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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kepentingan nasional Rusia dalam pembentukan mula-mula Union State dibawah 

pemerintahan presiden sebelum Putin tidak jauh berbeda yaitu mendukung reintegrasi negara-

negara post-Soviet. Namun upaya paling nyata terhadap perkembangan integrasi ini baru 

terlihat setelah Putin menjabati kursi kepresidenan. Melalui kacamata realis, kepentingan Rusia 

ini antara lain; secara geopolitik kehadiran Union State adalah penjamin bagi pengaruh Rusia 

di negara tersebut untuk menjadikan Belarusia sebagai wilayah penyangga kekuasaan Barat di 

bekas wilayah kerajaan Soviet yang menjadi ancaman terhadap melemahnya posisi Rusia 

dalam politik dunia, selain itu Union State dipakai Rusia untuk membuktikan eksistensinya 

yang sejalan dengan tren poltik dunia yang didominasi oleh tren kerjasama perekonomian. 

Namun konflik yang timbul di antara Rusia dengan Ukraina serta Barat menjadi momen yang 

mengungkapkan bahwa Union State merupakan alat kepentingan Rusia yang nyata.  

Gelombang protes demokrasi di Belarus menegaskan posisi Belarus yang secara resmi 

berada dalam isolasionisme dari negara-negara Barat bersama dengan Rusia. Tidak ada strategi 

yang lebih baik bagi Belarus selain mendekatkan diri kepada Rusia. Situasi yang akan 

dimanfaatkan secara maksimal oleh Rusia dengan menekan adanya perjanjian-perjanjian baru 

kedua negara yang semakin terintegrasi. Kehadiran Union State mampu mencegah Rusia dari 

kehilangan kendalinya terhadap Belarusia sebagai negara terdekatnya, seperti yang terjadi 

dengan Ukraina. Selama Ukraina mengalami proses nasionalisasi yang lambat, Rusia berusaha 

mengintegrasikan dirinya lebih dalam dengan Belarusia untuk memastikan bahwa dukungan 

nasional Belarusia tetap kuat. Union State of Russian and Belarus mencerminkan kepentingan 

nyata Rusia untuk menjaga keamanan domestik dengan mempertahankan rezim politik Rusia 

saat ini.  Membiarkan otoritarianisme Belarusia bertahan di bawah pemerintahan Lukashenka 

tidak hanya menguntungkan secara ideologis namun strategi ini juga dimanfaatkan Rusia untuk 

menghadapi tekanan yang mungkin datang dari Barat.  

5.2 Saran 

Berdasarkan tulisan ini, penulis mencoba melihat bahwa terdapat beberapa 

rekomendasi saran atas permasalahan penelitian: 
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5.2.1 Ditujukan Secara Umum 

Kajian serta analisis fenomena dalam hubungan internasional dapat dilihat 

melalui banyak perspektif serta teori hubungan internasional yang terus 

berkembang, oleh karena itu hasil penelitian yang dalam hal ini terkait dengan 

analisis kepentingan Rusia dalam integrasi Union State paska pemilu 2020 

Belarusia adalah hasil dari sudut pandang kaum neorealis yang mengikuti 

perkembangan dinamika politik internasional. Perlu diingat bahwa Union State 

of Russia & Belarusia merupakan integrasi poltik yang masih berkembang 

hingga saat ini, untuk itu pembaca diharapkan dapat melihat hasil penelitian ini 

bukan sebagai kajian utama bagi keepentingan nasional Rusia dalam Union 

State, melainkan menjadikan tulisan ini sebagai salah satu alat analisis dalam 

melihat fenomena yang sedang berlangung yang mungkin saja akan berubah 

dimasa depan.  

5.2.1 Ditujukan bagi Penelitian Selanjutnya 

Kepentingan Nasional yang menjadi basis utama analisis dalam tulisan ini 

adalah dilihat dari perspektif kepemimpinan presiden Rusia yang masih 

terpengaruh dengan sejarah politik dan budaya kuno Soviet, akan menarik jika 

terdapat pengaruh dari pandangan politik lain sehingga penelitian selanjutnya 

dapat mengambil perspektif dari Barat maupun pemain politik lain seperti China 

dan Asia dalam melihat bagaimana Union State dimainkan oleh bukan hanya 

Rusia namun Belarusia. 

 


