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6 ABSTRAK 

Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana ekspor dan perdagangan gas alam 

Rusia dapat menjadi alat untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi Rusia 

terhadap Polandia sekaligus untuk meningkatkan pengaruh Rusia terhadap 

Polandia. Sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis dan etnis, Rusia dan 

Polandia telah menjalin hubungan antara sesamanya dalam jangka waktu yang 

lama. Namun, hubungan Rusia-Polandia lebih sering ditandai oleh konflik dan 

perselisihan daripada persekutuan dan kesamaan persepsi. Tindakan Rusia yang 

memanfaatkan ekspor gas alamnya sebagai alat politik terhadap Polandia kemudian 

menjadi suatu bagian tersendiri dalam perselisihan yang terjadi di antara kedua 

negara tersebut. Rusia telah mengekspor gas alamnya ke Polandia sejak era Uni 

Soviet. Dalam periode yang sama, Polandia adalah negara satelit Uni Soviet. Hal 

tersebut turut berperan dalam menciptakan pola konfliktual dalam hubungan 

perdagangan gas alam Rusia-Polandia yang juga berperan sebagai bagian dari 

implementasi kebijakan luar negeri Rusia. Keadaan tersebut bertahan hingga 

Perang Dingin berakhir serta periode-periode berikutnya. 
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ABSTRACT 

This thesis will discuss about how Russia’s trade and export of natural gas becomes 

a tool of leverage for Russia to fulfill her political and economic interests against 

Poland, as well as to expand her own influence on Poland. Geographically and 

ethnically close, Russia and Poland have engaged on relations between each other 

for an extended period of time. However, the Russo-Polish relations have been 

frequently marked with conflicts and disputes rather than alliances or uniformity of 

perception. Russia’s action of utilising gas exports as a political weapon against 

Poland then constitute a unique chapter in the longstanding conflictual relations 

between the two countries. Russia has exported gas to Poland since the era of the 

Soviet Union. In the same timeframe, Poland was a sattelite state of the Soviet 

Union. This also played a role in creating a conflictual pattern in the Russo-Polish 

natural gas trade relations, which is an inseparable part of the Russian foreign 

policy. The situation lasted until the Cold War has ended, as well as for subsequent 

periods. 
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7 KATA PENGANTAR 

 

Segala puji Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Dinamika 

Ekonomi dan Politik dalam Hubungan Perdagangan Gas Alam Rusia-Polandia 

pada Periode Pasca-Perang Dingin hingga 2010: Analisis Realisme Ofensif dan 

Geopolitik Kritis. Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban Penulis sebagai 

mahasiswa sekaligus menjadi salah satu penanda berakhirnya masa kuliah Penulis 

yang telah berjalan selama empat tahun terakhir. 

 

Alasan Penulis menulis skripsi dengan judul tersebut tidak dapat dilepaskan dari 

minat Penulis sendiri terhadap Rusia beserta dinamika politik yang terjadi di 

dalamnya dan negara-negara di sekitarnya. Minat tersebut kemudian membuat 

Penulis mengikuti kelas Masyarakat Budaya Politik (MBP) Rusia, Eropa Timur, 

dan Asia Tengah pada semester empat. Awal skripsi ini dapat ditelusuri mulai dari 

tugas post-class review pekan ke-9 yang membahas tentang pengaruh Rusia dalam 

dinamika sektor energi di kawasan Eropa Timur. Karena tertarik dengan sekaligus 

menyukai pembahasan pada topik dalam tugas tersebut, Penulis akhirnya 

memutuskan untuk memulai penelitian mengenai hal serupa sebagai skripsi. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

Penulis memohon maklum serta akan menerima berbagai macam kritik dan saran 

dari pembaca yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan ke depannya. Penulis juga 

sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan penting dalam 

membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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