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  BAB III 

SANKSI EKONOMI OLEH AS DAN UNI EROPA 

TERHADAP RUSIA 

A. Alasan Pemberian Sanksi Ekonomi 

Sejak bermulanya konflik antara Ukraina dan Rusia pada 

tahun 2014 dan semakin memburuk hubungan bilateral 

keduanya serta besarnya intervensi yang dilakukan Rusia 

dalam masalah internal protes Maidan terhadap kelompok 

pemerintah yang ada di Ukraina, hal ini telah menyebabkan 

dunia internasional bereaksi terhadap tindakan Rusia. 

Diantaranya negara yang memiliki peran kuat dalam menjaga 

keamanan internasional seperti Amerika Serikat serta Uni 

Eropa yang menjalin hubungan diplomasi terhadap Ukraina 

dan Rusia hingga sejauh ini. 

Sebagai sebuah reaksi terhadap kependudukan Rusia di 

Semenanjung Krimea yang masih menjadi bagian negara 

Ukraina, maka Amerika Serikat dan Uni Eropa memutuskan 

untuk memberikan sejumlah sanksi khusus dibidang ekonomi 

terhadap Rusia dalam upaya untuk memberikan kesadaran 

bahkan penghapusan kebijakannya yang merugikan Ukraina. 

Terlebih lagi saat militer Rusia di kota Sevastopol mulai 

bergerak aktif. Pasukan Rusia menyegel Krimea dari daratan 

Ukraina di titik penyeberangannya di utara. Mereka 

memutuskan komunikasi darat antara daratan Ukraina dan 

pangkalan di Krimea yang konon, di beberapa area terdapat 

kemacetan sinyal ponsel. Tentara Rusia juga memotong listrik 

ke beberapa pangkalan untuk menerapkan tekanan pada 

pasukan Ukraina yang terkepung di dalamnya. Singkatnya, 

Ukraina telah kehilangan komando efektif dan kendali atas 

unit-unitnya di semenanjung sekitar satu minggu setelah 

operasi pasukan militer Rusia. Intelijen Rusia juga 

menggunakan waktu ini untuk mengatur unit pertahanan diri 

yang terdiri dari milisi lokal. Pasukan udara Rusia juga 
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mengenakan seragam polisi untuk membantu menjaga 

ketertiban di antara penduduk dengan berpura-pura menjadi 

pasukan keamanan lokal (Kofman, 2017). 

Selain hal tersebut, ada alasan resmi di balik sanksi yang 

dikeluarkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap 

Rusia adalah sebuah pandangan bahwa referendum Krimea 

dianggap tidak sah, aneksasi Rusia juga bersifat ilegal 

terhadap Krimea dan pelanggaran lanjutan Rusia terhadap 

kedaulatan Ukraina karena mendukung gerakan separatis pro-

Rusia. Namun, masalah mendesak ini terletak pada 

perselisihan mendalam atas tatanan keamanan pasca-Perang 

Dingin di Eropa. Singkatnya, Rusia tidak puas dengan 

peraturan yang ada setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 

1991 dan Rusia ingin mempertahankan setidaknya apa yang 

tersisa dari "lingkup pengaruh" Soviet meliputi sisa bekas 

republik Soviet di Eropa (Ukraina, Belarusia, Georgia, 

Moldova, Armenia, dan Azerbaijan) dan Asia Tengah. 

Sementara itu, Barat menganggap negara-negara ini sebagai 

negara berdaulat yang bebas untuk terlibat dalam kerja sama 

internasional apapun yang mereka pilih dan membentuk 

aliansi dengan negara manapun yang mereka inginkan 

(Oxenstierna, 2015). 

Akhirnya pada tanggal 16 Maret diadakan referendum 

untuk warga yang tinggal di wilayah Krimea untuk 

menentukan apakah Krimea ingin bergabung dengan Rusia 

atau tetap bersama Ukraina (Fox News, 2014). Hasil dari 

referendum kemudian diumumkan pada tanggal 17 Maret 

dengan hasil bahwa warga Krimea memilih bergabung dengan 

Rusia (Konstantinov, 2014). Dengan adanya hasil referendum 

itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pun menerbitkan surat 

persetujuan akan bergabungnya Republik Otonomi Krimea 

menjadi salah satu dari bagian Federasi Rusia dengan nama 

Republik Krimea yang kemudian diproses dengan surat 

perjanjian penggabungan Krimea dengan Rusia yang 

ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana 
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Menteri Republik Krimea Sergei Aksyonov, Ketua Dewan 

Krimea Vladimir Konstantinov, dan Walikota Sevastopol 

Alexei Chalyi (Fitri, 2017). 

Referendum yang dilakukan pada 16 Maret 2014 itu 

menuai pro dan kontra. Baik dari warga penduduk Krimea 

sendiri bahkan dari luar Krimea. Terutama penolakan dari 

Amerika Serikat yang beranggapan hal tersebut merupakan 

pelanggaran hukum internasional dan juga adanya penolakan 

tegas dari Jerman yang menyatakan bahwa hal yang dilakukan 

oleh Krimea serta tindakan yang dilakukan oleh Rusia akan 

menjadi bencana bagi Ukraina serta mengubah hubungan Uni 

Eropa secara keseluruhan terhadap Rusia dibidang ekonomi 

dan politik. Referendum ini sendiri dikecam oleh 

pemerintahan Ukraina dan pihak Barat. Mereka menganggap 

hal tersebut ilegal dan tidak memiliki transparansi di dalam 

proses dilaksanakannya referendum dikarenakan keberadaan 

wartawan asing yang tidak diperbolehkan untuk meliput 

jalannya pemilihan tersebut. Lembaga Organisasi Keamanan 

dan Kerjasama di Eropa (OSCE) menolak undangan untuk 

memantau pemilihan tersebut karena dianggap tidak berasal 

dari pemerintahan resmi Ukraina (Noorkusuma, 2017). 

Namun, pada tanggal 21 Maret, Krimea resmi menjadi 

bagian dari Federasi Rusia setelah surat perjanjian 

penggabungan Krimea dengan Rusia diratifikasi oleh Majelis 

Federal Rusia (Strange & Ensor, 2014). Intervensi militer yang 

dilakukan Rusia beserta pengumuman resmi bahwa Krimea 

menjadi bagian dari Rusia pun ditanggapi secara beragam dari 

berbagai negara. Antara lain : 

1. Reaksi pertama adalah dari Ukraina sendiri yang tidak 

menerima akan lepasnya Krimea dengan berupa 

pernyataan dari Perdana Menteri Sementara Ukraina 

Arseniy Yatsenyuk tentang Rusia yang telah merampok 

Krimea dimana sejatinya merupakan milik Ukraina (Smith 

& Eshchenko, 2014). 
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2. PBB bereaksi melalui Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon 

dengan ucapan dukacita dan kekecewaannya atas perilaku 

Rusia terhadap Ukraina berupa intervensi kedaulatan 

Ukraina dan aneksasi di Krimea (UN News Centre, 2014). 

3. Reaksi Uni Eropa melalui perwakilannya Catherine 

Ashton adalah mereka menyesalkan atas tindakan Rusia 

yang menggunakan kekuatan militer untuk menginvasi 

Ukraina, dan meminta Rusia untuk mematuhi peraturan 

internasional beserta aturan yang diterapkan oleh Ukraina 

sendiri demi menurunkan ketegangan hubungan antara 

Ukraina dengan Rusia (European External Action Service, 

2014).  

4. Dewan Parlementer Eropa (PACE) juga menganggap 

bahwa tindakan Rusia yang terlibat dalam separatisme 

Krimea termasuk melanggar wilayah kedaulatan dari 

Ukraina dan Dewan memberikan dukungan penuh pada 

integritas Ukraina dan Krimea (PACE, 2014). 

5. Terakhir, NATO bereaksi dengan mengutuk aksi Rusia 

dalam intervensi militer di salah satu wilayah Ukraina 

yang menyalahi perjanjian internasional Memorandum 

Budapest 1994 tentang persetujuan antara lima negara 

pendiri PBB (Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis dan 

Inggris) untuk menghargai keamanan kedaulatan dari 

Ukraina, Kazakhstan dan Belarus serta Perjanjian 

Kerjasama 1997 antara Rusia dengan Ukraina (NATO, 

2014) (Fitri, 2017). 

Dari perspektif Uni Eropa, sebagaimana tercantum dalam 

dokumen resmi, tujuan sanksi termasuk memajukan tujuan 

dari Common Foreign and Security Policy (CFSP), yakni 

membangun dan menjaga perdamaian serta menanggapi 

pelanggaran pemerintahan yang demokratis, hak asasi manusia 

dan hukum internasional. Tertanam dalam strategi politik yang 

lebih luas dimana sanksi Uni Eropa umumnya tidak 

seharusnya "menghukum" tetapi untuk mempengaruhi 

kebijakan dan tindakan dari negara, organisasi atau individu 

yang ditargetkan. Jika memungkinkan, sanksi harus 
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disesuaikan untuk mempengaruhi mereka yang bertanggung 

jawab dan menghindari dampak negatif pada populasi yang 

lebih luas. Dalam kasus sanksi yang dijatuhkan terhadap 

Rusia, diharapkan bahwa tekanan dari luar (pembatasan 

diplomatik dan ekonomi) dan di dalam (melalui para aktor 

dipengaruhi oleh sanksi) akan mengubah keuntungan biaya 

perhitungan para pemimpin politik dan memaksa mereka 

untuk mengejar kebijakan yang lebih konstruktif di Ukraina 

(Fischer, 2015). 

B. Bentuk-bentuk Sanksi Ekonomi 

Pada Maret 2014, Amerika Serikat pertama kali 

memberlakukan sanksi berkaitan dengan peristiwa di Ukraina 

dan mengumumkan sanksi tambahan selama beberapa bulan 

berikutnya, sanksi tersebut dikoordinasikan bersama Uni 

Eropa. Pemerintahan Amerika Serikat Barack Obama 

menjelaskan bahwa sanksi yang ditargetkan pada individu, 

perusahaan, dan sektor tertentu bertujuan untuk meningkatkan 

isolasi politik Rusia serta biaya ekonomi ke Rusia, terutama di 

bidang yang penting bagi Presiden Putin dan orang-orang yang 

dekat dengannya. Pada tahun yang sama, Kongres 

mengesahkan bersama Presiden Obama menandatangani 

undang-undang, dukungan untuk kedaulatan, integritas, 

demokrasi, dan stabilitas ekonomi Ukraina dalam Act of 2014 

(PL 113-95; 22 USC 8901 et seq.) serta dukungan kebebasan 

Ukraina dalam Act of 2014 (PL 113-272; 22 USC8921 et 

seq.). Undang-undang ini berisi ketentuan tentang sanksi 

Amerika Serikat sebagai tanggapan atas konflik di Ukraina. 

Sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia sebagai tanggapan atas 

konflik Ukraina meliputi : 

1. Pembekuan aset dan larangan orang Amerika Serikat 

untuk bertransaksi dengan individu Rusia tertentu, 

termasuk pejabat Rusia, deputi, pebisnis, dan rekanan 

yang terkait langsung dengan Kremlin. Pembekuan aset 

dan larangan untuk bertransaksi dengan entitas tertentu. 
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Beberapa perusahaan Rusia tunduk pada pembekuan aset 

Amerika Serikat dan dilarang dari terlibat dalam transaksi 

ekonomi dengan individu dan entitas Amerika Serikat. 

Contohnya termasuk Bank Rossiya yang disebut "bank 

pribadi Putin;" Volga Group, perusahaan induk yang 

dimiliki oleh sekutu dekat Putin; dan Almaz-Antey yakni 

perusahaan pertahanan milik negara. 

2. Pembatasan transaksi keuangan dengan perusahaan Rusia 

yang beroperasi di sektor-sektor penting. Amerika Serikat 

memberikan sanksi dengan menargetkan pada sektor 

keuangan, energi, dan pertahanan Rusia. Individu dan 

entitas Amerika Serikat menghadapi pembatasan pada 

transaksi keuangan tertentu seperti larangan 

memperpanjang utang baru dengan jangka waktu lebih 

dari 30 atau 90 hari (tergantung pada sektor). Contohnya 

perusahaan Rusia yang terkena sanksi ini termasuk 

Osoboronexport (perusahaan eksportir senjata milik 

Negara); Rosneft sebagai perusahaan minyak milik negara 

dan minyak terbesar di dunia yang diperdagangkan secara 

publik oleh produsen; Rostec (perusahaan konglomerat hi-

tech dan pertahanan Rusia yang besar); dan Sberbank yang 

merupakan bank terbesar di Rusia. 

3. Pembatasan ekspor, layanan, dan teknologi spesifik terkait 

minyak ke Rusia. Amerika Serikat membatasi individu 

dan entitas Amerika Serikat dari mengekspor barang, jasa, 

atau teknologi untuk mendukung eksplorasi atau produksi 

untuk proyek laut dalam, Arctic lepas pantai, atau shale 

yang memiliki potensi untuk memproduksi minyak di 

Rusia atau di wilayah maritim yang diklaim oleh Rusia. 

4. Pembatasan pada ekspor tertentu dimana Amerika Serikat 

telah memperketat pembatasan ekspor barang-barang 

bekas dan militer Amerika Serikat ke Rusia (Nelson, 

2017). 

Selain mendapatkan sanksi diatas, diketahui pula bahwa 

Rusia merupakan salah satu anggota yang berpengaruh 

didalam G8 (Group of Eight) yang dimana kelompok ini 
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terdiri dari delapan negara demokrasi industri terdepan di 

dunia yakni Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, 

Inggris, dan Amerika Serikat. Kedelapan negara ini 

menyumbang 48% dari ekonomi global dan 49% perdagangan 

global, mereka juga memegang salah satu dari Lima kursi 

Dewan Keamanan Tetap PBB, dan meningkatkan kendali 

pemegang saham mayoritas atas Dana Moneter Internasional 

(IMF) dan Bank Dunia (World Bank) (Corlazzoli, 2006). 

Bertepatan pada 24 Maret 2014, anggota G7 membatalkan 

pertemuan G8 yang direncanakan akan diadakan pada bulan 

Juni tahun itu di kota Sochi, Rusia (Tadeo, 2014). Alih-alih, 

pertemuan G7 diselenggarakan di Brussels pada 4-5 Juni 2014. 

Sejak saat itu, pertemuan terus berlanjut dalam proses G7 

(Team, 2017). Secara otomatis melalui kelompok ini menjadi 

salah satu kekuatan bagi Amerika Serikat untuk memberikan 

sanksi bersama para pemimpin G8 untuk menahan 

keanggotaan Rusia hingga Rusia mengubah kondisi yang 

sedang terjadi saat ini di Krimea. Presiden Amerika Serikat 

Barack Obama dan para pemimpin dunia lainnya telah 

memutuskan untuk mengakhiri peran Rusia dalam kelompok 

negara industri terkemuka. Langkah ini guna untuk 

menangguhkan keanggotaan Rusia di G8 adalah tanggapan 

langsung terbaru dari negara-negara besar yang bersekutu 

melawan aneksasi Rusia di Krimea. Disebabkan hukum 

internasional melarang perolehan sebagian atau seluruh 

wilayah negara lain melalui pemaksaan atau paksaan dan 

tindakan yang melanggar prinsip-prinsip yang didalam sistem 

internasional yang telah dibangun. Hal ini menjadi alasan kuat 

bagi G8 mengutuk referendum ilegal yang diadakan di Krimea 

yang melanggar konstitusi Ukraina (Acosta, 2014). 

Sejak Maret 2014, Uni Eropa secara bertahap 

memperketat langkah-langkah ketat yang diarahkan ke Rusia 

sebagai hasil dari situasi di Ukraina, pertama akses lembaga 

keuangan milik negara Rusia ke pasar keuangan dibatasi dan 

warga Uni Eropa dilarang berinvestasi dalam obligasi, daftar 



35 

 

 
 

pasar saham, dan instrumen keuangan lainnya dari lembaga 

keuangan milik negara Rusia. Selain itu, Uni Eropa telah 

memberlakukan batasan-batasan khusus sektor impor dan 

ekspor peralatan militer dan ekspor barang-barang penggunaan 

ganda yang dimaksudkan pelarangan untuk digunakan oleh 

militer. Selain itu, daftar produk ekspor yang terpisah yang 

digunakan dalam proyek-proyek minyak Arktik, air dalam dan 

serpih juga mendapatkan larangan dari Uni Eropa. Tujuan dari 

pembatasan ini adalah untuk campur tangan dalam 

pengembangan sektor dalam jangka panjang, bukan untuk 

mempengaruhi ketersediaan minyak saat ini. Uni Eropa juga 

membatasi penyediaan bantuan teknis, menjembatani layanan 

dan pembiayaan yang terkait dengan produk-produk tersebut 

dan ekspor mereka (Sovala, 2014). 

Kemudian, dengan memutuskan pembekuan aset dan 

kendala perjalanan bagi sejumlah orang dan organisasi. 

Terdapat 155 orang dan 44 entitas tunduk pada pembekuan 

aset dan larangan perjalanan karena tindakan mereka merusak 

integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina 

karena orang-orang tersebut yang memberikan dukungan 

kepada pengambil keputusan di Rusia (Massaguni, 2017). 

Langkah-langkah itu diperkenalkan pada Maret 2014. Daftar 

tersebut ditambahkan dari waktu ke waktu. Misalnya, pada 

bulan November 2017, Dewan menambahkan 'Gubernur 

Sevastopol' ke daftar orang-orang yang tunduk pada tindakan 

pembatasan. Pada 12 Maret, Uni Eropa memperpanjang 

langkah-langkah ini hingga 15 September 2018 (Smith, 2018). 

Ketiga, tindakan diplomatik. Pada tahun 2014, KTT Uni 

Eropa-Rusia dibatalkan dan negara-negara anggota Uni Eropa 

memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan bilateral 

reguler. Pembicaraan bilateral dengan Rusia mengenai 

masalah visa serta kesepakatan baru antara Uni Eropa dan 

Rusia ditangguhkan. Negara-negara Uni Eropa juga 

mendukung penangguhan negosiasi atas Rusia yang 

bergabung dengan The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) dan International Energy 
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Agency (IEA). Keempat, penyalahgunaan dana negara 

Ukraina. Pada Maret 2014, Dewan memutuskan untuk 

membekukan aset individu yang bertanggung jawab atas 

penyelewengan dana negara Ukraina. Langkah-langkah ini 

terakhir diperpanjang pada Maret 2018 hingga 6 Maret 2019. 

Lalu, pembatasan hubungan ekonomi dengan Krimea dan 

Sevastopol. Dewan mengadopsi langkah-langkah ketat dalam 

menanggapi aneksasi Krimea dan Sevastopol secara ilegal 

oleh Federasi Rusia. Langkah-langkah ini berlaku untuk 

orang-orang Uni Eropa dan perusahaan yang berbasis di Uni 

Eropa. Langkah-langkah ini juga termasuk larangan impor 

barang dari Krimea dan Sevastopol, pembatasan perdagangan 

dan investasi yang terkait dengan sektor ekonomi tertentu dan 

proyek infrastruktur, larangan untuk memasok layanan 

pariwisata di Krimea ataupun Sevastopol, larangan ekspor 

yang terkait dengan transportasi, telekomunikasi, dan sektor 

energi tertentu. Pembatasan tersebut dikarenakan Uni Eropa 

tidak menerima bahwa Krimea telah menjadi bagian dari 

Rusia (Massaguni, 2017). Pada 18 Juni 2018, Dewan Uni 

Eropa memperpanjang langkah-langkah ini hingga 23 Juni 

2019 (Smith, 2018). 

Selanjutnya, pada Juli dan September 2014, Uni Eropa 

memberlakukan sanksi ekonomi pada Rusia di sektor ekonomi 

tertentu. Pada bulan Maret 2015, para pemimpin Uni Eropa 

memutuskan untuk menyelaraskan rezim sanksi yang ada 

untuk implementasi lengkap perjanjian Minsk yang 

diramalkan pada akhir Desember 2015. Diakibatkan hal ini 

tidak terjadi membuat Dewan memperpanjang sanksi ekonomi 

hingga 31 Juli 2016. Sanksi ekonomi telah diperpanjang 

selama 6 bulan berturut-turut pada 1 Juli 2016, 19 Desember 

2016, 28 Juni 2017, 21 Desember 2017, dan 5 Juli 2018. 

Perpanjangan ini diputuskan setiap kali mengikuti penilaian 

pelaksanaan perjanjian Minsk. Sanksi ekonomi saat ini 

diperpanjang hingga 31 Januari 2019. Langkah-langkah ini 

memberikan beberapa batasan, diantaranya : 
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1. Membatasi akses Rusia ke pasar modal primer dan 

sekunder Uni Eropa terkhususnya bank dan perusahaan 

Rusia tertentu dengan memberlakukan larangan ekspor 

dan impor pada perdagangan senjata. 

2. Menetapkan larangan ekspor untuk barang-barang 

penggunaan ganda pada militer di Rusia. 

3. Mengurangi akses Rusia ke teknologi dan layanan sensitif 

tertentu yang dapat digunakan untuk produksi dan 

eksplorasi minyak (Team, 2017). 

Sedangkan, bagi Dewan Uni Eropa pada 28 Juni 2017 

sudah mengambil keputusan untuk memperpanjang sanksi 

ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia hingga 31 Januari 

2018. Sanksi-sanksinya antara lain membatasi akses ke pasar 

modal Uni Eropa untuk lembaga-lembaga keuangan besar 

milik negara Rusia dan perusahaan-perusahaan energi, 

melarang ekspor dan impor senjata, melarang ekspor barang-

barang penggunaan ganda untuk militer Rusia dan membatasi 

akses Rusia ke negara-negara tertentu untuk teknologi dan 

layanan yang dapat digunakan untuk produksi dan eksplorasi 

minyak. Seperti yang diharapkan, Rusia telah mencerminkan 

keputusan Uni Eropa dengan menjatuhkan sanksi balasannya 

sendiri. Hal ini termasuk memperkenalkan larangan perjalanan 

terhadap daftar hitam dari 89 politisi dan pemimpin militer 

Uni Eropa serta memblokir impor beberapa kategori produk 

agro-pangan dari Uni Eropa dan negara-negara lain yang 

sebelumnya memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia 

(misalnya Amerika Serikat, Australia, dan Jepang).  Lebih 

lanjut lagi, bidang ekonomi dari kontra-sanksi yang 

diberlakukan oleh Rusia yang berfokus pada lima kategori 

produk agro-pangan barat seperti buah-buahan, sayuran, 

daging, ikan dan produk susu, yang pada awalnya diadopsi 

pada Agustus 2014 untuk periode tahun kedua. Tetapi Rusia 

baru-baru ini memberlakukan kembali sanksi-sanksi balasan 

ini sebagai tanggapan terhadap perpanjangan terbaru sanksi 

Uni Eropa yang diputuskan oleh Dewan pada bulan Juni 

(Gros, 2017). 
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Sanksi internasional yang dikenakan terhadap Rusia 

memiliki perspektif ganda di negara anggota Uni Eropa, 

dimana banyak dari negara yang memiliki hubungan dagang 

yang baik dengan Rusia dan oleh karena itu enggan 

melepaskan mitra dagang besar mereka. Pada dasarnya, 

negara-negara anggota Uni Eropa terbagi dalam dua kelompok 

berdasarkan sikap mereka terhadap sanksi anti-Rusia. 

Kelompok pertama terdiri dari negara-negara seperti Denmark, 

Swedia, Inggris, Republik Ceko, Polandia, Estonia, Lituania 

dan Latvia. Negara-negara tersebut mendukung penerapan 

tindakan pembatasan keras, seperti sanksi ekonomi dan 

pembatasan perdagangan yang bertujuan untuk mengakhiri 

eskalasi konflik Ukraina-Rusia. Sanksi yang dibuat ini 

berusaha untuk meminimalkan dampak buruk dari tindakan 

pembatasan tersebut terhadap penduduk Rusia dan berfokus 

pada individu dan entitas yang terlibat dalam konflik Rusia-

Ukrainia. Kelompok lain yakni dari negara-negara seperti 

Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, Yunani, Siprus, 

Bulgaria, Malta, Hongaria, Luksemburg dan Austria yang 

menyukai pendekatan "business as usual" terhadap Rusia. 

Negara-negara ini memiliki berbagai niat untuk melawan 

kebijakan anti-Rusia yang ketat karena hubungan ekonomi 

mereka dengan Rusia. Keengganan mereka untuk menanggung 

biaya ekonomi dari sanksi-sanksi yang tidak dapat dielakkan 

mengingat fakta bahwa tingkat saling ketergantungan 

perdagangan antara Uni Eropa dan Rusia serta ketergantungan 

mereka pada sumber energi Rusia sangat tinggi. Misalnya, 

Hungaria dan Bulgaria bergantung pada persediaan gas Rusia, 

hal ini menyebabkan pendekatan mereka bisa berlandaskan 

adanya keinginan untuk melindungi kepentingan nasional 

(Massaguni, 2017). 

Serta mengingat bahwa Uni Eropa dan Rusia bersama-

sama mengembangkan banyak proyek energi dan 

pemberlakuan sanksi bisa sangat mempengaruhi 

pelaksanaannya. Ada resiko yang dapat membekukan 

pinjaman untuk pelaksanaan proyek-proyek bersama, atau 
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bahkan dapat menggusur proyek-proyek itu sendiri, seperti 

yang terjadi pada proyek pipa “South Stream” yang akan 

diadakan di Laut Hitam ke Eropa Selatan dan Tengah. Saluran 

pipa "Nord Stream" melewati bawah Laut Baltik ke negara-

negara Eropa Barat memiliki kepentingan Eropa dan termasuk 

dalam daftar prioritas jaringan energi Uni Eropa karena "bahan 

bakar biru" diangkut dari Jerman ke sejumlah negara Eropa 

(Denmark, Belanda, Belgia, Inggris, dan Prancis) 

(Zaynutdinov, 2015). Dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan ke 

Rusia melibatkan dua rezim sanksi otonomi utama yaitu dari 

Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap sasaran mereka 

terhadap Rusia. Ukraina dan wilayah Krimea yang mengalami 

aneksasi dikenakan sanksi dengan tujuan menghentikan 

permusuhan, menegosiasikan perjanjian damai, menegakkan 

perjanjian damai dan menjaga integritas teritorial Ukraina. 

Langkah-langkah yang terkoordinasi erat ini mengakibatkan 

individu yang terlibat mendapatkan pembekuan aset dan 

larangan perjalanan serta tindakan yang terkait sektor 

keuangan, pertahanan, dan minyak (Moret, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


