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BAB IV 

STRATEGI RUSIA 

MENGHADAPI SANKSI EKONOMI 

OLEH AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA 

Bab ini bertujuan menjelaskan jawaban dari rumusan 

masalah yang tertulis pada bab pertama. Pembahasan dimulai 

dengan langkah pertama Rusia dalam mempertahankan diri 

dari sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan 

memberikan embargo makanan dan produk pertanian kepada 

Amerika Serikat, Uni Eropa beserta sekutunya, lalu kebijakan 

lainnya yakni meningkat hubungan luar negerinya bersama 

Cina terutama dalam hal pertahanan dan energi. Seperti yang 

ditinjau pada bab-bab sebelumnya dimana sanksi memiliki 

beragam efek pada situasi politik, ekonomi dan sosial pada 

suatu negara terutama yang sedang dialami oleh Rusia saat ini. 

Terkhususnya dengan adanya dominasi Rusia terhadap krisis 

di Ukraina merepresentasikan dengan adanya perubahan rezim 

seperti yang terlihat di Ukraina pada bulan Februari 2014 

dianggap sebagai hasil dari kebijakan yang pada dasarnya 

diarahkan terhadap Rusia. Sanksi juga ditafsirkan sebagai 

salah satu instrumen berbasis luas dari strategi Barat yang 

berusaha untuk melemahkan Rusia. Dari perspektif itu, 

peristiwa di Ukraina tidak lain adalah alasan yang digunakan 

oleh Barat untuk melakukan tekanan dan upaya untuk 

membawa perubahan rezim di Moskow. Dalam interpretasi 

ini, sanksi Amerika dan Eropa berasal dari kebijakan yang 

agresif, tidak sah dan kontraproduktif di mana Rusia 

menemukan dirinya dalam posisi defensif. Moskow juga 

menganggap sanksi Barat sebagai produk unilateralisme 

Amerika, di mana Washington telah memaksakan negara 

anggota Uni Eropa lainnya untuk menerapkan kebijakan yang 

bertentangan dengan kepentingan mereka. Ekonomi Rusia 

berdiri di puncak resesi. Krisis di Krimea sangat 
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara ini sebelum 

krisis geopolitik 2014. Dan jatuhnya harga minyak global pada 

paruh kedua tahun 2014 telah memukul ekonomi Rusia 

dengan keras. Sanksi ekonomi sektoral semakin mempercepat 

krisis, diatas semua langkah-langkah keuangan yang mencabut 

bank-bank dan perusahaan-perusahaan Rusia yang terkena 

dampak dari sumber pendanaan yang penting untuk utang luar 

negeri mereka. Salah satu bukti nyata adalah Arkady 

Rotenberg, yang ditempatkan pada daftar sanksi pada Juli 

2014 setelah salah satu perusahaannya dipekerjakan untuk 

membangun jembatan antara Krimea dan daratan Rusia. 

Seperti yang dilaporkan surat kabar RBK pada Februari 2015, 

Rotenberg adalah satu-satunya pengusaha Rusia yang 

diketahui menderita kerugian nyata melalui pembekuan 

asetnya di Italia. Pada saat yang bersamaan ia secara terbuka 

menyatakan bahwa ia telah secara sadar menerima sanksi 

untuk membuat kontribusinya terhadap pembangunan 

nasional. Motivasi utama di balik kebijakan Barat tentang 

Krimea dan Ukraina timur adalah permusuhan dan keinginan 

untuk memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan 

tekanan pada Rusia. Selain hal tersebut adanya alasan 

pemberian sanksi disebabkan Rusia telah mencaplok wilayah 

asing dan melanggar hukum internasional. Kepemimpinan 

Rusia terus menikmati dukungan dari mayoritas penduduk. 

Terlepas dari sanksi, Rusia memiliki kebijakan sendiri dalam 

menerapkan sanksi balasan, lalu mengintensifkan hubungan 

dengan China, India dan Timur Tengah, atau mengabaikan 

tindakan Barat dan tetap berpegang pada kebijakan domestik 

dan luar negerinya saat ini (Fischer, 2015). Pada pembahasan 

bab ini, Rusia memiliki beberapa kebijakan untuk mengatasi 

sanksi ekonomi dari Barat, diantaranya : 
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A. Embargo impor makanan ataupun produk 

pertanian dari Amerika Serikat, Uni Eropa 

beserta sekutunya 

Pada tanggal 6 Agustus 2014, Presiden Vladimir Putin 

mengeluarkan Keputusan No. 560 yang menyatakan bahwa 

Rusia akan mengambil langkah-langkah ekonomi khusus 

untuk melindungi keamanan nasionalnya. Dekrit itu melarang 

impor makanan dari negara-negara Barat yang telah 

menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Satu hari kemudian, 

pemerintah Rusia mengeluarkan Resolusi no. 778 yang 

menentukan komoditas yang akan dilarang. Larangan tersebut 

meliputi daging sapi, babi, buah dan sayuran, unggas, ikan, 

keju, susu dan produk susu dari Uni Eropa, Amerika Serikat, 

Australia, Kanada dan Norwegia. Pada 19 Agustus, 

Departemen Pertanian mengajukan modifikasi pada daftar 

produk terlarang, mengecualikan produk tertentu dari daftar 

terlarang. Di antara barang-barang tersebut adalah benih untuk 

kentang, kacang polong, jagung hibrida, bawang, konsentrat 

campuran protein dan protein, bahan tambahan makanan dan 

produk susu bebas laktosa, dan salmon muda atau ikan trout 

yang berumur kurang dari dua tahun. Pada pertengahan 

Oktober, larangan itu diperluas untuk mencakup berbagai jenis 

produk lemak hewani dan daging. Kemudian, pada bulan Juli 

2014 McDonald datang ke badan agen Rusia yang 

bertanggung jawab sebagai kepala keamanan makanan 

(Rossel’khoznadzor). Awalnya, pada bulan April 2014 

beberapa politisi nasionalis Rusia menyerukan semua outlet 

McDonald di negara ini akan ditutup setelah McDonald 

menutup restorannya di Krimea setelah aneksasi oleh Rusia 

pada bulan Maret. Pada bulan Juli, McDonald, yang 

mengoperasikan 438 restoran di seluruh Rusia dikenai biaya 

dengan pelanggaran kesehatan dan sanitasi untuk bungkus 

menu sandwich Caesar. Selain itu, Rossel’khoznadzor 

mempertanyakan nilai nutrisi yang dinyatakan dari minuman 

dan es krim McDonald. Rossel’khoznadzor juga menentang 

nilai energi yang diiklankan dari burger keju, sandwich ikan, 
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dan burger ayam. McDonald merespon dengan mengatakan 

bahwa ia belum menerima keluhan dan menggunakan 

metodologi yang disetujui oleh Rossel’khoznadzor. Pada 26 

Agustus pengadilan Moskow memerintahkan agar McDonald 

yang berlokasi di alun-alun Manezh di kaki Kremlin ditutup 

selama 90 hari karena pelanggaran sanitasi. Pada akhir 

Agustus, 12 McDonald telah ditutup secara nasional termasuk 

tiga di Moskow. Pada pertengahan September, McDonald 

mengumumkan penutupan sementara dari 22 restoran di Rusia 

untuk modernisasi, dan juga menghapus dua salad dari 

menunya Pada awal Oktober, jaksa penuntut Rusia 

mengumumkan bahwa mereka membuka penyelidikan 

terhadap Badan Amal Rumah Ronald McDonald dengan 

dugaan pencucian uang (money laundering). Perang 

perdagangan pangan Rusia juga diarahkan ke Ukraina. Visi 

Putin untuk menciptakan zona perdagangan bebas dengan 

Ukraina sebagai mitra dalam Uni Ekonomi Eurasia (EEU) 

yang baru telah hilang. Sebaliknya, ada niat yang jelas untuk 

menghukum Ukraina dengan melarang impor produk makanan 

tertentu ke Rusia. Pada 25 Juli, Rossel'khoznadzor melarang 

impor susu dari Ukraina, efektifnya berlaku mulai 28 Juli. 

Pada hari yang sama, Ukraina melarang impor daging babi dan 

produk babi dari Rusia. Rusia membalas dengan melarang 

produk-produk tanaman dari Ukraina yang dibawa dengan 

koper, koper, atau melalui pos. Pada 27 Juli, Rusia 

mengumumkan larangan pada semua produk susu dari Ukraina 

dimulai sejak 4 Agustus. Kemudian, pada tanggal 29 Juli, 

Rusia menambahkan jus, termasuk minuman jus anak-anak, ke 

daftar barang yang dilarang impor dari Ukraina. Pada 19 

Agustus Rossel’khoznadzor melarang ekspor produk makanan 

dari Ukraina ke Krimea, efektif 1 Januari 2015. Daftar ini 

termasuk susu, daging, telur, dan daging kaleng dan susu. 

Rusia juga melarang impor gula dari Ukraina efektifnya sejak 

5 September. Pada Oktober, semua ekspor produk tanaman 

dari Ukraina ke Rusia dilarang. Moldova juga mendapatkan 

dampak yang sama disebabkan memiliki wilayah separatis 

pro-Rusia yang memisahkan diri, Trans-Dniester. Situasi ini 
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diperumit oleh fakta bahwa negara itu menghadapi pemilihan 

umum pada bulan November yang akan menentukan apakah 

negara itu tetap pada jalur pro-Barat atau mengejar jalur yang 

lebih bersahabat dengan Moskow. Pada awal Juli, ekspor 

daging dari Moldova ke Rusia dilarang, dan sebaliknya pada 

Oktober ekspor daging dari Moldova dilarang. Sebelumnya, 

pada bulan Juli, ekspor buah telah dilarang. Moldova sangat 

bergantung pada perdagangannya dengan Rusia. Buah adalah 

ekspor terbesarnya, dan 90 persen apelnya dijual ke Rusia 

sebelum larangan tersebut. Pendapatan yang hilang dari apel 

saja bisa mencapai $ 50 juta. Moldova adalah salah satu 

negara termiskin di Eropa. Gaji bulanan rata-rata hanya $ 300 

(225 euro) dan 30 persen dari PDBnya berasal dari pengiriman 

uang yang dikirim oleh 600.000 orang Moldova yang bekerja 

di luar negeri (15 persen dari total populasi) (Wegren, 2014). 

Federasi Rusia memberlakukan larangan impor selama 

satu tahun ke Federasi Rusia untuk produk pertanian, bahan 

baku dan makanan, yang berasal dari Amerika Serikat, negara-

negara Uni Eropa, Kanada, Australia dan Norwegia. Larangan 

impor oleh Rusia dimulai dengan menghapus aliran 

perdagangan bilateral antara Rusia dan negara-negara yang 

terkait dengan komoditas yang dilarang pada Agustus 2014. 

Embargo selama satu tahun berfokus pada dampak jangka 

pendek, hanya perubahan kecil dalam produksi yang 

dimungkinkan dengan penyesuaian besar yang terletak pada 

arus perdagangan, konsumsi, dan harga. Berikut arus 

perdagangan bilateral dengan Rusia berdasarkan jenis 

produknya : 
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  Countries 

 

 

Products 

EU USA CAN AUS NOR** 

Pork* Banned Banned Banned   

Beef* Banned   Banned  

Poultry* Banned Banned    

Butter Banned     

Cheese Banned     

*lemak babi dan olahannya tidak dilarang untuk diimpor. 

**ikan dan produk olahan ikan adalah ekspor utama Norwegia 

ke Rusia (Dillen, 2015). 

Tabel 4.1 

Selanjutnya, pada 25 Juni 2015, larangan tersebut 

diperpanjang hingga 6 Agustus 2016. Perpanjangan termasuk 

amandemen daftar produk yang dilarang untuk mengecualikan 

jenis tambahan ikan trout serta tiram dan kerang muda. Lebih 

lanjut, embargo memperketat larangan produk susu dengan 

menetapkan bahwa hanya produk bebas laktosa khusus untuk 

nutrisi diet terapeutik dan preventif yang dikecualikan. Pada 

Agustus 2015, daftar negara yang menjadi subjek larangan 

pertanian Rusia diperluas hingga mencakup Islandia, 

Liechtenstein, Albania dan Montenegro. Larangan impor saat 

ini bukan menjadi pengalaman yang pertama bagi Uni Eropa 

dari efek sanksi ekonomi di Rusia. Sebelumnya tercatat bahwa 

pada pertemuan Parlemen Eropa yang diterbitkan pada akhir 

Juli 2014, Rusia telah memberlakukan embargo impor buah 

dan sayuran dari Polandia untuk alasan sanitasi beberapa hari 

setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi 

keuangan dan ekonomi terhadap Rusia. Pada Januari 2014, 

Rusia melarang daging babi segar dan beku dari Uni Eropa 

mulai 1 Februari 2014 dikarenakan African Swine Fever 

(ASF) telah terdeteksi pada babi hutan di empat kasus 

terisolasi yang diidentifikasi dekat dengan perbatasan dengan 
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Belarus. Dengan menggunakan data serupa dari Komisi Eropa 

tentang kelompok produk yang paling terkena dampak 

larangan Rusia untuk periode Agustus 2013 hingga Juli 2014, 

berdasarkan nilai moneter ekspor UE ke Rusia, hal ini 

memberikan gangguan ekspor produk pertanian-pangan yang 

dilarang ke Rusia oleh kelompok produk yang paling penting. 

Poin-poin berikut dapat tercatat untuk setiap sektor : 

a. dalam hal daging, pengekspor terbesar ke Rusia adalah 

Jerman, Denmark, Polandia dan Belanda (berdasarkan 

nilai ekspor daging). 

b. untuk produk susu, pengekspor paling signifikan ke Rusia 

adalah Finlandia, Belanda, Polandia, Lithuania, Jerman 

dan Denmark. Bersama-sama, kelompok negara ini 

menyumbang lebih dari tiga perempat (77%) dari ekspor 

susu UE ke Rusia. Dalam kelompok ini, Finlandia 

menyumbang sekitar 26% dari total nilai ekspor susu ke 

Rusia. 

c. mengenai buah dan sayuran, pengekspor paling penting 

dalam hal nilai adalah Lituania, Polandia, Spanyol, Belgia, 

dan Belanda. Kelompok ini menyumbang hampir 91% 

dari nilai buah dan sayuran ke Rusia. Lithuania 

menyumbang hampir sepertiga dari ekspor buah dan 

sayuran UE ke Rusia, sementara angka yang setara untuk 

Polandia mendekati 23% dari total ekspor buah dan 

sayuran UE ke Rusia (McEldowney, 2016). 

Adanya pengecualian dibuat untuk makanan bayi, produk 

hewani tertentu (lemak, sisa daging) dan hewan hidup, serta 

pada sektor buah dan sayuran (seperti jus buah, buah kaleng 

atau sayuran yang disiapkan). Sejak 20 Agustus 2014, susu 

dan produk susu bebas laktosa, kentang, bawang, jagung 

manis hibrida dan suplemen gizi juga dibebaskan dari larangan 

tersebut. Bahkan sebelum sanksi-sanksi ini, hubungan 

perdagangan di bidang pertanian telah memburuk. Dengan 

demikian mencerminkan meningkatnya ketegangan politik 



47 

 

 
 

antara Uni Eropa dan Federasi Rusia atas Ukraina (Kraatz, 

2014). 

Larangan Rusia telah menghilangkan impor beberapa 

komoditas yang lebih penting diekspor ke Rusia oleh Amerika 

Serikat, termasuk unggas, daging sapi dan babi, sementara 

secara signifikan mengurangi ekspor AS yang penting, seperti 

kacang-kacangan pohon dan hewan hidup. Di sisi lain, pasar 

Rusia telah lama kurang penting bagi produsen pangan dan 

pertanian AS daripada yang terjadi di UE. Sementara impor 

Rusia 2013 mewakili sekitar 10 persen dari total ekspor 

pertanian UE ke negara-negara di luar UE, impor Rusia dari 

Amerika Serikat secara historis menyumbang kurang dari satu 

persen dari total ekspor pertanian A.S. Mengingat relatif tidak 

signifikannya pembelian Rusia terhadap produk pertanian AS, 

larangan impor telah menyebabkan sedikit kerusakan pada 

sektor pertanian AS. Bagi Uni Eropa, di sisi lain, Rusia adalah 

pasar terpenting kedua untuk produk pertanian setelah 

Amerika Serikat dan embargo impor memiliki konsekuensi 

yang lebih besar di sana. Pada 2015, petani Eropa protes harga 

rendah diakibatkan oleh sebagian embargo Rusia (BBC, 

2015). Menurut sebuah perkiraan, larangan impor Rusia 

merugikan petani UE sekitar 5,5 miliar euro (sekitar $5,9 

miliar) dalam ekspor yang hilang setiap tahun (Michalopolous, 

2016) (Khachaturyan, 2017). 

Mempertimbangkan ketergantungan perdagangan antara 

negara-negara UE dan Rusia dalam hal perdagangan langsung 

dalam hal barang, Rusia adalah mitra dagang terbesar keempat 

UE secara umum dan yang importir terbesar kedua untuk 

produk pertanian Eropa (Latvijas Banka, 2014). Meskipun 

perdagangan dengan Rusia hanya menyumbang 2,66% dari 

total ekspor negara-negara UE pada 2011 (dihitung dari data 

perdagangan ekspor di GTAP), ekspor ke Rusia merupakan 

bagian penting dari perdagangan produk pertanian dari banyak 

negara Eropa. Misalnya Austria, Republik Ceko, dan Polandia, 

pangsa ekspor ke Rusia masing-masing dapat mencapai 
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32,25%, 31,44%, dan 27,01%, pada 2011. Untuk negara-

negara yang bergantung pada ekspor ke Rusia, larangan itu 

akan menyebabkan dampak ekonomi tidak hanya pada 

produksi mereka tetapi juga pada pendapatan tenaga kerja dan 

modal, penerimaan pajak pemerintah, dan sebagainya. 

Mengambil contoh dari eksportir produk keju, 33% keju dari 

ekspor Eropa yang diembargo ke Rusia menyiratkan bahwa 

sekitar sepertiga dari keju yang diproduksi untuk ekspor di UE 

harus menemukan konsumen dan pasar baru, baik di dalam 

maupun keluar negeri. Jika tidak, eksportir industri ini dapat 

berisiko kehilangan uang mereka karena embargo. Dengan 

demikian, penting untuk memiliki pengukuran yang jelas 

untuk mengukur dampak embargo Rusia terhadap ekonomi 

negara-negara UE dan memberikan panduan kepada para 

pembuat kebijakan (Mo, 2016). 

B. Kerjasama Rusia bersama China di bidang 

pertahanan dan energi 

Pada 2014, Rusia dan China menandatangani dua 

kesepakatan besar untuk hal yang menyangkut gas. 

Kesepakatan pertama terjadi sebelum harga minyak mulai 

merosot secara tiba-tiba, melampaui kesepakatan yang akan 

terbukti berperan penting menurunkan harga gas jangka 

panjang di Asia utara. Ironisnya situasi keuangan Rusia yang 

memburuk di tengah-tengah sanksi setelah krisis Ukraina. 

Kemudian hal ini membuka jalan baru dari kerja sama minyak 

dan gas Sino-Rusia. Kedua perjanjian akan secara dramatis 

mengubah keseimbangan persediaan atas permintaan di Cina 

dan Asia, dan secara langsung mengancam proyek LNG yang 

diusulkan di seluruh dunia. Kontrak The Power of Siberia 

(POS) ditandatangani pada 21 Mei 2014, sebelum harga 

minyak turun hampir 50% dari nilainya sebelum sanksi yang 

diberlakukan oleh Barat pada Rusia. Kesepakatan bersejarah 

US $400 miliar ini membayangkan 38 miliar meter kubik dari 

pasokan gas pipa dari Siberia Timur ke pasar gas Bohai Bay di 

Cina utara melalui ketiga provinsi timur laut yakni 
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Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning di Cina. Penerapan 

kesepakatan pasokan 30 tahun akan menghapus kemungkinan 

pasokan LNG yang cukup besar ke gas pasar Teluk Bohai. 

Enam bulan kemudian, sebuah MoU untuk kesepakatan gas 

kedua, Siberia Barat atau Altai, ditandatangani pada 9 

November, dan sekarang konversi MoU ke perjanjian yang 

mengikat sedang dilakukan. Sebuah konversi MoU Altai 

menjadi perjanjian yang mengikat dengan dampak yang lebih 

besar daripada kesepakatan The Power of Siberia karena akan 

menjadikan Rusia sebagai pemasok penghubung antara Asia 

dan Eropa, melindungi Rusia dari persaingan dari pasokan 

LNG lainnya ke Cina. Faktor-faktor yang memotivasi China 

membuat kesepakatan adalah karena keterlambatan 

perkembangan ekonomi ketiga provinsi timur laut itu tidak 

dapat diterima. Kesenjangan kekayaan antara provinsi pesisir 

dan provinsi pedalaman, setelah tiga dekade Open Door Policy 

terus melebar. Lebih lanjut, penurunan kualitas udara 

mengingatkan para pembuat kebijakan Cina tentang perlunya 

mengurangi ketergantungan China pada batu bara, dan 

akibatnya perluasan penggunaan gas menjadi masalah yang 

mendesak. Diharapkan pipa itu konstruksi jaringan di zona 

industri China di provinsi timur lautnya untuk memungkinkan 

impor gas dari Siberia Timur Rusia dapat melayani peran yang 

sama dengan bagian yang dimainkan oleh pembangunan 

koridor West-East Pipeline (WEP) dalam pengembangan 

ekonomi Cina bagian barat. Selain itu, sebagai importir energi 

terbesar di dunia, Cina telah sangat sadar akan hal kerentanan 

yang timbul dari ketergantungannya yang semakin besar pada 

pasokan minyak dan gas laut; memaksimalkan pasokan 

minyak dan gas berbasis pipa di darat telah menjadi prioritas 

utama memastikan keamanan pasokan energi. Sedangkan bagi 

Rusia, kesepakatan gas dengan Cina bersifat strategis karena 

Rusia menjadi terasing dari Barat setelah krisis Ukraina. Rusia 

adalah pemimpin dunia dalam produksi dan ekspor minyak 

mentah dan gas alam. Pada rentang antara tahun 2000 sampai 

2010, ekspor minyak dan gas negara itu naik secara signifikan: 

minyak sebesar 70% dan gas sebesar 15%. Pada jangka waktu 
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yang sama, produksi minyak tahunannya meningkat lebih dari 

setengah dan melebihi 500 miliar meter kubik, sementara 

produksi gas meningkat 10%. Pendapatan dari ekspor minyak 

dan menyumbang gas lebih dari seperempat PDB Rusia dan 

sepertiga dari anggaran nasional. Secara khusus, ekspor bahan 

bakar sebagai proporsi dari total ekspor telah meningkat dari 

43% pada tahun 1996 menjadi 64% pada tahun 2010, dan 

menjadi 70% pada tahun 2012. Peran pendapatan ekspor 

energi yang meningkat dalam ekonomi Rusia akan berlanjut 

dan mencari pasar baru adalah prioritas utama bagi Rusia 

seperti Asia (dan China khususnya) telah menjadi target utama 

untuk ekspornya (Paik, 2015). 

Kesepakatan gas Tiongkok-Rusia selama 30 tahun dan 

$400 miliar dolar ditandatangani oleh Presiden RRC Xi 

Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 21 

Mei 2014 meraih hasil yang tidak terduga setelah banyak 

kegagalan negosiasi selama dua dekade terakhir. Menurut 

kontrak East Line Gas Deal, Cina akan mulai mengimpor 5 

miliar meter kubik gas alam dari Siberia Timur pada 2018, dan 

secara bertahap meningkat menjadi 38 miliar meter kubik pada 

2023. Akhirnya, jumlah itu mungkin dapat dinaikkan menjadi 

60 miliar meter kubik. Rusia dan Cina bertanggung jawab atas 

biaya eksploitasi lapangan, konstruksi pipa, dan fasilitas 

penyimpanan di wilayah masing-masing. Diperkirakan bahwa 

Rusia perlu menginvestasikan $55 miliar dolar untuk 

membangun pipa sepanjang 2.808 km dari ladang Kovykta 

dan ladang Chayanda melalui Belogorsk ke kota perbatasan 

Tiongkok, Heihe dan Cina harus menginvestasikan 20 miliar 

dolar untuk mengangkut gas alam dari Heihe melalui wilayah 

Metropolitan Beijing-Tianjin-Hebei ke Cina Timur. Negosiasi 

Tiongkok-Rusia akan berlanjut pada kesepakatan Gas Jalur 

Barat, dimana Cina dapat mengimpor gas alam dari Siberia 

Barat melalui kota perbatasan Altay di Xinjiang Utara. 

Masalah nuklir di masa lalu yang mencegah kesepakatan gas 

Sino-Rusia adalah masalah harga, Rusia mengharapkan harga 

yang lebih tinggi daripada yang bisa disepakati China. 
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Dilaporkan bahwa harga minimum untuk Rusia adalah sekitar 

$400 dolar per meter kubik, tetapi Cina hanya bersedia 

menerima harga antara $350 dan $360 dolar per meter kubik. 

Namun, perubahan baru-baru ini dalam politik internasional 

telah secara dramatis mengubah sifat masalah, mengubah 

masalah harga sederhana menjadi permainan strategis yang 

rumit bagi Rusia dan Cina. Krisis Ukraina adalah peristiwa 

penting dan efeknya mengurangi daya tawar Rusia di pasar 

Eropa. Rusia adalah pemasok gas alam yang dominan di pasar 

oligopoli global. Untuk waktu yang lama, 80% gas alam yang 

diekspor Rusia untuk dijual ke Eropa dan Ukraina, dan 

pendapatannya merupakan sumber pendapatan keuangan yang 

sangat penting. Karena kekuatan tawar-menawarnya yang 

kuat, Rusia sering memanfaatkan keuntungan ini untuk 

mengerahkan pengaruh politiknya terhadap Eropa Timur dan 

Asia Tengah dan sementara itu untuk menyeimbangkan Uni 

Eropa dalam politik internasional. Namun, Rusia sekarang 

harus menghadapi tantangan berikut yang sangat melemahkan 

peran dominannya di pasar global. Pertama, kepemimpinan 

politik baru di Ukraina memilih untuk secara politis condong 

ke arah Uni Eropa dan Amerika Serikat terlepas dari totalnya 

ketergantungan pada pasokan gas Rusia. Kedua, Uni Eropa 

terus berperang dengan Rusia untuk mendapatkan sekutu 

politik di Eropa Timur dan Asia Tengah, yang selanjutnya 

dapat mengurangi daya tawar Rusia, terutama tentang 

kemungkinan sanksi dari Barat setelah Krimea menyatakan 

kemerdekaan. Ketiga, produksi komersial shale gas di 

Amerika Serikat telah memperoleh keunggulan kompetitif 

yang besar untuk biayanya yang rendah (hanya 1/4 dari harga 

pasar di Asia Timur), yang secara fundamental mengguncang 

peran dominan Rusia di sisi penawaran. Akhirnya, 

peningkatan pesat terhadap permintaan gas China juga 

mengubah pasar menjadi sisi pembeli bagi China yang kuat. 

Menyadari perubahan yang sedang berlangsung ini, Rusia 

harus mencari mitra strategis dengan permintaan kuat dan 

andal untuk melakukan diversifikasi ekspor gas dan 

mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada penjualan 
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ke Ukraina dan Uni Eropa. Dalam hal ini, Cina adalah sekutu 

strategis yang sempurna bagi Rusia untuk menghindari potensi 

kerugian ekonomi, bahkan pada biaya konsesi harga (Lee, 

2014). 

Dinamika hubungan Rusia-Cina selama seperempat abad 

terakhir telah ditandai oleh banyaknya kegagalan dari 

kebijakan seperti halnya keberhasilan. Kesepakatan gas Rusia-

Cina adalah yang terbaru dan paling terkenal dalam 

serangkaian perjanjian energi yang telah membentuk landasan 

hubungan kedua negara yang berkembang sejak 1991. 

Pertumbuhan Cina yang pesat selama periode ini juga berarti 

bahwa ukuran dan pengaruhnya semakin besar bahkan lebih 

lagi karena ekonomi Rusia menghadapi periode penurunan 

yang berkelanjutan. Hubungan diplomatik tingkat tinggi telah 

berubah sehingga menyamarkan perbedaan sejarah, budaya, 

dan politik yang lebih luas yang di masa depan dapat 

menggantikan pencapaian ini. Sementara kedua negara juga 

meningkatkan pemahaman di antara militer kedua negara, 

kedua negara mempertahankan kepentingan keamanan mereka 

sendiri yang berbeda yang menghalangi hubungan strategis 

yang lebih dekat. Presiden Rusia hari ini menganggap China 

sebagai "teman andalan" negaranya dan "prioritas diplomatik" 

mungkin hal ini tampak aneh pada tahun 1991. Pesaing 

sengitnya selama sebagian besar Perang Dingin, namun 

setelah jatuhnya Uni Soviet tidak membuat prospek untuk 

hubungan antara kedua negara lebih terjamin. Kedua negara 

mengakui bahwa membangun kembali hubungan bilateral 

dapat mengembalikan sejumlah manfaat politik dan ekonomi. 

Upaya kerjasama mungkin hanya menghasilkan sebagian kecil 

dari hubungan bilateral yang berpotensi cukup besar. Namun 

demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kepentingan kedua 

negara telah mulai bersesuaian di beberapa bidang, meskipun 

tidak semua. Cina secara resmi mengakui Federasi Rusia yang 

baru pada 27 Desember 1991, memulai proses aktivisme 

diplomatik oleh kedua negara. Beberapa delegasi presiden 

dipimpin pada awal 1990-an oleh kedua belah pihak, 
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memuncak dalam "Perjanjian Kemitraan Strategis" pada tahun 

1996 yang berjanji "kemitraan koordinasi strategis 

berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan dan 

berorientasi pada abad ke-21". Perjanjian tersebut menetapkan 

panggung untuk hubungan antar pemerintah yang lebih dekat, 

kemudian diangkat dengan "Perjanjian untuk Tetangga yang 

Baik, Persahabatan, dan Kerjasama" bilateral pada tahun 2001 

yang menjanjikan kerja sama yang luas dalam urusan energi 

dan militer, dan bersumpah untuk membentuk kembali tatanan 

internasional berorientasi AS yang berlaku. Sementara itu, 

forum regional seperti ASEAN, forum Kerjasama Ekonomi 

Asia-Pasifik (APEC), dan pengelompokan BRICS (Brazil, 

Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) juga telah 

memperluas kerja sama bilateral dalam kerangka kerja 

lembaga multilateral Asia. Ketika harapan Rusia untuk 

integrasi dengan Barat perlahan memudar selama 1990-an dan 

Cina menjadi lebih aktif di panggung internasional, kedua 

negara mulai bekerja sama dalam masalah-masalah 

internasional tertentu, terutama yang bertentangan dengan 

tindakan militer atau diplomatik yang dipimpin Barat atau 

Amerika. Selama 1990-an, kedua belah pihak bergabung 

dalam berbagai masalah termasuk oposisi terhadap intervensi 

NATO di Kosovo dan AS. Invasi AS ke Irak pada tahun 2003 

lebih lanjut menyatukan kedua negara dalam oposisi terhadap 

ekspansionisme Amerika. Tren ini berlanjut di bawah 

pemerintahan Obama dengan Moskow dan Beijing tidak 

menyetujui berbagai peristiwa termasuk intervensi NATO 

2011 di Libya. Hubungan bilateral mengambil signifikansi 

tambahan setelah krisis yang sedang berlangsung di Ukraina 

yang dimulai pada 2013. Meskipun tidak melibatkan dirinya 

secara politik atau militer dalam urusan Rusia, Beijing diam-

diam mengesahkannya tindakan Rusia selama krisis dengan 

menolak berpihak pada konflik. Saat Moskow berupaya 

mengukir peran baru untuk dirinya sendiri dalam urusan dunia 

yang menentang Barat, Beijing sering berpihak pada Rusia 

dalam berbagai multilateral forum dan menyuarakan 

dukungannya untuk tatanan internasional yang multipolar. 
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Lingkungan geopolitik saat ini, bagaimanapun, mencerminkan 

batas yang jelas dari kerja sama Tiongkok-Rusia. Dengan 

Rusia yang ekonominya lemah dan rapuh dipandang Beijing 

sebagai penyeimbang yang berguna dalam hubungannya 

dengan Rusia menghadapi Amerika Serikat. Sementara itu, 

China telah menyerukan jenis baru hubungan kekuatan besar 

yang baru di luar perdagangan dan investasi, Beijing sadar 

akan keunggulan militer dan diplomatik Washington di Asia. 

Dalam kasus Rusia, Rusia tetap merupakan kekuatan yang 

berpusat pada Eropa. Meskipun memiliki banyak keuntungan 

dalam memperdalam hubungan dengan Beijing, Moskow tidak 

mampu melepaskan diri sepenuhnya dari UE karena 

keterkaitannya dengan Eropa meskipun setelah adanya krisis 

di Ukraina baru-baru ini. Perkembangan dalam hubungan 

militer Rusia-Cina di era pasca Perang Dingin bersifat 

sementara dan menggambarkan hal tersebut evolusi hubungan 

bilateral yang berhati-hati. Rusia telah beberapa kali menjual 

berbagai senjata kepada Tiongkok dan membantu 

memodernisasi militer Cina. Kedua negara juga telah 

mengintegrasikan hubungan militer ke militer dan bekerja 

bersama dalam isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti 

kontra-terorisme. Namun, kedua negara telah membuat sedikit 

kemajuan dalam mengkoordinasikan doktrin militer secara 

keseluruhan dan terus menjaga kemampuan militer mereka 

sendiri karena kecurigaan yang mendasari atas niat jangka 

panjang satu sama lain. Tidak hanya terhenti disitu, Delegasi 

militer Rusia tingkat tinggi melakukan perjalanan ke Moskow 

pada tahun 1990 bahwa ikatan militer secara resmi dibangun 

kembali, sebagai bagian dari menormalkan hubungan 

keduanya secara keseluruhan. Sebagai bagian dari upaya ini, 

kedua negara berupaya mengurangi kecurigaan timbal balik 

dan menanamkan kepercayaan antar militer, termasuk dengan 

saling mengurangi jumlah pasukan di sepanjang yang 

disengketakan Perbatasan Tiongkok-Rusia dan dengan 

membentuk berbagai mekanisme untuk konsultasi tingkat 

tinggi. Kemajuan yang mantap dalam hubungan antar militer 

menyebabkan latihan militer bersama pertama yang pernah 
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dilakukan antara kedua negara pada tahun 2005. Latihan 

bersama lebih lanjut telah diikuti di tahun-tahun berikutnya 

yang telah meningkatkan pemahaman dan berfungsi sebagai 

tampilan yang berguna untuk kemampuan militer masing-

masing. Pemerintah Rusia juga mengidentifikasi peluang di 

era pasca-Perang Dingin untuk meningkatkan militernya 

melalui hubungan ekspor dengan Cina. Militer Rusia sangat 

berkurang dan kekayaan ekonominya sangat buruk sepanjang 

tahun 1990-an berarti bahwa industri senjata Rusia harus 

bergantung pada kontrak asing bertahan. Moskow menyetujui 

kontrak dengan Beijing untuk pesawat terbang canggih, kapal 

selam, sistem senjata, dan aplikasi militer sepanjang dekade, 

dengan demikian memainkan peran mendasar dalam 

modernisasi militer Cina. Namun, penjualan senjata Rusia ke 

Cina mulai berkurang pada awal tahun 2000-an seperti 

kebangkitan ekonomi Rusia yang berkelanjutan memberi 

Kremlin fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan luar 

negerinya. Peningkatan pesat kemampuan militer Beijing 

mungkin juga telah menghidupkan kembali gagasan bersejarah 

di Moskow tentang "ancaman" China dan memaksa Moskow 

untuk memikirkan kembali strategi penjualannya. Selain itu, 

Rusia mengembangkan kekhawatiran tentang Cina "Rekayasa 

balik" dari sistem senjatanya, dengan Beijing dituduh 

memperoleh teknologi Rusia murni untuk tujuan penelitian 

dan pengembangan. Sementara Cina mempertahankan minat 

yang besar dalam militer Rusia teknologi, hal ini tampak 

perubahannya yang signifikan antara 2005 dan 2011. Pada 

2012, bagaimanapun, Rusia memperbaiki strategi ekspornya 

lagi. Moskow telah menyelesaikan beberapa perjanjian penting 

dengan China sejak 2012, termasuk penjualan pesawat dan 

kapal selam, dan sistem pertahanan rudal darat-ke-udara 

(SAM) yang paling canggih, S-400. analisis penjualan ini 

menunjukkan bahwa mereka mungkin merupakan bagian dari 

strategi militer Rusia-Cina bersama ditujukan untuk 

menghalangi kepentingan AS. Penjelasan yang lebih realistis 

adalah bahwa alternatif Moskow telah dibatasi oleh 

ekonominya yang sedang berjuang, dilihat dari sebuah 
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pandangan yang didukung oleh pola di mana Rusia gagal 

dalam kebijakan ekspor militer tergantung pada kesehatan 

keseluruhan ekonominya. Upaya untuk meningkatkan kerja 

sama strategis tidak merata. Rusia dan Cina telah bekerja 

bersama-sama memerangi ancaman ekstrimis di Asia, 

terutama melalui Shanghai Cooperation Organization (SCO). 

Namun, Rusia tetap bertahan blok keamanan regionalnya 

sendiri, Collective Security Treaty Organization (CSTO) yang 

tidak termasuk Cina sebagai mekanisme pilihan untuk kerja 

sama di Eurasia, memandang SCO sebagian besar sebagai 

sebuah sarana untuk ambisi Cina di Asia Tengah. Kedua 

negara juga mempertahankan perbedaan mereka doktrin 

militer mereka sendiri sepanjang periode pasca Perang Dingin. 

Dalam strategi nuklir, misalnya, Moskow menjaga ketat 

kemampuan kekuatan strategis dan rencana dalam 

hubungannya dengan Beijing karena kekhawatiran 

pertahanannya terhadap Cina. Banyak senjata nuklir taktis 

Rusia memang diyakini ditunjuk di China. Kedua negara 

mencari peran yang perlu ditingkatkan dalam urusan 

internasional, tetapi dalam mengejar ambisi masing-masing, 

kedua negara mungkin lebih cenderung bertabrakan daripada 

menyelaraskan. Kepentingan Cina dalam ekspansi 

pengaruhnya di Asia-Pasifik didokumentasikan dengan baik, 

dan tidak berbagi kecenderungan Rusia menuju terbuka 

konfrontasi dengan Barat. Persaingan strategis dengan Cina di 

Asia Tengah dan peran Rusia berkelanjutan dalam membantu 

mendorong modernisasi militer Cina dapat meredam 

kekhawatirannya. Bagaimanapun, kerjasama militer antara 

kedua negara kemungkinan akan diatur dalam jangka panjang 

oleh politik yang lebih besar dan kekuatan ekonomi. 

Mengingat kekuatan dan sumber daya militer kedua negara, 

Kemunduran dalam hubungan dapat memiliki konsekuensi 

besar bagi stabilitas global (Adamson, 2015). 

Dengan begitu banyak perhatian terfokus pada strategi 

"Go East" Rusia, Kremlin sangat tertarik untuk 

mempromosikan rute Altai (sementara) yang ditunda dari 
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Siberia Barat ke Cina. Dimana Putin selalu menyukai apa yang 

disebut rute barat ini karena membutuhkan lebih sedikit 

investasi, akan memungkinkan Gazprom memasok Eropa dan 

Asia dari ladang gas yang sama, dan akan memerlukan 

pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Siberia 

Barat ke Siberia Timur, hal ini menjadi prioritas strategi Putin 

jangka panjang Putin (Paik, 2014; Mitrova, 2014). Dalam 

tatanan saat ini (yaitu Kekuatan Siberia), Gazprom 

kemungkinan besar akan membeli gas Rosneft, yang 

kemudian akan dijual kembali ke Tiongkok. Di antara para 

pemain besar, Rosneft ingin memastikan bahwa kapasitas pipa 

gas ke Timur memperhitungkan kepentingannya sendiri juga. 

Dalam lingkungan ini, Kremlin mungkin tergoda untuk 

menghidupkan kembali gagasan tentang apa yang disebut rute 

Altai (atau "barat"). Terlebih lagi, dengan cara itu Rusia akan 

menjadi "pemasok penghubung", yang mampu memasok ke 

Eropa atau Asia. Setelah pipa gas sebanyak 22 miliar meter 

kubik menggunakan The Power of Siberia yang banyak dipuji 

lalu dipasok ke Vladivostok LNG, tanah yang kokoh untuk 

ekspor gas pipa 60 miliar meter kubik yang lebih besar ke 

Cina dan yang akan di tempatkan pada pasar Asia. Dengan 

kata lain, begitu infrastruktur dari kesepakatan baru-baru ini 

ada biaya hangus akan membuat banyak opsi lain yang layak. 

Sementara Cina akan membutuhkan lebih banyak gas pipa, 

saat ini, China mungkin tidak membutuhkan pipa tambahan. 

Perusahaan itu baru saja mendapatkan 38 miliar meter kubik 

gas Rusia selama 30 tahun ke depan, yang berarti bahwa 

Gazprom harus membuat penawaran yang sangat menarik agar 

kesepakatan tambahan ini terjadi. Bagian barat laut Cina hanya 

mengonsumsi lebih sedikit gas, dan 65 miliar meter kubik gas 

sudah dipasok ke daerah ini dari Asia Tengah. Bertahan 

dengan lebih sedikit teman dan kurang modal dikarenakan 

insiden Krimea yang mungkin memaksa Rusia lebih mengakui 

harga untuk rute Altai. Karena itu, sebenarnya masuk akal 

untuk berharap terobosan di rute barat tahun depan. Nota 

kesepahaman (MoU) itu ditandatangani pada rute Altai saat 

kunjungan Putin ke Tiongkok pada 09 November 2014, 
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menegaskan fokus pada hal tersebut. Rute itu akan memasok 

30 miliar meter kubik gas per tahun ke Cina, yang menambah 

38 miliar meter kubik gas The Power of Siberia yang akan 

membuat Cina menjadi konsumen gas Rusia terbesar.  

Bagaimanapun, sementara Cina mungkin menjadi konsumen 

gas Rusia terbesar, volume ini tidak akan mendekati ukuran 

keseluruhan impor Eropa dari Rusia. Dalam beberapa kasus, 

beberapa perjanjian diumumkan sebelum penetapan 

kesepakatan di rute timur dan kesepakatan yang sebenarnya 

terjadi hanya ketika ekonomi di kedua sisi terlihat bagus. 

Terlepas dari spekulasi tentang apakah pipa Altai akan 

dibangun atau tidak, efek keseluruhannya adalah Rusia 

mendapat sedikit keunggulan dalam politik perpipaan di 

Eropa, hanya dengan menjalin kerjasama dengan mitra gas 

alternatif (Skalamera, 2014). 

Kesimpulan 

Setelah ditinjau dari sejarah dan dinamika hubungan 

antara Rusia dan Ukraina atas insiden di Semenanjung Krimea 

yang telah mengundang reaksi internasional terutama Amerika 

Serikat yang bekerjasama dengan Uni Eropa menjatuhkan 

sanksi ekonomi terhadap Rusia dalam jangka waktu tertentu 

agar Rusia mengubah sikapnya terhadap Krimea. Sanksi 

ekonomi yang diberikan oleh Barat menyangkut semua 

individu maupun entitas yang terlibat dalam proses aneksasi di 

Krimea telah membawa sedikit banyak perubahan dalam 

perkembangan ekonomi di Rusia. Dikarenakan oleh hal 

tersebut, Rusia berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

yang mampu membuatnya bertahan atas sanksi ekonomi yang 

sedang diberlakukan kepadanya. Diantara keputusan Rusia 

yakni memberikan embargo makanan dan larangan impor 

produk pertanian terhadap Barat terkhususnya Amerika 

Serikat dan Uni Eropa yang diketahui sebagai importir 

terbesar di Rusia. Selain itu, Rusia juga cenderung 

memandang Cina sebagai mitra dalam hubungan internasional 

yang menguntungkan dalam mengimbangi sanksi ekonomi 
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yang didapatkannya dan negara yang memiliki kepentingan 

yang sama seperti Rusia dibidang energi, pertahanan dan 

militer. 

 

 

 

 


