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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini bertujuan menjelaskan rangkuman akhir dari 

semua hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya dimana bermulanya konflik antara Rusia dan 

Ukraina dimulai oleh insiden di Semenanjung Krimea, adanya 

pemberian sanksi ekonomi dari dunia internasional terutama 

dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, lalu hal ini berlanjut pada 

bahasan mengenai permasalahan yang ditimbulkan dari efek 

sanksi ekonomi membuat Rusia mengeluarkan beberapa 

kebijakan alternatif demi menyikapi sanksi yang dihadapinya.  

Setelah runtuhnya kekuasaan Uni Soviet pada tahun 

1991, hal ini menjadi pemicu lahirnya Rusia sebagai negara 

merdeka yang berusaha lahir dengan membawa nilai-nilai 

demokrasi. Tak hanya itu, Rusia telah menjadi negara pewaris 

utama dari Uni Soviet yang terus berupaya melakukan 

ekspansi serta perannya sebagai salah satu negara pemenang 

Perang Dunia dan memiliki status negara adikuasa yang kuat 

secara politik maupun ekonomi. Hal ini dapat ditinjau pada 

tahun 2014, dimana Rusia melakukan intervensi ke salah satu 

negara yang berada dekat dengannya serta bersifat strategis 

dan mendukung kepentingan Rusia selama di Eropa. Rusia 

melakukan aneksasi terhadap integrasi negara Ukraina di 

Semenanjung Krimea dengan menggunakan alasan untuk 

mendukung aspirasi masyarakat Krimea untuk melepaskan diri 

dari negara Ukraina dan bergabung ke Rusia. Ditengah krisis 

nasional yang dihadapi Ukraina karena keberpihakan Presiden 

Ukraina yang menjabat saat itu ke Rusia serta menolak untuk 

bergabung dengan kerjasama bersama Uni Eropa. 

Selain itu, Rusia juga dianggap melanggar aturan 

internasional dan kebijakannya mengundang berbagai reaksi 

dari berbagai pihak terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa 

dan khususnya dari Pemerintah Ukraina yang menggantikan 
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Viktor Yanukovich kedepannya. Lalu, dengan adanya 

permasalahan yang mengancam perdamaian dunia, maka 

Amerika Serikat dan Uni Eropa saling bekerjasama untuk 

bersepakat memberikan sanksi kepada Rusia tepatnya pada 

bidang ekonomi dan hal tersebut mengikat semua individu, 

kelompok maupun entitas yang terlibat ataupun mendukung 

Krimea untuk keluar dari Ukraina. Maka penulis mengambil 

rumusan masalah Bagaimana sikap Rusia menghadapi sanksi 

ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2014-

2017? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis 

mengajukan dua hipotesis, yaitu: 

1. Rusia memberikan embargo impor makanan dan produk 

pertanian terhadap Amerika Serikat, Uni Eropa beserta 

sekutunya. 

2. Menghidupkan diplomasi bersama Cina dibidang energi, 

pertahanan dan militer. 

Setelah mendapatkan hasil penelitian dari berbagai 

literatur yang ada, maka didapatkan jawaban dari hipotesis 

diatas adalah benar dengan dibuktikan dalam pembahasan 

yang lengkap pada Bab IV : 

Dengan adanya sanksi ekonomi yang berefek dalam 

pergerakan roda perekenomian Rusia dimana banyaknya 

kehilangan investor serta berhentinya Eropa untuk sementara 

dalam beraktivitas ekonomi bersama Rusia. Sehingga 

membuat Rusia harus mengeluarkan beberapa kebijakan 

alternatif yang menjadi solusi atas sanksi dan terus bertahan 

untuk melindungi perekonomian agar tidak terkena dampak 

untuk jangka yang panjang dan semakin membuatnya terpuruk 

dari pasar internasional. Diantara strategi yang dibuat oleh 

Rusia adalah dengan memberikan embargo makanan dan 

produk pertanian terhadap Barat, yang didalam hal ini 

mendatangkan efek timbal balik terhadap perekonomian pada 

negara-negara Barat yang sebelumnya memiliki 

ketergantungan ekspor yang besar ke Rusia dan larangan 

impor ini diberlakukan berbanding dengan jangka pemberian 
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sanksi kepada Rusia. Serta, kebijakan lain yang ditempuh oleh 

Rusia ialah membangun diplomasi bersama negara-negara di 

Asia terkhususnya Cina yang memiliki pengaruh yang cukup 

besar dalam bidang pertahanan, politik, maupun 

perekonomiannya. Kerjasama ini merangkul beberapa sektor 

penting yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik 

hari ini hingga kedepannya seperti di bidang energi dan militer 

yang paling disoroti oleh kepentingan pemimpin Rusia dan 

Cina. 

Saran 

Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan 

dimana belum adanya sumber-sumber yang mengungkapkan 

akan bagaimana cara Rusia mengganti embargo makanan dan 

produk pertanian dari Barat kedalam negaranya serta penulis 

memberikan rekomendasi agar peneliti selanjutnya yang 

mungkin menuliskan penelitian yang memiliki permasalahan 

yang sama seperti skripsi ini agar memaparkan dampak yang 

dialami oleh Barat setelah adanya larangan impor makanan 

dan produk pertanian dari Rusia sebagai tanggapan dari sanksi 

ekonomi kepadanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


