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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika politik internasional sering dipengaruhi oleh 

negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat dalam 

setiap isu-isu hubungan internasional. Tak terkecuali bagi 

Rusia yang dikenal karena memiliki luas wilayah terbesar di 

dunia dan selalu berusaha keras untuk meraih status sebagai 

negara adi kuasa setelah kejatuhan Uni Soviet dan Rusia 

menjadi pewaris utama dari semua peninggalan Uni Soviet. 

Hal ini terlihat pada tahun 2014, saat terjadinya penggabungan 

Krimea ke Rusia yang menjadi sebuah proses integrasi hampir 

keseluruhan semenanjung Krimea ke Rusia. Penggabungan ini 

terjadi pada puncak kritis dalam krisis Krimea 2014 yang 

disebabkan oleh intervensi militer Rusia di Republik Otonom 

Krimea dan Kota Sevastopol pada bulan Maret 2014 (Shuster, 

2014). Dengan kependudukan dan aneksasi Rusia di 

Semenanjung Krimea telah menjerumuskan Eropa ke dalam 

salah satu krisis paling parah sejak akhir Perang Dingin 

(Mankoff, 2014). Reaksi internasional pun berdatangan 

terhadap aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia dimana hampir 

seluruhnya mengutuk keputusan Rusia yang menganggu 

kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, seperti halnya 

Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengancam dan 

kemudian memberlakukan sanksi terhadap Rusia karena 

perannya dalam krisis, serta mendesak Rusia untuk mundur 

dari Krimea (Mainichi, 2014). 

Di sisi lain, Rusia menganggap proses ini sebagai 

integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan 

Sevastopol bergabung untuk meminta izin masuk ke Rusia 

sesuai dengan pemilihan rakyat yang menurut pendapat Rusia 

mencerminkan keinginan rakyat bergabung dengan negara 

yang lebih besar. Sebaliknya, Ukraina membantah hal ini 
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karena tidak mengakui kemerdekaan Republik Krimea atau 

proses integrasinya ke Rusia sebagai hal yang sah secara 

hukum (Prijjnatya, 2014). 

Sebagai tanggapan atas pendudukan dan aneksasi 

Rusia di Krimea pada tahun 2014, Amerika Serikat, Uni 

Eropa, dan sekutu lainnya telah menerapkan serangkaian 

sanksi terhadap Federasi Rusia. Rusia berpotensi membuat 

dunia menjadi kawasan yang berbahaya dikarenakan 

ketidakpatuhan Rusia terhadap hukum dan sanksi 

internasional. Sanksi secara khusus menargetkan sektor energi, 

keuangan, pertahanan, dan intelijen Rusia serta entitas maupun 

individu yang dicurigai terlibat dalam aneksasi Krimea dan 

tindakan Rusia di timur Ukraina. Di antaranya termasuk 

larangan perjalanan dan pembekuan aset bagi individu; 

pembatasan pada entitas Rusia yang berusaha melakukan 

bisnis dan mengakses modal di AS dan Uni Eropa, embargo 

senjata, serta teknologi dan peralatan khusus untuk industri 

minyak Rusia (Tolksdorf, 2017). Sedangkan di bidang 

ekonomi, Rusia mendapatkan berbagai macam sanksi 

diantaranya pembatasan akses ke pasar keuangan dan layanan 

Barat untuk perusahaan milik negara Rusia yang ditunjuk di 

sektor perbankan, energi, dan pertahanan. Kedua, 

menempatkan embargo pada ekspor ke Rusia dari eksplorasi 

dan peralatan produksi minyak berteknologi tinggi yang 

terpilih. Pembenaran untuk sanksi-sanksi Barat ini dipahami 

secara internasional. Selanjutnya, efek gabungan dari sanksi-

sanksi ini dan jatuhnya harga minyak menyebabkan tekanan 

ke bawah yang signifikan pada nilai Rubel dan peningkatan 

pelarian modal dari para investor. Pada saat yang bersamaan, 

sanksi atas akses pembiayaan memaksa negara Rusia untuk 

menggunakan bagian dari cadangan devisanya untuk 

menopang entitas yang terkena sanksi. (Christie, 2016). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka penelitian ini mengambil rumusan masalah 

“Bagaimanakah strategi Rusia menghadapi sanksi ekonomi 

dari Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2014-2017?” 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Sistem 

Sistem politik dianologikan sebagai sebuah organisme 

yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen 

yang semuanya saling berinteraksi, hal itu memberikan dua 

masukan yang sangat penting. Pertama, jika terjadi perubahan 

dalam bagian-bagian itu maka akan mempengaruhi seluruh 

sistem tersebut. Kedua, sistem hidup dalam sebuah lingkungan 

dan karena itu antara sistem juga lingkungan melakukan 

sebuah interaksi dan sistem itu juga dipengaruhi oleh 

lingkungan itu sendiri. 

Proses politik yang seperti itu yang menurut David Easton 

dikenal sebagai Teori Sistem. Dalam teori sistem yang 

dirumuskan oleh David Easton menjelaskan bahwa suatu 

kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari input 

berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara 

sistematik oleh sistem politik sehingga menghasilkan 

keputusan atau tindakan yang disebut output.  Output yang 

dihasilkan berupa kebijakan, dapat diterima atau ditolak oleh 

lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Output yang dihasilkan tersebut tentu tidak 

terlepas dari campur tangan keberadaan proses politik di 

dalamnya. Berdasarkan asumsi Easton tesebut, proses dalam 

setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output yang 

secara detailnya adalah pengolahan input untuk menjadi 

output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi 

masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini 

kemudian diolah menjadi output, kebijaakan, dan keputusan-
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keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. 

Model sederhana dari suatu sistem politik menurut David 

Easton dapat digambarkan menjadi skema sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

David Easton didalam bukunya “The Political 

System”, yang memuat mengenai konsep input dan output 

politik, tuntutan dan dukungan serta umpan balik terhadap 

keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling 

berhubungan. Tuntutan dan dukungan diterima sistem politik 

dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan (input) 

masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan 

kemudian menjadi bentuk output, serta adanya mekanisme 

umpan-balik, melalui proses yang berlangsung. Sebagai salah 

satu variabel dalam suatu sistem, input dapat berupa tuntutan 

maupun dukungan. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi 

dua macam, yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta 

bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal. Tuntutan yang 

berasal dari eksternal akan mudah diidentifikasi. Hal ini 

dikarenakan adanya anggapa bahwa tuntutan eksternal sebagai 

hal yang berada diluar sistem politik (sebagai sistem-sistem 
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lain). Sedangkan input yang berasal dari internal bisa 

dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik tersebut. 

Tuntutan yang berasal dari internal ini bisa jadi muncul karena 

situasi kerja dari sistem politik tersebut, yang mungkin 

menginginkan adanya perubahan pada sistem politik yang ada. 

Variabel lain dalam input adalah dukungan. Dukungan 

merupakan bentuk tingkah laku atau yang disebut dengan 

pandangan atau suasana pikiran. Bentuk dukungan ini 

seringkali tidak nampak berupa tindakan nyata, bisa saja 

berupa pernyataan ataupun sikap dari unit-unit di dalam sistem 

politik ataupun lingkungan. Easton juga menjelaskan bahwa 

dukungan bisa juga berupa sikap-sikap atau kecenderungan 

yang kuat untuk bertindak demi orang lain. Dukungan 

biasanya berasal dari kelompok kepentingan atau unit-unit 

politik yang membutuhkan kepemimpinan baru untuk 

menyelesaikan permasalahan sistem politik. Dukungan 

menjadi indeks utama yang kedua dalam variabel input. Input 

dalam suatu sistem menjadi variabel yang sangat diperlukan 

untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem. Tanpa adanya 

input, sistem tidak akan dapat bekerja. Namun, disamping itu 

tuntutan bisa terjadi terlalu banyak dan beragam jenisnya 

sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dan 

membutuhkan waktu yang panjang untuk memprosesnya 

(Amelia, 2017).  

Sistem Politik yang menurut David Easton seperti ini 

juga tidak hanya dipengaruhi oleh input akan tetapi juga 

dipengaruhi oleh lingkungan dimana sistem politik itu berada. 

Easton menjelaskan bahwasanya lingkungan terdiri 

atas intrasocietal dan extrasocietal. 

Lingkungan intrasocietal sendiri terdiri atas lingkungan fisik 

serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi 

masih di dalam masyarakat yang sama. 

Lingkungan intrasocietal terdiri atas: 

a. Lingkungan ekologis (fisik, nonmanusia). Misal dari 

lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah yang 
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didominasi misalnya oleh pegunungan, maritim, padang 

pasir, iklim tropis ataupun dingin; 

b. Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras). 

Misal dari lingkungan ini adalah semitic, teutonic, arianic, 

mongoloid, skandinavia, anglo-saxon, melayu, 

austronesia, caucassoid dan sejenisnya; 

c. Lingkungan psikologis. Misal dari lingkungan ini 

adalah postcolonial, bekas 

penjajah, maju, berkembang, terbelakang, 

ataupun superpower; dan 

d. Lingkungan sosial. Misal dari lingkungan ini adalah 

budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis. 

Lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan 

fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik 

dan masyarakat tempat sistem politik berada. 

Lingkungan extrasocietal terdiri atas: 

a. Sistem sosial internasional. Contoh dari sistem sosial 

internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, 

sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan 

revivalisme Islam, dan sejenisnya, atau mudahnya apa 

yang kini dikenal dalam terminologi International 

Regime (rezim internasional) yang sangat banyak 

variannya. 

b. Sistem ekologi internasional. Misalnya keterpisahan 

negara berdasarkan benua (Amerika, Eropa, Asia, 

Australia, Afrika), kelangkaan sumber daya alam, geografi 

wilayah berdasarkan lautan (Asia Pasifik, Atlantik), isu 

lingkungan seperti global warming (berkurangnya hutan 

atau paru-paru dunia). 

c. Sistem politik internasional. Sebagai contoh yakni PBB, 

NATO, ASEAN, ANZUS, European Union, kelompok 

negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan 

poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka 

belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik 

internasional adalah pola-pola hubungan politik antar 
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negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata 

hubungan dalam lembaga-lembaga internasional (Darry, 

2013). Polarisasi tersebut seringkali memaksa dan 

mempengaruhi negara-negara melakukan apa yang 

menjadi kehendak negara paling dominan sebagaimana 

dialami Indonesia era Perang Dingin (Maksum, 2015). 

 Dari teori sistem yang dikemukakan oleh Easton, penulis 

berusaha memaparkan teori yang sesuai dengan diagram 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Sumber : Diadaptasi dari skema Sistem Politik David Easton 

Berdasarkan dari skema diatas, perkembangan 

ekonomi Rusia mendapatkan sanksi dari lingkungan 

internasional yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa dibidang 

energi, pertahanan, keuangan, dan semua hal yang berkaitan 

dengan suatu kelompok maupun individu berpengaruh yang 

ikut terlibat dalam aneksasi di Krimea. Sanksi yang diberikan 

berupa sanksi ekonomi dimana sanksi-sanksi diharapkan dapat 

melemahkan Rusia sehingga akhirnya mengubah kebijakan 

atas Krimea dan melepaskan wilayah Krimea kembali ke 

dalam kedaulatan negara Ukraina. Untuk dapat mengatasi 

sanksi tersebut, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh 

Rusia diantaranya Rusia berupaya mendekatkan diri dengan 

negara-negara yang memiliki peran yang kuat di dunia 

internasional serta mendatangkan efek positif bagi Rusia 
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kedepannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Rusia terlihat 

lebih mengarah ke negara-negara Asia terutama China yang 

sangat memiliki pengaruh yang besar di perekonomian dan 

militer Rusia. Kedua, pemberian embargo makanan dan 

produk pertanian terhadap Barat karena adanya pertimbangan 

yang muncul akibat defisit di pasar makanan dalam negeri 

Rusia yang menjadi tuntutan dan dengan diberikan larangan 

impor makanan dan produk pertanian demi melindungi 

produsen lokal dan menjalankan doktrin ketahanan pangan di 

Rusia yang menjadi dukungan dalam pembuatan kebijakan 

yang diterapkan Rusia kepada pihak Barat (Olipra, 2017). 

2. Teori Aliansi 

Menurut George Liska dalam karyanya Nationas in 

Alliance mengungkapkan bahwa tidak mungkin untuk 

berbicara tentang hubungan internasional tanpa merujuk 

aliansi; keduanya sering bergabung dalam semua hal kecuali 

nama (Liska 1962: 3). Liska menekankan relevansi pola 

aliansi tradisional dalam sistem internasional yang 

kontemporer. Secara afirmatif, negara-negara mengadakan 

aliansi dengan satu sama lain untuk melengkapi kemampuan 

masing-masing. Secara negatif, aliansi adalah cara untuk 

mengurangi dampak kekuatan antagonis, yang dianggap 

sebagai tekanan yang mengancam independensi seseorang. 

Liska lebih lanjut menyatakan bahwa dalam terminologi 

ekonomi, aliansi bertujuan memaksimalkan keuntungan dan 

berbagi kewajiban. Keputusan untuk menyelaraskan dalam 

bentuk apa, dan dengan siapa atau tidak untuk menyelaraskan, 

sebagai bagian dari kebijakan yang sengaja dibuat dengan 

mengacu pada kepentingan nasional (Liska 1962: 40) 

(Dwivedi, 2012). Dengan mengacu pada teori aliansi menurut 

Liska, maka dapat ditinjau bahwa Rusia melihat bahwa 

peningkatan hubungan diplomasi dibidang energi dan 

pertahanan adalah salah satu cara yang diambil oleh Rusia 

demi mendapatkan keseimbangan dalam masa sanksi ekonomi 

dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.  Dalam hal ini, Cina 
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mendapatkan efek yang menguntungkan dalam modernisasi 

alat-alat militer dan seperti yang diketahui Cina menjadi 

importir gas yang membuat Rusia mengurangi 

ketergantungannya dalam ekspor energi ke Barat terutama 

negara-negara di Uni Eropa dan Ukraina sebelum adanya 

konflik dan sanksi ekonomi terhadap Rusia pada hari ini. 

3. Konsep Sanksi Ekonomi 

Sanksi ekonomi adalah penarikan kegiatan perdagangan 

yang ditetapkan oleh pemerintah antara negara dengan negara 

asing, perusahaan, atau individu guna memaksa perubahan 

dalam perilaku mereka (Early 2015, 5), hal ini juga merupakan 

bagian dari diplomasi internasional (Hufbauer 2007, 3-5) 

tanpa menggunakan kekuatan militer. Mereka cenderung 

digunakan untuk menanggapi perilaku asing yang pantas 

membutuhkan respon yang lebih tegas daripada diplomasi 

sendiri tetapi di mana penggunaan kekuatan militer tidak 

diinginkan (Early, 2015, 5.) Ini juga merupakan indikator 

bahwa negara pengirim tertarik untuk membuat intervernsi 

terhadap pengambilan keputusan pihak negara lain. Hufbauer 

juga menyatakan bahwa biasanya pihak pengirim sanksi 

adalah negara yang lebih besar yang mengambil alih 

partisipasi aktif pada kebijakan luar negeri negara lain (2007, 

5) (Saarinen, 2017).  

Sebuah negara memiliki sejumlah jenis sanksi yang 

berbeda. Sementara beberapa diantaranya lebih banyak 

digunakan untuk tujuan umum dari masing-masing adalah 

untuk memaksa perubahan perilaku. Sanksi dapat berupa 

berbagai bentuk dan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya : 

a. Tarif - Pajak yang dikenakan atas barang yang 

diimpor dari negara lain. 

b. Kuota - Batas berapa banyak barang dapat diimpor 

dari negara lain atau dikirim ke negara tersebut. 
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c. Embargo - Pembatasan perdagangan yang mencegah 

suatu negara dari perdagangan dengan yang lain. 

Misalnya, pemerintah dapat mencegah warganya atau 

perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa ke 

negara lain. 

d. Non-Tariff Barriers (NTBs) – Ini dapat dikatakan 

seperti pembatasan non-tarif atas barang-barang impor 

dan juga dapat mencakup persyaratan perizinan dan 

pengemasan, standar produk dan persyaratan lain yang 

tidak secara spesifik merupakan pajak. 

e. Pembekuan Aset – Mencegah aset yang dimiliki oleh 

suatu negara atau individu dari kegiatan 

diperjualbelikan atau dipindahkan. 

Sedangkan untuk jenis sanksi dikategorikan dalam 

beberapa cara. Salah satu cara untuk menggambarkannya 

adalah dengan jumlah pihak yang mengeluarkan sanksi. 

Sanksi "sepihak" berarti bahwa satu negara memberlakukan 

sanksi, sementara sanksi "bilateral" berarti bahwa ada 

kelompok atau blok negara yang ikut mendukung pemberian 

sanksi itu sendiri. Karena sanksi bilateral diberlakukan oleh 

kelompok-kelompok negara, mereka dapat dianggap kurang 

berisiko karena apabila tidak ada negara yang di garis depan 

yang mendatangkan hasil dari efek sanksi tersebut. Sanksi 

sepihak lebih berisiko, tetapi bisa sangat efektif jika 

diberlakukan oleh negara yang secara ekonomi kuat. 

Cara lain untuk mengkategorikan sanksi adalah dengan 

jenis perdagangan yang mereka batasi. Sanksi ekspor 

memblokir barang yang mengalir ke suatu negara, sementara 

sanksi impor memblokir barang-barang yang meninggalkan 

negara itu. Kedua opsi tidak sama dan akan menghasilkan 

konsekuensi ekonomi yang berbeda. Memblokir barang dan 

jasa dari memasuki suatu negara (sanksi ekspor) umumnya 

memiliki dampak yang lebih ringan daripada memblokir 

barang atau jasa dari negara tersebut (sanksi impor). Sanksi 

ekspor dapat menciptakan insentif untuk mengganti barang 
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yang diblokir untuk hal lain. Sebuah kasus di mana sanksi 

ekspor bisa bekerja adalah pemblokiran pengetahuan teknologi 

yang sensitif dari memasuki negara target (berpikir senjata 

canggih) (Radcliffe, 2016). 

Sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika 

Serikat dan Uni Eropa terhadap Rusia meliputi pembatasan 

akses Rusia ke pasar modal, pembatalan perdagangan senjata 

dan barang-barang berteknologi tinggi, pelarangan ekspor 

barang-barang yang digunakan untuk keperluan militer 

sekaligus sipil, blacklist perusahaan-perusahaan minyak dan 

gas raksasa, pelarangan visa serta pembekuan aset untuk 

individu dan entitas yang berhubungan dengan konflik serta 

dilarangnya kegiatan investasi di Rusia (Siregar, 2017). 

D. Hipotesa 

Dari pemaparan di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

1. Rusia berusaha bertahan atas sanksi yang diberikan oleh 

Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan melakukan 

larangan impor makanan dan pertanian dari Amerika 

Serikat, Uni Eropa beserta sekutunya, dan 

2. Rusia menghidupkan diplomasi bersama China 

terkhususnya di bidang ekonomi, pertahanan dan energi. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi yaitu: 

1. Untuk memaparkan tentang alasan pemberian sanksi 

ekonomi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap 

Rusia. 

2. Untuk mengetahui dampak dari sanksi ekonomi terhadap 

Rusia. 

3. Untuk menguraikan strategi Rusia dalam mempertahankan 

diri dari sanksi ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa. 
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F. Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian karya tulis ini meliputi lingkup 

strategi yang dilakukan oleh Rusia selama mendapatkan 

tekanan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

Penulis membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2014-

2017 untuk memudahkan penulis dalam mencari sumber data 

yang akurat dan  terkait langsung dengan penelitian ini. 

G. Metode Pengumpulan dan Analisa Data 

Metode yang digunakan untuk studi kasus dalam skripsi 

ini adalah data sekunder yang berdasarkan library research 

baik dari berbagai literatur tertulis maupun yang berbentuk 

online seperti jurnal, berita, artikel serta informasi dari para 

ilmuwan guna menghimpun data yang relevan berkaitan 

dengan topik masalah yang diteliti serta guna mendapatkan 

referensi dan data yang valid. Sedangkan untuk metode analisa 

data kualitatif yang berasal dari paparan berbagai sumber yang 

akurat dan dapat dikembangkan menjadi sebuah eksplanasi 

yang mampu menunjang penelitian.  

Data kualitatif berbentuk deskriptif dapat berupa kata-kata  

lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang mudah 

diamati (Taylor & Bodgan, 1984). Data kualitatif dapat dibagi 

menjadi tiga jenis, yakni : 

1. Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, 

kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di 

lapangan. 

2. Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan 

orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, 

dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara 

mendalam. 

3. Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, 

surat-menyurat, rekaman dan sejarah kasus (Patton, 

1990). 
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Disamping itu, analisa data kualitatif dapat menggunakan tiga 

jalur, antara lain: 

1. Reduksi data : proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. 

2. Penyajian data : kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992) 

(Agusta, 2009). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tulisan ini akan dibagi 

kedalam lima bab dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I : Bab ini memaparkan tentang latar belakang 

dimulainya permasalahan dari pihak-pihak yang 

terlibat, lalu adanya rumusan masalah yang harus 

dipecahkan pertanyaannya, hipotesa yang berkaitan 

dengan jawaban yang diharapkan, teori/konsep yang 

digunakan untuk membantu menjawab rumusan 

masalah yang ada, tujuan penelitian yang menentukan 

arah penelitian, metode yang digunakan untuk 

penulisan skripsi, jangkauan dan sistematika yang 

digunakan dalam mengurutkan bahasan dalam 

penelitian ini. 

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang perkembangan Rusia 

dan Ukraian sebagai negara-negara bekas jajahan Uni 

Soviet dalam membangun hubungan diplomasi 

kembali pasca hancurnya Uni Soviet hingga hari ini, 

lalu gambaran umum dari dinamika hubungan 

keduanya hingga munculnya konflik Krimea didalam 

Ukraina. 
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BAB III : Bab ini membahas tentang alasan pemberian sanksi 

oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa kepada Rusia 

beserta bentuk-bentuk sanksi ekonomi yang dikenakan 

terhadap Rusia. 

BAB IV : Bab ini menyajikan tentang strategi yang diambil 

oleh Rusia dalam menghadapi sanksi ekonomi oleh 

Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui kebijakan-

kebijakan pemberian embargo makanan dan pertanian 

terhadap Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya 

serta menghidupkan kerjasama bilateral bersama 

China di bidang pertahanan dan energi. 

BAB V : Bab ini merangkum kesimpulan akhir dari hasil 

penelitian, saran serta kekurangan yang mungkin 

belum bisa dilengkapi dari penelitian ini.  


