pertukaran bantuan dalam politik dengan tujuan untuk 

mendapatkan lebih banyak suara/persetujuan dari aktor politik terhadap proposal atau 

undang-undang yang diusulkan, (b) actor-socialization, yaitu proses dimana peserta 

dalam proses pembuatan kebijakan, dari kelompok kepentingan hingga birokrat dan 

negarawan, mulai mengembangkan perspektif, loyalitas, dan identifikasi baru sebagai 

hasil dari interaksi timbal balik mereka, dan (c) feedback, yang mengacu pada dampak 

dari output pada sikap dan perilaku masyarakat luas. Jika publik merasa bahwa output 

dari sistem tersebut baik dan relevan, maka hal ini dapat meningkatkan dukungan 

terhadap sistem tersebut. Integrasi dilihat sebagai proses politik dimana negara pada 

sisi membutuhkan (demand) akan memiliki ekspektasi dan melobi pemerintah untuk 

tujuan tertentu sedangkan pada sisi negara yang menyediakan pasokan (supply), koalisi 

dan kepemimpinan menjadi aspek utama dalam proses integrasi. 

2.3 Penelitian Sebelumnya 

2.3.1 Penulis: Kaare Dahl Martinsen, Judul: The Russian Takeover of Belarus 

Dalam tulisan tersebut, penulis sedikit banyak mengambil latar belakang 

perbedaan kepemimpinan antara Yeltsin dengan Putin dalam masa kepemimpinan yang 

berbeda di Rusia. Tulisan ini melihat keterkaitan geostrategi dengan kebijakan luar 

negeri Putin pada Belarus dan negara-negara bekas Soviet seperti Ukraina dan Moldova 

yang masih mendapatkan pengaruh Rusia. Tulisan Martinsen menjadi basis utama 

analisis kepentingan nasional Rusia pada awal tahun 2000-an namun tentu perubahan 

politik dunia turut mempengaruhi berubahnya kepentingan Nasional Rusia pada 
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periode ketiga kekuasaan Putin. Penelitian selanjutnya akan lebih memfokuskan pada 

kepentingan nasional Rusia dibawah kepemimpinan Puti dalam upayanya yang dinilai 

terus menekan Belarus setelah terjadinya perubahan politik internasional akibat konflik 

Rusia dengan Ukraina serta Kembali melihat tren politik terbaru diantara para aktor 

internasional. 

2.3.2 Penulis: Audrius Žulys, Judul: Towards A Union State of Russia and 

Belarus 

Secara garis besar tulisan tersebut pembahas mengenai sejarah hubungan 

bilateral Rusia dan Belarus hingga terbentuknya Union State. Penulis juga 

menambahkan beberapa analisis dengan mengedepankan kepentingan masing-masing 

negara dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini terbit pada tahun 2005 yang dimana 

sebelum terjadinya aneksasi Krimea oleh Rusia. Penelitian selanjutnya akan mengacu 

pada sejarah kepentingan nasional Rusia namun fokus pada masa setelah tahun 2014 

tepatnya tahun 2019-2021 dengan turut melihat apakah ada perbedaan kebijakan luar 

negeri dan kepentingan nasional pada kepemimpinan Putin. 

2.3.3 Penulis: Matthew Frear, Judul: Belarus: player and pawn in the 

integration game  

 Tulisan Frear ini dimulai dengan pembahasan terkait faktor pendorong dan 

motivasi dari keterlibatan Belarusia dalam integrasi regional seperti Eurasian Customs 

Union (ECU), Single Economic Space (SES) dan Union State of Russia and Belarus 

(USRB). Selanjutnya Frear juga menguraikan implikasi awal dari partisipasi Belarus 

dalam ECU dan integrasi Eurasia serta tantangan potensial yang dihadapi negara 

tersebut. Menurutnya, Belarusia memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver secara 

politik dan ekonomi, untuk menghindari keterlibatan dengan proyek integrasi regional 

yang dipimpin Rusia. Tulisan ini mengkaji kebijakan luar negeri Belarusia dibawah 

pemerintahan Lukashenko melalui pendekatan fungsionalis. Untuk penelitian 

selanjutnya, penulis akan lebih melihat dalam perspektif Rusia dan kepentingan 

nasional yang membentuknya dalam integrasi regional tekhusus Union State dengan 

Belarusia.  
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2.3.4 Penulis: Viachaslau Yarashevich, Judul: Post-Communist Economic 

Integration: Belarus, Kazakhstan, and Russia 

Tulisan ini berfokus pada integrasi ekonomi politik dalam kerangka Customs 

Union dan Single Economic Space yang dibangun Rusia bersama Kazakhstan dan 

Belarusia. Penulis mengambil sudut pandang ekonomi dimana keinginan Kazakhstan 

dan Belarusia bergabung adalah karena Rusia merupakan pasar terbesar dan paling 

terjangkau untuk tujuan ekspor. Hal ini menurut penulis mengarah pada lebih banyak 

kesempatan kerja di sektor manufaktur dan pertanian, dan jaminan sosial yang lebih 

baik bagi pekerja Belarus, Kazakhstan, dan Rusia. Penelitian ini berusaha mengulik sisi 

positif dan optimis dari kerjasama Rusia dengan Belarus dari sisi ekonomi yang akan 

menguntungkan perekonomian Belarus melalui Union State. Penelitian selanjutnya 

akan menggali kepentingan politik dari Rusia terutama menimbang kebijakan luar 

negeri pemerintahan Putin dalam Union State tersebut. 

2.3.5 Penulis: Stephen White, Ian McAllister & Valentina Feklyunina, Judul: 

Belarus, Ukraine and Russia: East or West?  

Tulisan ini mulanya membahas mengenai identitas negara-negara pecahan Uni 

Soviet yang mulai menjalankan kedaulatan baru masing-masing dengan membentuk 

pola-pola asosiasi yang berbeda-beda. Identitas nasional Belarusia, Ukraina dan Rusia 

dikupas lebih dalam berusaha untuk menjelaskan implikasinya terhadap Belarus dan 

Ukraina sebagai ‘lands in between’ yaitu yang pada saat yang sama adalah bagian dari 

'lingkungan' baru Uni Eropa. Tulisan ini mengkaji fenomena integrasi di wilayah 

geopolitik pasca Soviet dalam pandangan konstruktiivisme. Masalah bahasa, budaya, 

dan kebangsaan, menjadi faktor yang dilihat dalam politik dalam seluruh agenda 

domestik dan internasional yang memiliki konsekuensi langsung bagi kebijakan luar 

negeri dan orientasi keamanan. Kompleksitas identitas nasional berkembang dalam 

menanggapi perubahan di lingkungan internasional yang lebih luas. Penelitian 

selanjutnya akan melihat isu integrasi dalam sudut pandang realis yang berfokus pada 

kepentingan nasional Rusia terhadap Belarusia. 
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2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Union State awalnya terbentuk dengan memprioritaskan masalah sosial dan 

ekonomi kedua negara. Dalam ekonomi dan perdagangan, Rusia merupakan parter 

utama Belarusia dalam hal ekspor manufaktur. Sedangkan bagi Rusia, Belarusia 

merupakan sasaran geopolitik yang tepat untuk menangkal pengaruh dari Barat. 

Ketergantungan ekonomi Belarusia kepada Rusia tadinya berhasil menjadi senjata yang 

dipakai Rusia untuk mengendalikan Belarusia dalam urusan pengambilan keputusan 

baik domestik maupun internasional. Namun sejak terjadinya perubahan politik dunia 

yang membuat Barat semakin campur tangan di wilayah negara-negara eks Soviet 

hingga puncaknya pada peristiwa aneksasi yang dilakukan Rusia di Krimea, 

menghadirkan permasalahan baru antara Rusia dengan dunia internasional. Belarusia 

yang saat itu berada ditengah dilemma antara Rusia dengan Barat berpuncak pada 

peritiwa Gelombang Protes Pemilihan Umum pada Agustus 2020 membuat munculnya 

kekacauan domestik Belarusia yang menjadi perhatian dunia internasional.  

Tuntutan dari masyarakat Belarusia terhadap penentuan identitas serta peralihan 

ideologi negara yang semakin demokratis menjadi ancaman serius bagi rezim politik di 

Rusia yang dapat mengganggu stabilitas domestik. Berdasarkan hal ini penulis melihat 

adanya perubahan kepentingan nasional Rusia dalam Union State of Russia and Belarus 

Kepentingan Nasional Rusia dalam Union State 

Awal mula pembentukan 

pada 1990-an hingga awal 

abad 20 

Pasca Pemilihan Umum 

Belarusia pada Agustus 

2020 Faktor: 

 
-Perubahan politik dunia dan 

kemunculan aktor-aktor politik 

baru 

-Demokratisasi negara-negara 

post-Soviet 

- Hubungan Rusia dengan dunia 

internasional yang memburuk 

pasca aneksasi Krimea 

• Sasaran 

Geopolitik yang 

strategis 

• Ekonomi 

• Sosial dan 

Budaya 

• Mempertahankan 

rezim politik 

Rusia 

• Menjaga 

Stabilitas 

domestik 
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yang tidak disangka dapat menjadi kartu lain yang dapar dimainkan oleh Rusia untuk 

mempertahankan rezim kuno Soviet.  


