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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Kepentingan Nasional Rusia dalam Union State 

Rusia memainkan peran yang lebih besar terutama di kawasan negara-negara 

post-Soviet. Munculnya kekuatan barat sebagai pemain yang kuat membuat Rusia harus 

memikirkan strategi beradaptasi. Menurut beberapa sumber yang telah disimpulkan 

dalam tulisan Ambrosio (2006) langkah awal integrasi Rusia dan Belarusia sudah 

bermula pada tahun 1993 dengan penandatanganan perjanjian pembentukan zona rubel 

dan serikat moneter di bawah Perdana Menteri Belarusia, Vyacheslav Kebich dengan 

Perdana Menteri Rusia, Viktor Chernomyrdin. Lukashenko yang naik sebagai presiden 

pada tahun 1994 secara terbuka mendukung nostalgia Soviet serta reintegrasi dengan 

Rusia. Upaya ini dilanjutkan oleh Presiden Rusia, Boris Yeltsin selama kampanya 

presiden pada tahun 1996 dengan penandatangan dokumen integrasi dengan 

Lukashenko. Namun sejak saat itu hingga berakhirnya masa pemerintahan Yeltsin, 

perkembangan integrasi ini cenderung lambat. Berbeda dengan gaya kepemimpinan 

Putin yang tegas dan sigap, dibawah pemerintahannya perkembangan integrasi Union 

State menemui banyak tantangan sejalan dengan kemajuan dalam diskusinya dengan 

Lukashenko. 

Konsep integrasi politik menurut Lindberg dan Scheingold dimana terdapat tiga 

mekanisme integrasi terlihat dari awal mulai terbentuknya Union State of Russia & 

Belarus. Adanya Log-rolling and side-payments tercermin dari tujuan pembentukan 

integrasi ini yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Melalui integrasi, Belarusia sangat 

diuntungkan dengan adanya bantuan subsidi impor yang diperolehnya dari Rusia 

sedangkan disisi lain Rusia akan secara menerima dukungan penuh Belarusia terhadap 

keputusan politiknya. Mekanisme actor-socialization, tercermin dari berkembangnya 

perspektif, loyalitas, dan identifikasi Belarusia dan Rusia sebagai negara dengan 

hubungan bilateral terdekat yang tergabung dalam Union State hingga kepada wacana 

terhadap pembentukan mata uang tunggal dan akses pasar bebas yang sangat 

mengintegrasikan kedua negara. Sebagai outputnya, feedback masyarakat Rusia dan 

Belarusia sangat mendukung adanya integrasi ini melihat adanya perkembangan positif 

yang dihasilkan kedua negara dalam Union State.  
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Dalam tulisan Kaare Dahl Martinsen berjudul The Russian Takeover of Belarus 

(2002), ia melihat adanya keterkaitan geostrategi dengan kebijakan luar negeri Putin 

pada Belarusia dan negara-negara bekas Soviet seperti Ukraina dan Moldova yang 

masih mendapatkan pengaruh Rusia. Keamanan menjadi aspek penting bagi Rusia 

dalam mencapai kepentingannya. Tulisan Martinsen menjadi basis utama analisis 

kepentingan nasional Rusia pada awal tahun 2000-an terhadap hubungan Rusia dengan 

Belarusia. Klaim bahwa Belarusia merupakan alat pertahanan Rusia dari blok barat 

yaitu Uni Eropa dan NATO yang dapat dicapai melalui Union State masih menjadi 

pemikiran banyak ahli hubungan internasional. Hal ini tidak mengherankan sebab 

hingga saat ini Rusia terus melakukan pendekatan strategis untuk menjadikan Belarusia 

sebagai wilayah kekuasaan militernya.  

 

Gambar 1. Peta Kepentingan Geopolitik Russia yang menjadikan wilayah Belarusia sebagai penyangga kekuasaan 

Uni Eropa dan NATO. Sumber: geopoliticalfutures.com 

 

Perubahan politik dunia turut mempengaruhi berubahnya kepentingan nasional 

Rusia. Kedekatan yang terus berkembang antara Barat dengan Ukraina menjadi 

dorongan tersendiri Rusia untuk terus mempertahankan perbatasannya dengan Barat. 

Terlebih setelah peristiwa aneksasi Krimea memperlihatkan proyeksi kepentingan 

geopolitik Rusia mulai gagal dalam mempertahankan persatuan wilayah post-Soviet. 
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Pada Gambar 1 terlihat bahwa negara Baltik (Estonia, Latvia, dan Lituania) yang 

berbatasan langsung dengan Rusia telah terintegrasi ke dalam NATO. Pengaruh AS di 

Ukraina serta wacana pergerakan NATO ke timur menciptakan ancaman bagi Rusia 

dari Baltik dan Ukraina. Belarusia menjadi satu-satu wilayah yang mampu menahan 

ancaman pengaruh Barat untuk sampai langsung ke Rusia setelah menyatakan 

hilangnya kendali Rusia atas Ukraina. Seperti dalam tulisan Herbut & Kunert-Milcarz 

(2017) yang mengutip Mearsheimer, dalam perspektif neorealis “proyek perluasan 

NATO & Uni Eropa, dan upaya mempromosikan demokrasi adalah tiga paket 

kebijakan Barat yang hanya menambahkan bahan bakar ke api yang menunggu untuk 

menyala” (Mearsheimer, 2014). Wacana mengenai ketakutan Rusia terhadap proyek 

perluasan NATO sudah lama ada, mendorong Rusia untuk terus memikirkan strategi 

menyisakan Belarus sebagai kunci terakhir. Dominasi Rusia dalam perekonomi dan 

urusan militer Belarus tidak cukup memuaskan Rusia untuk menjadikan Belarus senjata 

dalam urusan pengambilan keputusan baik domestik maupun internasional.  

Dalam sejarahnya hubungan Rusia dan Barat terbentuk oleh ketegangan antara 

hubungannya dengan perang ideologi di masa lalu. Dalam tulisan Sergei Medvedev, 

Rethinking the National Interest: Putin’s Turn in Russian Foreign Policy (2004) ia 

mengungkapkan bahwa perhatian Putin terhadap Barat setelah peristiwa 9/11 

mentransformasi kebijakan luar negeri Rusia selama lima belas tahun terakhir dan 

merubah paradigma tradisional Rusia. Medvedev berpendapat bahwa terjadi perubahan 

sistemik mengenai hubungan antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri Rusia. 

Selama beberapa ratus tahun terakhir, penalaran geopolitik mendominasi politik 

domestik dan mendikte mobilisasi sumber daya internal, namun sekarang justru 

sebaliknya: kebijakan luar negeri melayani reformasi domestik (Medvedev, 2004). 

Prioritas kepentingan nasional Rusia pada awal tahun 2000 adalah stabilitas domestik 

yang tercermin dalam kebijakan luar negeri Rusia. Sehingga bentuk proyeksi 

kepentingan geopolitik Rusia melalui Union State dilihat semata-mata sebagai 

kepentingan nasional Rusia dalam menjaga keamanan domestik negaranya dari 

ancaman serangan Barat dengan mengamankan sekutu terdekatnya. 

Kepentingan nasional Rusia dalam Union State dilihat sebagai alat yang dapat 

dimainkan Rusia sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi politik dunia yang ada saat 

itu. Kepentingan nasional Rusia selanjutnya dipengaruhi oleh tren politik dunia pada 

saat aktor-aktor hubungan internasional mulai gencar melakukan kerjasama-kerjasama 
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akibat tren liberalisme yang semakin menguat. Kesejahteraan ekonomi menjadi salah 

satu pengejaran utama negara-negara di dunia sehingga hal ini juga dimainkan oleh 

Rusia melalui Union State untuk memperahankan eksistensi kekuasaan Rusia baik 

terhadap Belarusia maupun terhadap upayanya menunjukan hal tersebut di wilayah 

politik regionalnya. Pada masa jabatan kepemimpinan ketiga Vladimir Putin di Rusia 

tahun 2012–2018, orientasi kebijakan baru Rusia memiliki tiga arah utama yaitu 

pembangunan ekonomi di wilayah Timur Rusia, menghidupkan kembali hubungan 

dengan negara-negara eks-Soviet melalui integrasi Eurasia (EEU), dan menjalin 

hubungan politik yang lebih erat dengan Tiongkok dan negara-negara di Asia Timur 

(Lewis, 2019). Konsep “Greater Eurasia” pertama kali diperkenalkan oleh Putin pada 

akhir tahun 2015 dengan tujuan kemitraan arsitektur ekonomi wilayah Eurasia dan 

bukan di bidang politik atau militer (Kortunov, 2020). Sebagai bentuk 

implementasinya, Kehadiran EEU pada tahun 2015 dimana Belarusia merupakan 

anggota didalamnya lebih medapatkan perhatian dalam mencapai kepentingan ekonomi 

dan politik Rusia. Tantangan mulai muncul disaat upaya untuk meyakinkan Ukraina 

untuk bergabung dengan blok integrasinya berakhir dengan kekacauan dan konflik 

politik yang berujung pada peningkatan ketegangan antara Barat dengan Rusia.  

Konflik yang terjadi diantara Ukraina dan Rusia memicu perubahan signifikan 

bagi Rusia dalam mendefinisikan dan memikirkan kembali strateginya terhadap 

Belarusia. Rusia menyadari bahwa Belarusia secara bertahap berubah menjadi negara 

nasional dengan kebijakan luar negerinya sendiri, yang dapat bertentangan dengan 

kepentingan Rusia (Kłysiński, 2017). Persepsi ini didasarkan pada evaluasi terhadap 

kebijakan manuver Lukashenka terhadap Timur dan Barat yang secara tidak tepat 

ditafsirkan Rusia sebagai upaya untuk meninggalkan zona pengaruh Rusia. 

Keterbukaan Belarusia terhadap Barat ditakutkan Rusia akan menjadi langkah awal 

hilangnya kendali Rusia atas Belarusia sebagai sekutu terdekatnya. Hal ini tentu dilihat 

sebagai ancaman besar bagi kepentingan nasional Rusia untuk mencegah agar kejadian 

yang serupa dengan konfliknya dengan Ukraina tidak terulang. Ketakutan terbesar yang 

sama yang selalu dirasakan Rusia terhadap negara-negara eks-Soviet yaitu reformasi 

domestik dan pembangunan nasionalisme negara yang mandiri yang bertentangan 

dengan akar budaya pemerintahan autokrasi Rusia yang kuat.  
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4.2 Nasionalisme Belarusia, Ancaman bagi Rusia 

Dalam pemilihan umum di Belarusia pada Agusuts 2020, Putin secara terbuka 

mendukung penuh rezim Lukashenko untuk kembali menduduki kursi pemerintahan di 

Belarus yang telah diduduki dari tahun 1994. Sebelumnya pada pemilihan umum tahun 

2006 di Belarusia, Lukashenko memanfaatkan kehadiran Union State untuk 

memperoleh legitimasi pemilihan dirinya sebagai presiden dengan dukungan penuh 

dari Rusia. Hal ini kemudian dimanfaatkan Rusia untuk percepatan integrasi Union 

State dengan janji bantuan ekonomi lebih besar bagi Belarusia. Kedekatan kedua 

pemimpin otoriter ini tidak lain dilatarbelakangi oleh pandangan politik yang tidak jauh 

berbeda. Putin tidak menekan Lukashenko untuk melakukan demokratisasi ataupun 

memotong subsidi yang menopang rezim Lukashenko, menunjukan tujuan nyata politik 

domestik di kedua pemimpin negara melalui Union State of Russia and Belarus 

(Ambrosio, 2006). Rusia bahkan mulai menjalankan propagandanya di Belarusia 

setelah protes masal akibat pemilihan umum 2020 mulai menyebar luas di negara 

tersebut. Menurut Laporan yang dikeluarkan oleh European Values Center for Security 

Policy (2021) narasi-narasi pro-Rusia mulai menyebar di media massa Belarusia baik 

di siaran televisi maupun internet. Propaganda ini menyediakan gagasan bahwa sejarah 

Belarusia adalah bagian dari sejarah Rusia dan pihak oposisi dan aktivis Belarusia 

ditampilkan sebagai boneka Barat yang digunakan untuk memecah belah keterikatan 

historis yang erat diantara kedua negara. Hal ini memperlihatkan secara jelas motif dan 

tujuan utama propaganda Rusia untuk mempertahankan keberpihakan Belarusia di 

sisinya sebagai bentuk pengamanan akan prioritas kebijakan luar negeri pada masa-

masa peralihan kekuasaan di negara tersebut. 

Secara historis dan budaya, Belarusia memang merupakan negara yang 

memiliki kedekatan yang paling erat dengan Rusia dibandingkan negara paska Soviet 

lainnya. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Vladimir Putin tahun 2021 dengan judul 

“On the historical unity of Russians and Ukrainians", Putin mengungkapkan bahwa 

dalam sejarahnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia adalah pewaris Ancient Rus atau Rus 

Kuno yang merupakan negara terbesar di Eropa. Wilayah Rus Kuno ini dipersatukan 

oleh satu bahasa yang disebut Old Russian dan ikatan ekonomi serta kekuasaan para 

pangeran dinasti Rurik pada abad ke-1. Keputusan spiritual yang dianut Vladimir 

Svyatoslavich atau disebut juga Vladimir I yaitu kepercayaan Ortodoks kemudian 

menyatukan provinsi Kyiv dan Novgorod menjadi satu negara. Menurut Putin, hal 
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inilah yang menjadi alasan Rusia, Ukraina, dan Belarusia memiliki ikatan kekerabatan 

yang kuat. Belarusia secara luas dianggap sebagai negara bekas Republik Soviet yang 

paling 'Russified', melihat posisi dominan Rusia di hampir semua bidang kehidupan 

publik di Belarusia (Woolhiser, 2014). Sejak refendum tahun 1995 bahasa Rusia 

memperoleh status yang sama dengan bahasa Belarusia sebagai Bahasa resmi negara 

tersebut. Woolhiser (2014) juga mengungkapkan bahwa identitas linguistik ganda dari 

mayoritas masyarakat Belarusia tercermin dalam kebijakan quasi-bilingual negara 

tersebut, di mana bahasa Belarusia memiliki fungsi utama secara simbolis pada 

tingkatan resmi, sementara bahasa Rusia merupakan bahasa dominan kedua yang 

digunakan untuk komunikasi formal dan informal bagi sebagian besar penduduk 

perkotaan di Belarusia. Hal ini menjadi bukti kuat keterlibatan Rusia hampir di segala 

faktor baik keamanan, politik, ekonomi, dan sosial Belarusia. 

Grafik 1. Hasil survey yang dilakukan Chatham House pada November 2020 terhadap pertanyaan “Secara umum, 

apa sikap/pandangan anda terhadap Rusia?”. Sumber: Chatham House 
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Grafik 2. Hasil survey yang dilakukan Chatham House pafa November 2020 terhadap pertanyaan “Secara umum, 

bagaimana anda mengkarakterisasikan hubungan Rusia dengan Belarusia hari ini?” Sumber: Chatham House 

 

Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan Chatham House pada 13 dan 

18 November 2020 terhadap 864 warga Belarusia, menunjukan bahwa sebagian besar 

masyarakat Belarusia memiliki pandangan yang positif terhadap Rusia serta hubungan 

Belarusia dengan Rusia. Sebanyak 55,4% responden menyatakan sebagian besar 

perpandangan positif dan 26,6% responden menyatakan perpandangan sangat positif 

terhadap Rusia secara umum (Grafik 2). Selain itu sebanyak 35% responden 

menyatakan karakterisasi hubungan Rusia dan Belarusia cenderung positif sebagai 

negara tetangga dan 14,8% menyatakan karakterisasi hubungan kedua negara yang 

positif sebagai negara yang bersahabat (Grafik 3). Hal ini menjadi bukti bahwa 

pengaruh Rusia dalam kehidupan sosial dan budaya ditengah masyarakat Belarusia 

sangat kuat bahkan setelah terjadinya krisis pemilihan umum 3 bulan sebelum survei 

dilakukan. 

 

 

Grafik 3. Hasil survey yang dilakukan Chatham House pada November 2020 terhadap pertanyaan “Manakah 

diantara pernyataan dibawah ini yang paling anda setujui ?” Sumber: Chatham House 

 

Meski begitu pada Grafik 4 menunjukan hasil polling sebanyak 47,8% 

responden menyatakan lebih setuju dengan pernyataan bahwa masyarakat Belarusia 

merupakan bangsa yang memiliki sejarahnya sendiri sedangkan dengan selisih 1% 

yaitu sebanyak 46,8% responden saja yang menyatakan setuju dengan pernyataan 
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bahwa masyarakat Belarusia, Russia, and Ukrainia merupakan bagian dari satu 

kesatuan bangsa Slavia, yang dalam hal ini mendukung klaim dari tulisan Putin. 

 

Grafik 4. Hasil survei yang dilakukan oleh Centre for Eastern Studies (OSW) pada November-Desember 2020. 

Sumber: https://www.osw.waw.pl/ 

 

Pada survei opini publik lain yang diadakan oleh Centre for Eastern Studies 

(OSW) pada 26 November hingga 16 Desember 2020 terhadap 1000 responden warga 

Belarusia (Grafik 4), sebanyak 53,9% responden bersikap positif terhadap kehadiran 

Union State of Russia & Belarus, perolehan ini lebih banyak dibandingkan dengan 

pandangan positif warga Belarusia terhadap Uni Eropa yaitu hanya sebanyak 43,5% 

dan NATO yang hanya sebanyak 14,4% responden dengan sikap positif sedangkan 

46,2% lainnya bersikap negatif terhadap kehadiran NATO. Hal ini memperlihatkan 

bahwa mayoritas responden lebih menyukai integrasi Rusia-Belarusia dalam Union 

State dibandingkan dengan Uni Eropa dan NATO. Hal ini juga diperkuat dengan 

perolehan survei yang menunjukan sebagian besar responden mendukung langkah 

memperdalam integrasi Belarus dan Rusia di dalam Union State. Dapat disimpulkan 

bahwa propaganda yang dimainkan oleh Rusia didalam urusan politik dalam negeri 

Belarusia selama krisis pemilu berhasil mempertahankan keberpihakan masyarakat 

Belarusia terhadap Rusia. Hal ini tentu menjadi poin penting untuk Rusia terlebih 

setelah melihat masih adanya dukungan warga Belarusia terhadap integrasi Union 

State. 

4.3 Kepentingan Nasional Rusia pasca Pemilihan Umum 2020 

Dengan pemahaman tradisionalnya, Rusia masih melihat dirinya sebagai 

pemain politik internasional yang harus dipertimbangkan dengan tegas demi menjaga 
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keamanan domestik. Bukan lagi melalui ajang unjuk kekuasan atas wilayah territorial 

yang strategis, tetapi penekanan kembali terhadap identitas nasional Rusia. Negara-

negara post-Soviet sendiri telah melalui proses pembentukan identitasnya masing-

masing. Dalam konflik Ukraina dengan Rusia, Ukraina sampai saat ini pun belum 

menunjukan perkembangan yang signifikan dalam proses nation-buidling. Istilah yang 

kemudian disebut sebagai Ukrainization ini banyak dilihat sebagai langkah untuk 

mengikis budaya politik otoritarian Rusia yang dibawa dari masa Soviet dengan 

kemungkinan proses demokratisasi negara. Hal ini didukung dengan campur tangan 

negara-negara demokratis Barat dalam politik di negara tersebut. Sedangkan disisi lain 

Putin secara eksplisit menolak liberalisme dan multilateralisme dan memilih untuk 

menganut dan mempromosikan ide-ide konservatif, ortodoks, dan nasionalis (McFaul, 

2020).  

Tidak jauh berbeda dengan Ukraina, Rusia terlihat mulai aktif memainkan 

kepentingannya dengan Belarus. Peristiwa protes masal yang terjadi di Belarus setelah 

pemilihan presiden pada 9 Agustus 2020 menjadi perhatian negara-negara Barat akibat 

adanya dugaan pelanggaran hak-hak sipil dan kekerasan yang dilakukan pemerintahan 

Lukashenko terhadap pengunjuk rasa dan politisi oposisi. Kondisi tersebut diperburuk 

dengan tindakan pemerintahan Lukashenko membajak serta memaksa Penerbangan 

Ryanair 4978 yang dijadwalkan terbang dari Athena ke Lituania pada Mei 2021 untuk 

mendarat di Minsk demi menangkap jurnalis oposisinya, Roman Pratasevich. Atas 

kejadian ini Uni Eropa dan AS mengecam pemerintahan Lukashenko telah melanggar 

norma internasional serta menetapkan sanksi melarang adanya jalur penerbangan dari, 

melalui ataupun menuju Belarus. Hubungan dan citra Belarus yang telah rusak di mata 

negara-negara Barat diperparah dengan krisis migran di perbatasan Belarus-Polandia 

pada akhir tahun 2021. Terisolasinya Belarus dari negara-negara Barat membuat Rusia 

semakin mudah meluncurkan strateginya sebagai satu-satunya sekutu yang akan 

mendukungnya. Hal ini berujung pada realisasi lebih dalam Union State dengan 

ditandatanganinya perjanjian yang berisi 28 program integrasi pada pertemuan daring 

Supreme State Council of the Union State bulan November 2021. Walaupun sebagian 

besar isi perjanjian ini membahas mengenai integrasi ekonomi namun tidak 

mengherankan bila nantinya akan ada wacana penggabungan struktur politik kedua 

negara yang dipimpin oleh Rusia.  



 

26 
 

Dalam pandangan neorealisme, pengejaran akan keamanan negara ditengah tren 

regionalisme dan pembentukan integrasi politik dunia menjadi salah satu bentuk 

adaptasi Rusia terhadap perkembangan kondisi politik internasional. Dengan gagasan 

yang di kemukakan Kenneth N. Walt, kepentingan nasional Rusia saat ini dipengaruhi 

oleh sistem politik kawasan dengan persaingan agresif antara dirinya dengan Barat. 

Dukungan Putin terhadap rezim Lukashenko serta melihat kembali latar belakang 

kepemimpinan kedua pemimpin negara tersebut dapat disimpulkan masing-masing 

memiliki kepentingan yang ingin dipertahankan. Melihat dari konfliknya dengan 

Ukraina, Rusia menonjolkan kepentingan utamanya untuk mempertahankan rezim 

politiknya serta mencegah campur tangan lebih jauh dari Barat yang dapat menggangu 

keamanan nasional Rusia.  

Survival dicapai Rusia dengan mempertahankan rezim yang telah ada demi 

menjaga stabilitas politik dalam negeri. Di bawah kepemimpinan otokratis 

Lukashenko, kepentingan Rusia akan lebih mudah dicapai dimana transisi menuju 

negara Belarusia yang demokratis tidak akan menguntungkan bagi Lukashenko sendiri. 

Hal ini turut mencegah adanya efek domino yang memberikan masyarakat Rusia 

inspirasi serupa mendambakan negara Rusia yang lebih demokratis. Dengan dukungan 

Putin maka Lukashenko dapat mempertahankan kekuasaannya lebih lama walau tetap 

memungkinkan bahwa nantinya strategi ini sudah tidak dapat diterapkan Rusia melihat 

perubahan kondisi politik domestik Belarusia serta meningkatnya dukungan 

internasional terhadap proses demokratisasi negara tersebut. Namun satu hal yang dapat 

dipastikan adalah dengan melihat kepemimpinan Rusia dibawah Putin, Rusia akan 

selalu memposisikan dirinya diantara pemain politikyang penting dan dalam hal ini jika 

harus mengorbankan rezim Lukashenko, Rusia mungkin akan mengamankan strategi 

lainnya demi mempertahankan rezimnya sendiri. 

Penting bagi Rusia untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan negara 

dihadapan masyarakatnya sendiri. Skenario terburuk adanya demonstrasi yang 

menunjukan menurunnya dukungan publik terhadap negara akibat perbedaan 

pandangan antara lembaga negara khususnya eksekutif dengan masyarakat dilihat 

sebagai ancaman yang serius oleh Rusia. Untuk itu Putin harus memastikan bahwa 

masyarakat Rusia dan pemerintahannya menerima serta memahami ideologi nasional 

yang sama. Dengan demikian masyarakat akan tetap mendukung kebijakan yang 
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dikeluarkan negara. Hal ini menjadi jaminan agar stabilitas nasional Rusia tetap terjaga 

dibawah rezim yang ada saat ini. 

Dalam pandangan realisme klasik, pentingnya rezim klasik Soviet untuk tetap 

bertahan di Belarus berhubungan dengan identifikasi diri Rusia dalam identitasnya 

dihadapan dunia internasional. Bukan sebagai bagian dari bangsa Eropa/Barat ataupun 

Asia namun Rusia mempertegas identitasnya sebagai peradabannya sendiri yaitu 

bangsa Eurasia yang unik yang dihubungkan melalui sejarah panjang identitas 

kekaisaran Rusia. Rusia mendambakan dirinya berkembang sebagai entitas independen 

yang kokoh dengan Belarusia dan Ukraina yang menjadi bagian didalamnya. Hal ini 

membuktikan bahwa identitas nasional menjadi faktor yang mempengaruhi 

kepentingan nasional Rusia. Setidaknya Rusia harus memastikan bahwa Belarusia tetap 

berada pada identitas yang sama dengan dirinya. Dengan kata lain Union State of Russia 

and Belarus merupakan salah satu alat kepentingan Rusia untuk memperkuat identitas 

nasionalnya. 

Union State of Russia and Belarus menjadi strategi sempurna bagi Russia 

sebagai jalan keluar dalam mempertahankan kepentingannya ditengah tren demokrasi 

yang dilihat sebagai model politik yang paling sempurna. Dengan melihat struktur 

politik yang ada saat ini yaitu meningkatnya integrasi regional dan global maka 

munculnya lembaga-lembaga internasional sebagai aktor kunci dalam hubungan 

internasional merupakan produk yang dihasilkan dari struktur tersebut. Union State of 

Russia and Belarus merupakan salah satu produk dari setting strategis politik dunia saat 

ini untuk menjaga kepentingan domestik Rusia. Rezim tradisional serta politik identitas 

diposisikan Rusia untuk mengikuti arus politik internasional semata-mata demi 

menjaga stabilitas domestik Rusia sendiri. Alih-alih membuat dunia berfokus pada 

nasionalisme kuno yang dimilikinya, Rusia mencoba mengikuti politik strategis di 

kawasan bersama integrasi yang telah ada yaitu Uni Eropa dan NATO. Untuk 

mempertahankan kondisi politik domestik yang ada di bawah kendali Putin, Rusia 

harus memastikan negara paska-Soviet lain bukan merupakan ancaman bagi rezim 

Putin. Hal ini lah yang terjadi dengan Ukraina yang mulai memisahkan dirinya dari 

sejarah kekaisaran Rusia, membentuk nasionalismenya sendiri dengan dukungan 

negara pro-demokrasi, bukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi kepentingan Rusia. 

Sebagian besar masyarakat Rusia harus tetap beranggapan bahwa negara-negara post-
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Soviet tidak berbeda dengan mereka dan Putin harus memastikan hal tersebut akan tetap 

begitu. Agenda selanjutnya adalah bagaimana Rusia akan menyikapi hal yang sama di 

Belarusia. 

 

 

 

 

 


