
 

 

BAB V 

           PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Energi menjadi komoditas yang paling penting mengingat pertumbuhan 

pembangunan negara-negara yang pada berbasis industri. Hal tersebut kemudian 

menjadikan Rusia yang secara kontinyu sebagai produsen dan ekportir energi  

beberapa negara konsumen seperti negara-negara Eropa dan Asia. Didukung dengan 

beberapa faktor, Rusia menggunakan sektor energi nya sebagai suatu instrumen atau 

sarana strategis di Eurasia. Hal tersebut selanjutnya dapat dijelaskan dengan 

pendekatan geoekonomi melalui asymmetric economic interdependence dan economic 

coercion. 

 Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rusia melalui pemikiran 

Eurasianisme, memproyeksikan identitas sebagai great power yang selanjutnya 

mempengaruhi kebijakan energi Rusia terhadap Ukraina dan Uni Eropa. Dengan self-

perception demikian, Rusia mencoba untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

energinya sebagai suatu instrumen untuk mendominasi wilayah Eurasia. Bagi Rusia, 

untuk mendominasi wilayah Eurasia, tidak cukup hanya merumuskan kebijakan energi 

namun juga melakukan beberapa tindakan coercive terhadap terhadap salah satu 

negara transit yang mempunyai peran cukup penting untuk menyalurkan saluran gas 

ke Uni Eropa, yaitu Ukraina mengingat bahwa Ukraina mempunyai tingkat 

vulnerability yang tinggi terhadap impor gas dari Rusia. Tingkat vulnerability yang 

tinggi tersebut dimanfaatkan Rusia untuk menggunakan sektor energi untuk tindakan 



 

 

coercive terhadap Ukraina. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa kali sengketa 

antara Rusia dan Ukraina yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi, 

namun juga alasan politik. Rusia tidak hanya menggunakan Ukraina sebagai buffer 

zone, namun juga sebagai kunci atau pintu masuk Rusia untuk mendominasi wilayah 

Eurasia melalui sektor energinya. 

5.2 Saran 

 Mengingat pentingnya energi bagi keberlangsungan pembangunan, 

perekonomian dan politik suatu negara, seharusnya persoalan energi tidak dapat 

diputus atau dikurangi suplainya secara sepihak dengan alasan adanya perbedaan 

kesepakatan harga atau adanya kepentingan politik yang tersembunyi. Sikap dan 

perilaku yang demikian selanjutnya dapat mengancam image atau profesionalitas 

Rusia sebagai produsen dan ekportir yang reliable bagi banyak negara. Terutama 

negara Ukraina dan negara-negara Uni Eropa. 

 Peneliti melihat bahwa upaya Rusia dalam melaksanakan kerjasama energi 

dengan negara-negara konsumen seringkali masih bersifat labil, hal tersebut 

dikarenakan adanya ketidakselarasan antara kepentingan dan kebijakan yang 

dilaksanakan. Namun meskipun demikian, Rusia mencoba untuk melakukan beberapa 

settlement dan kontrak perjanjian dengan Ukraina dan energy dialogue dengan Uni 

Eropa dan beberapa sebagai bentuk konsistensi dan profesionalitas Rusia sebagai 

reliable supplier. Karena bagaimanapun juga kerjasama tersebut sama-sama saling 

ketergantungan. Rusia membutuhkan market, dan negara konsumen juga 

membutuhkan energi. Saran yang ditawarkan selanjutnya adalah untuk 



 

 

menyeimbangkan antara motif politik dan profesionalitas agar kerjasama yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak dapat berlangsung lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




