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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu negara yang memiliki volume cadangan gas alam terbesar di 

dunia, Rusia telah memiliki riwayat yang cukup panjang sebagai negara yang 

mengeksploitasi dan mengekspor gas alam. Cadangan gas alam Rusia sebagian 

besar terdapat di kawasan Siberia, jauh dari pemukiman dan perbatasan Rusia 

dengan negara-negara lain. Gas alam yang didapatkan dari tambang-tambang di 

Siberia kemudian disalurkan ke berbagai negara di Eropa melalui berbagai jaringan 

pipa gas yang melewati negara-negara di Eropa Timur seperti Ukraina, Belarusia, 

Moldova, dan Polandia. Selain itu, Rusia juga memiliki pipa gas di bawah laut yang 

melewati Laut Baltik (Sharples dan Judge, 2014: 5).  

 

Sejak 1940, Uni Soviet telah mengekspor gas alam ke beberapa negara di kawasan 

Eropa Timur, termasuk Polandia, dalam skala kecil. Dalam periode yang sama, Uni 

Soviet belum mampu mengekspor gas alam ke kawasan Eropa Barat karena hal 

tersebut membutuhkan biaya yang besar dan menuntut infrastruktur distribusi yang 

memadai, dua hal yang sulit diwujudkan oleh Uni Soviet di tengah krisis ekonomi 

pasca-Perang Dunia II. Pada saat itu, pasar gas alam di Eropa Barat masih dikuasai 

oleh Norwegia (Stern, 2003: 1). Seiring dengan berjalannya waktu, Uni Soviet terus 

melakukan eksplorasi di Siberia untuk menemukan ladang gas baru. Uni Soviet 

kemudian menyadari potensi keuntungan ekonomi yang didapat dari mengekspor 

gas alam ke negara-negara di Eropa. Akhirnya, pada tahun 1970-an ketika keadaan 

ekonomi membaik, Uni Soviet mulai membangun jaringan pipa gas dari tambang-

tambang gas di Siberia ke negara-negara bagian Uni Soviet di kawasan Eropa 

Timur, seperti Ukraina dan Belarus, untuk kemudian mempermudah ekspor ke 

negara-negara di kawasan Eropa Barat (Stern, 2003: 3). 
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Gas alam menjadi sumber daya alam yang penting dan diminati oleh negara-negara 

di Eropa. Sharples dan Judge (2014: 11) menyatakan bahwa Eropa membutuhkan 

gas alam terutama sebagai bahan bakar pembangkit listrik, keperluan industri, dan 

penghangat. Selain itu, gas alam sebagai sumber daya alam alternatif yang tidak 

menimbulkan polusi sebesar sumber daya alam fosil konvensional kemudian 

semakin gencar dimanfaatkan oleh negara-negara di Eropa yang berupaya mencari 

sumber daya alam alternatif untuk menggantikan batu bara dan minyak mentah 

pada tahun 1990-an (Sharples dan Judge, 2014: 11). Skeptisme negara-negara di 

Eropa terhadap energi nuklir pada tahun 1990-an turut meningkatkan permintaan 

Eropa terhadap gas alam (Paltsev, 2011: 5). Peningkatan permintaan gas alam 

tersebut sejalan dengan langkah Rusia yang berupaya untuk merehabilitasi 

perekonomiannya pascakeruntuhan Uni Soviet. Walaupun masa tersebut identik 

dengan kondisi ekonomi dan keamanan yang belum stabil, Rusia masih mampu 

mengontrol fasilitas eksploitasi gas alamnya di Siberia sekaligus fasilitas yang 

diperlukan untuk mendistribusikan gas alam tersebut ke negara-negara 

konsumennya melalui berbagai perjanjian dan skema terkait dengan negara di mana 

fasilitas distribusi gas alam tersebut terletak (Paltsev, 2011: 8). 

 

Seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan permintaan tersebut menimbulkan 

ketergantungan negara-negara Eropa terhadap gas alam dari Rusia. Ketergantungan 

terhadap Rusia turut disebabkan oleh menurunnya produksi gas alam Norwegia 

yang sebelumnya mendominasi pasar gas alam di Eropa sebesar rata-rata 19,5 

persen pertahun sejak 2001 (Hook dan Aleklett, 2008: 14). Berdasarkan data dari 

Eurogas (2012, dalam Sharples dan Judge, 2014: 5), Uni Eropa sebagai kesatuan 

menggantungkan suplai gas alamnya dari impor sebesar 79,1 persen. 68 persen dari 

impor gas alam tersebut berasal dari Rusia.  
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Tabel 1.1 Data konsumsi gas alam Rusia di negara-negara Eropa (Sumber: 

Sharples dan Judge, 2014: 5) 

 

Untuk mendukung ekspornya, Rusia memiliki empat jaringan pipa gas utama ke 

Eropa. Pertama, jaringan pipa Baltik yang melewati Lithuania, Latvia, dan Estonia 

untuk melayani Finlandia. Kedua, jaringan pipa Nord-Stream yang ditempatkan di 

dasar Laut Baltik untuk melayani Jerman dan Uni Eropa. Ketiga, pipa jaringan 

Belarus ke arah Polandia untuk melayani Uni Eropa. Keempat, pipa jaringan 

Ukraina ke arah Polandia dan Moldova untuk melayani Uni Eropa (Sharples dan 

Judge, 2014: 5). 
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Gambar 1.1 Peta fasilitas eksploitasi dan distribusi gas alam Rusia (Sumber: 

Paltsev, 2011: 9) 

 

Ketergantungan Eropa terhadap pasokan gas alam dari Rusia menguntungkan 

Gazprom sebagai badan usaha milik negara di Rusia yang memonopoli eksploitasi 

dan ekspor gas alam. Ketergantungan yang demikian juga dimanfaatkan oleh Rusia 

untuk meningkatkan pengaruhnya, khususnya dalam bidang politik, di negara-

negara Eropa. Meskipun demikian, pengaruh Rusia akhirnya juga dapat diamati 

dalam bidang ekonomi. Sebagai gambaran, pengaruh Rusia yang demikian dapat 

diamati di Ukraina dan Belarusia sebagai negara Eropa Timur yang berbatasan 

langsung dengan Rusia. 

 

Ukraina juga bergantung pada gas alam dari Rusia. Ketergantungan tersebut turut 

dimanfaatkan oleh Rusia untuk memengaruhi politik domestik di Ukraina. Pasca-

Euromaidan yang berujung pada krisis di Krimea, Rusia menaikkan harga gas alam 

yang diekspor ke Ukraina sampai pada titik di mana Ukraina harus meminjam dana 

dari Bank Dunia agar mampu membeli gas alam dari Rusia yang vital dalam 

kehidupan sehari-hari (Siddi, 2015). Belarus turut bergantung pada pasokan gas 

alam dari Rusia. Sejak 1996, Gazprom menaikkan harga gas alam yang diekspor ke 

Belarus. Hingga akhirnya pada 2007, Belarus tidak menerima kenaikan harga gas 

alam dari Rusia dan memutuskan untuk tidak membayar gas alam tersebut. Pada 
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tahun yang sama, Belarus berhasil melakukan negosiasi dengan Rusia untuk tetap 

membayar gas alam namun dengan harga yang telah dinaikkan (Kononczuk, 2007). 

 

Tindakan Rusia yang memanfaatkan ekspor gas alam sebagai alat politik terhadap 

negara lain tidak hanya dapat diamati di Ukraina dan Belarus. Walaupun tidak 

berbatasan langsung dengan Rusia, Polandia turut dipengaruhi oleh manuver Rusia 

tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1, Polandia mengimpor 72 persen 

dari total konsumsi gas alamnya. Dari total jumlah impor tersebut, 81,3 persen gas 

alam diimpor dari Rusia. Data dari World Bank (2017) juga menunjukkan bahwa 

impor gas alam dari Rusia menyusun 64 persen total impor Polandia dengan nilai 

sebesar 9,5 milyar dolar AS. Gambar 1 menunjukkan bahwa Polandia dilewati oleh 

jaringan pipa Yamal yang berakhir di Jerman. Gambar di bawah ini merupakan peta 

dengan skala yang lebih kecil, menunjukkan posisi dan jalur jaringan Yamal. 

 

 

Gambar 1.2 Peta jaringan pipa gas Rusia yang melewati Eropa Timur. Terlihat di 

dalam peta adalah jalur pipa Yamal yang melewati Polandia sebelum berakhir di 

Jerman (Sumber: Collins, 2017: 2) 

 

Dengan keadaan yang demikian, Rusia dapat dikatakan memiliki posisi yang 

menguntungkan di atas Polandia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. 
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Rusia dan Polandia dalam sejarahnya telah meratifikasi berbagai perjanjian 

mengenai pembelian gas alam. Awalnya, pembelian gas alam dari Rusia oleh 

Polandia sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat pascarevolusi 1989 dilakukan 

sebatas melalui perjanjian barter yang disetujui pada tahun 1992 (Posaner, 2016: 

101). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Polanda menyadari bahwa 

dibutuhkan perjanjian jangka panjang yang baru untuk menjaga keamanan suplai. 

Perjanjian yang paling signifikan adalah Kontrak Yamal yang disahkan pada tahun 

1996. Disebut sebagai contract of the century, Kontrak Yamal mengatur dan 

memandatkan ekspor gas alam Rusia ke Polandia mulai dari tahun 1996 hingga 

2022 (Posaner, 2016: 105). Kemudian, pada 2010 Polandia dan Rusia menyetujui 

renegosiasi untuk mengesahkan beberapa pasal tambahan dalam Kontrak Yamal, 

yang mana renegosiasi tersebut bersifat kontroversial bagi Polandia dan Uni Eropa 

(UE) (Gira, 2010: 1). Dalam jangka waktu antara pengesahan Kontrak Yamal 

hingga renegosiasi 2010, terjadi berbagai peristiwa yang kemudian menunjukkan 

aspirasi Rusia untuk memanfaatkan statusnya sebagai eksportir gas alam terbesar 

di dunia untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya terhadap Polandia 

(Konaszczuk, 2018: 45). Peristiwa di antara kedua perjanjian dan kontrak tersebut 

akan menjadi fokus dalam penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana bentuk dinamika politik dan ekonomi dalam upaya Rusia untuk 

memanfaatkan ekspor gas alamnya ke Polandia yang ditujukan untuk menempatkan 

Rusia dalam posisi yang menguntungkan terhadap Polandia dalam periode pasca-

Perang Dingin hingga tahun 2010? 

 

1.3 Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, Rusia 

memanfaatkan industri dan ekspor gas alamnya sebagai salah satu kontributor 

terbesar bagi perekonomian negara. Selain itu, keberadaan gas alam di Rusia 

tersebut juga dimanfaatkan sebagai alat dan media negosiasi untuk meningkatkan 

kekuatan dan memenuhi kepentingan nasionalnya terhadap negara-negara lain di 
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sekitarnya, dalam hal ini negara-negara Eropa termasuk Polandia (Finon dan 

Locatelli, 2007: 9). Konsumen utama gas alam Rusia antara lain adalah negara-

negara Eropa, khususnya Uni Eropa yang memulai impor gas alam dari Rusia 

pasca-keruntuhan Uni Soviet (Luciani, 2015: 19—20). Hingga saat ini Eropa tetap 

menjadi pasar terbesar bagi gas alam Rusia. 

 

Mengingat bahwa Polandia adalah bagian dari Eropa, dan khususnya Uni Eropa, 

maka perlu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Rusia dan negara-negara 

Eropa dalam hal interaksi penjualan dan distribusi gas alam. Konsumsi gas alam di 

Eropa mulai meningkat setelah tahun 1973 ketika harga minyak dunia meningkat 

dengan cepat seiring dengan terjadinya konflik di berbagai negara Timur Tengah 

yang mengekspor minyak mentah. Sebagai solusi atas peningkatan harga tersebut, 

negara-negara di Eropa mulai mengonsumsi gas alam (Luciani, 2015: 19). Sifat gas 

alam yang lebih ramah lingkungan daripada minyak mentah juga menjadi salah satu 

alasan negara-negara Eropa secara berangsur meningkatkan konsumsi gas alamnya 

sebagai energi alternatif terhadap minyak bumi (Sharples dan Judge, 2014: 2).  

 

Gas alam asal Rusia lebih diminati oleh negara-negara Eropa daripada gas alam 

yang disuplai oleh negara-negara di Timur Tengah, mengingat bahwa negara-

negara di Timur Tengah tersebut sering kali mengalami konflik dan instabilitas 

yang berpotensi dapat menganggu suplai gas alam itu sendiri (Protasov, 2010: 28). 

Status Rusia sebagai eksportir gas alam terbesar bagi Eropa turut didukung oleh 

cadangan gas alam yang besar di Rusia (Luciani, 2015: 19) dan adanya surplus 

produksi gas alam nasional Rusia yang dapat diekspor untuk meningkatkan 

pendapatan nasional (Protasov, 2010: 27; Luciani, 2015: 19). Saat ini, gas alam 

yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan pemanas untuk menggantikan 

sumber daya alam tidak terbarukan menjadi salah satu sumber daya alam terpenting 

bagi Eropa. Kebutuhan gas alam Eropa yang demikian kemudian berakibat pada 

ketergantungan terhadap Rusia (Sharples dan Judge, 2014: 5). Berdasarkan data 

yang dilansir oleh Eurogas (2012, dalam Sharples dan Judge, 2014: 5), 68 persen 

impor gas alam oleh Uni Eropa disuplai oleh Rusia. Ekspor gas alam Rusia ke Eropa 
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difasilitasi oleh beberapa jaringan pipa gas yang dikelola secara langsung oleh 

Gazprom. Sumber-sumber tersebut memberikan gambaran mengenai signifikansi 

gas alam Rusia di pasar Eropa. 

 

Finon dan Locatelli (2007: 7—8) kemudian memberikan gambaran lebih lanjut 

mengenai signifikansi Gazprom dalam politik gas Rusia. Berbentuk badan usaha 

yang dimiliki negara sebesar 51 persen, Gazprom pada 2007 adalah perusahaan 

minyak dan gas alam terbesar ketiga di dunia dalam hal valuasi perusahaan. 

Signifikansi dan besarnya nilai perusahaan tersebut membuat Gazprom mampu 

mengakuisisi atau mengelola perusahaan minyak dan gas alam milik negara lain 

(Finon dan Locatelli, 2007: 8). Gazprom memonopoli eksploitasi dan pengelolaan 

pasar gas alam di Rusia, termasuk dalam hal ekspor. Posisi Gazprom dalam pasar 

gas alam dunia semakin membesar seiring dengan Perang Irak dan peristiwa 9/11 

yang menyebabkan invasi Amerika Serikat ke negara-negara pengekspor minyak 

di Timur Tengah, yang mana hal tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak 

(Finon dan Locatelli, 2007: 10). Young (2009: 80) dan Protasov (2010: 27) 

kemudian menyatakan bahwa negara-negara di dunia akhirnya mulai meningkatkan 

konsumsi gas alamnya sebagai alternatif terhadap minyak mentah yang harganya 

terus naik. 

 

Adanya ketergantungan Polandia terhadap impor gas alam dari Rusia dapat 

dibuktikan dari data berikut. Data dari Eurogas (2012, dalam Sharples dan Judge, 

2014: 5) menunjukkan bahwa 81,3 persen total volume impor gas alam Polandia 

berasal dari Rusia, yang mana Polandia mengimpor 72 persen dari total volume 

konsumsi gas alamnya. Meskipun demikian, Dudek (2016: 96) menyatakan bahwa 

Polandia memandang bahwa adanya monopoli Rusia dalam satu sektor tertentu 

berpotensi menjadi suatu ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional 

tidak hanya Polandia, namun juga negara-negara di Eropa Timur yang dipandang 

Polandia sebagai negara sahabat yang sama-sama menganggap Rusia sebagai 

potensi sumber ancaman. Naimski (2007: 6) juga menyatakan bahwa Polandia perlu 

untuk melakukan diversifikasi agar dapat mengurangi ketergantungannya terhadap 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI DINAMIKA EKONOMI DAN… IQBAL BAGUS A. 

 

gas alam dari Rusia. Dengan adanya perspektif dari sisi Polandia yang demikian, 

maka dapat diketahui bahwa Rusia memang telah melakukan manuver-manuver 

baik ekonomi maupun politik yang dianggap mampu mengancam independensi 

Polandia sebagai negara berdaulat dengan memanfaatkan ekspor gas alamnya 

sebagai suatu bentuk alat politik, yang mana cara-cara beserta akibatnya akan 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Analisis dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi empat kerangka pemikiran. 

Kerangka pertama adalah upaya eksploitasi dan ekspor gas alam oleh Rusia. 

Kerangka kedua fokus pada proses analisis kedua upaya tersebut dengan 

menggunakan budaya strategis sebagai alat analisis. Ketiga, analisis mulai 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan realisme ofensif dan geopolitik kritis. 

Pembahasan analisis dengan kedua teori tersebut kemudian dapat menjelaskan 

motif-motif di balik upaya Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di Polandia 

dengan memanfaatkan ekspor gas alamnya. 

 

1.4.1 Joint Venture 

Definisi joint venture menurut Kogut (1988: 319) adalah perusahaan yang dibentuk 

sebagai hasil dari kerja sama antara dua atau lebih perusahaan yang berbeda, dapat 

disebut sebagai perusahaan mitra, untuk memenuhi satu tujuan tertentu. Definisi 

tersebut hanya mencakup perusahaan. Wild dan Wild (2016: 364) menambahkan 

bahwa joint venture juga dapat melibatkan badan negara yang bergerak di bidang 

tertentu yang menjadi perhatian dalam suatu joint venture tersebut. Joint venture, 

walaupun dapat melakukan operasi hariannya secara independen, tetap dimiliki 

oleh perusahaan-perusahaan mitra yang terlibat dalam pembentukannya. Oleh 

karena itu, perusahaan mitra tersebut tetap memiliki peran yang penting dalam 

proses pengambilan keputusan di dalam joint venture. (Wild dan Wild, 2016: 364). 

Joint venture pada masa kini menjadi salah satu opsi moda masuk (modes of entry) 

yang diminati oleh berbagai perusahaan multinasional agar dapat beroperasi di 

negara lain dengan lebih mudah serta dengan jaminan payung hukum yang jelas. 
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Oleh karena itu, joint venture pada masa kini adalah salah satu moda masuk yang 

paling stabil dan minim resiko sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang 

besar bagi salah satu atau semua perusahaan mitra yang tergabung dalam 

pembentukan joint venture tersebut (Daniels, et. al., 2015: 634). Daniels, et. al. 

(2015: 634) mencontohkan pembentukan joint venture antara Gazprom, perusahaan 

gas alam milik pemerintahan Rusia, dengan perusahaan gas di negara tujuan ekspor 

gas alam yang bertujuan untuk memudahkan proses ekspor gas alam Rusia ke 

negara tujuan ekspor tersebut. 

 

Kogut (1988: 323) menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan perusahaan-perusahaan 

mitra mau membentuk joint venture: (1) untuk mengurangi beban masing-masing 

perusahaan mitra atas biaya yang diasosiasikan dengan aktivitas ekspor atau operasi 

di negara target, (2) sebagai strategi untuk menyaingi atau meminimalkan potensi 

perusahaan pesaing di pasar di negara target, dan (3) untuk melakukan alih 

teknologi yang dapat bermanfaat bagi operasi serta organisasi masing-masing 

perusahaan mitra. Selain itu, Wild dan Wild (2016: 365) juga menyebutkan empat 

alasan joint venture dibentuk. Pertama, untuk mengurangi resiko yang berkaitan 

dengan pasar dan hukum di negara setempat. Kedua, untuk memudahkan proses 

penetrasi pasar di negara target. Ketiga, untuk memudahkan proses distribusi 

barang hasil produksi secara lintas batas negara. Keempat, untuk menjamin 

keamanan operasi bagi perusahaan mitra yang tergabung dalam joint venture. 

Khusus untuk alasan yang keempat, Wild dan Wild (2016: 366) menyatakan bahwa 

contoh keamanan operasi yang paling jelas dapat diamati pada joint venture yang 

bergerak pada sektor yang vital bagi keamanan nasional suatu negara, serta yang 

melibatkan perusahaan mitra yang merupakan perusahaan milik negara. Oleh 

karena itu, hal yang demikian dalam beberapa kasus berpotensi menyebabkan 

konflik politik di antara negara-negara yang terlibat dalam joint venture tersebut, 

mengingat bahwa negara-negara yang terlibat dapat memiliki kepentingan tertentu 

di balik pembentukan joint venture (Wild dan Wild, 2016: 366). 
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Gambar 1.3 Jenis-jenis joint venture berdasarkan fokus operasinya (Sumber: 

Wild dan Wild, 2016: 365) 

  

Berdasarkan fokus operasinya, terdapat empat jenis joint venture yang dapat 

dibentuk oleh perusahaan mitra menurut Wild dan Wild (2016: 365—6). Pertama, 

forward integration joint venture (FIJV) ditujukan untuk mengelola aktivitas bisnis 

downstream. Dalam kata lain, FIJV berfokus pada tahap distribusi, sedangkan 

produksi tetap dilakukan oleh salah satu perusahaan mitra secara independen. 

Kedua, backward integration joint venture (BIJV) berfokus pada aktivitas bisnis 

upstream atau produksi. BIJV dapat dianggap sebagai lawan dari FIJV. Ketiga, 

buyback joint venture (BJV) bergerak baik dalam aktivitas upstream maupun 

downstream dengan masih melibatkan perusahaan mitra yang sama di kedua 

aktivitas tersebut. Keempat, serupa dengan BJV, multistage joint venture (MJV) 

juga melakukan aktivitas upstream dan downstream namun dengan melibatkan 

perusahaan mitra yang berbeda dalam kedua aktivitas tersebut (Wild dan Wild, 

2016: 365—6). 
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1.4.2 Realisme Ofensif 

Pendekatan realisme ofensif merupakan reaksi dari Mearsheimer (2001: 268) atas 

pendekatan realisme defensif yang diajukan oleh Kennteh Waltz. Walaupun 

demikian, keduanya merupakan bagian dari pendekatan neorealisme yang mulai 

muncul sebagai pendekatan kontemporer dalam ilmu Hubungan Internasional. 

Penulis menemukan beberapa poin penting dalam pendapat Mearsheimer (2001: 

269) mengenai realisme ofensif. Pertama, sistem internasional merupakan sebuah 

anarki. Tidak terdapat entitas yang dapat menghukum atau mengarahkan kebijakan 

suatu negara. Dalam kata lain, tiap negara bebas untuk menentukan kebijakan luar 

negerinya sendiri. Kedua, negara tidak selalu dapat mengetahui niatan negara lain 

dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Suatu negara juga tidak 

dapat mengetahui secara pasti bagaimana negara lain akan memanfaatkan kekuatan 

yang dimilikinya terhadap negara lain. Ketiga, tujuan utama suatu negara dalam 

konstelasi politik internasional adalah untuk bertahan dengan segala cara. Keempat, 

negara adalah aktor yang rasional dan akan memilih langkah yang paling 

memungkinkan untuk bertahan. Kelima, tiap negara pasti memiliki suatu bentuk 

kekuatan yang dapat digunakan untuk mengancam negara lain. 

 

Dengan mengombinasikan kelima poin-poin penting tersebut, maka terbentuk suatu 

asumsi dasar realisme ofensif menurut Mearsheimer (2001: 269). Asumsi tersebut 

adalah bahwa agar suatu negara dapat bertahan dalam lingkungan politik 

internasional, maka negara akan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang 

dimilikinya terhadap negara lain. Negara kemudian baru dapat dianggap telah 

mampu bertahan dengan baik ketika negara tersebut menjadi kekuatan yang paling 

dominan dalam suatu wilayah, dalam kata lain menjadi hegemon. Meskipun 

demikian, karena tiap negara akan berupaya untuk bertahan dengan cara dan 

kekuatannya masing-masing, maka konflik tidak dapat dihindari (Mearsheimer, 

2001: 269). Menurut Toft (2005: 387), keadaan yang demikian disebut sebagai 

balancing. Toft (2005: 393) juga menyatakan bahwa balancing pada umumnya 

terjadi di antara negara yang letaknya berdekatan, membuat realisme ofensif juga 

memiliki dimensi geopolitiknya sendiri. 
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1.4.3 Geopolitik Kritis dan Kaitannya dengan Energi Sebagai Senjata Politik 

Istilah ‘geopolitik’ dikenalkan oleh Rudolf Kjellen pada 1899 yang berarti cara 

suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam ranah hubungan 

internasional dengan memperhatikan aspek kewilayahan. Flint (2006: 13) 

mendefinisikan geopolitik sebagai upaya suatu negara untuk memenuhi 

kepentingannya di suatu wilayah tertentu dengan mengimplementasikan strategi-

strategi tertentu yang dapat memaksimalkan keunutngan bagi negara tersebut. 

Menurut Flint (2006: 2—3), geopolitik sangat berhubungan dengan geografi dalam 

dua aspek. Pertama, place fokus pada fenomena yang terjadi di suatu wilayah 

tertentu yang memiliki batas-batas fisik yang jelas. Kedua, space bersifat lebih luas 

daripada place. Space turut membahas faktor-faktor di balik terjadinya suatu 

fenomena di suatu wilayah, baik faktor internal maupun eksternal.  

 

Pada 1986, mulai muncul pemikiran geopolitik kritis oleh Tuathail dalam 

tulisannya Language and Nature of the New Geopolitics sebagai pembaharuan 

terhadap pemikiran geopolitik klasik. Geopolitik kritis adalah bentuk reaksi dan 

kritik terhadap geopolitik klasik sebagaimana yang diformulasikan oleh Halford 

MacKinder yang koersif dan sangat berkaitan dengan, atau terlalu fokus pada, aspek 

kewilayahan suatu negara tanpa adanya pertimbangan mengenai dinamika politik 

dan budaya dalam wilayah tersebut (Dalby, 2008: 415—6). Tuathail (1999: 108—

9) menyatakan bahwa geopolitik kritis merupakan hasil relasi kekuatan antara 

pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan sistem internasional dalam suatu 

wilayah tertentu yang kemudian dapat dikaji oleh akademisi dan pihak independen 

lain. Adanya peranan berbagai macam entitas dalam hal tersebut membuat negara 

tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang dapat dikaji dalam geopolitik kritis 

(Tuathail, 1999: 108). 

 

Tuathail (1999: 111) membagi geopolitik kritis menjadi empat kategori, yaitu (1) 

formal, (2) praktis, (3) populer, dan (4) struktural. Pertama, geopolitik formal 

adalah kajian geopolitik yang tidak lagi berfokus pada satu konsep atau teori 

tertentu. Hal tersebut menjadi perhatian karena kajian-kajian geopolitik klasik 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI DINAMIKA EKONOMI DAN… IQBAL BAGUS A. 

 

dianggap terlalu paten untuk membahas objek yang sebenarnya bersifat dinamis 

dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, kajian geopolitik klasik juga terlalu 

Eurosentris dan cenderung mengabaikan dinamika geopolitik yang terjadi di Rusia 

dan Jepang. Geopolitik kritis, melalui geopolitik formal, berupaya untuk mengatasi 

isu tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai geopolitik yang tidak lagi 

hanya fokus pada satu teori tertentu saja dalam melakukan analisis dan menilai 

suatu fenomena, namun juga dengan mempertimbangkan dinamika politik, nilai, 

dan budaya yang berlaku di suatu negara di samping aspek-aspek kewilayahan 

(Tuathail, 1999: 112). 

 

Kedua, geopolitik praktis merujuk pada tindakan negara untuk 

mengimplementasikan tindakan dan kebijakan luar negerinya atas suatu kawasan 

atau negara tertentu. Sesuai dengan asumsi umum dari geopolitik kritis itu sendiri, 

maka implementasi geopolitik praktis oleh suatu negara juga berkaitkan dengan 

nilai, budaya, dan norma-norma yang dimiliki oleh negara tersebut di samping 

aspek kewilayahan. Menurut Tuathail (1999: 114) terdapat dua alasan utama negara 

mengimplementasikan geopolitik praktis yang demikian: (1) untuk memenuhi 

kepentingan nasionalnya dalam dimensi kewilayahan, dan (2) untuk membentuk 

suatu reputasi di kalangan negara-negara dalam suatu wilayah tertentu. Alasan yang 

kedua tersebut berkaitan dengan kategori geopolitik kritis yang ketiga, yaitu 

geopolitik populer. Geopolitik populer merujuk pada tindakan suatu negara beserta 

entitas-entitas di dalamnya untuk membentuk suatu persepsi tertentu terhadap 

dirinya sendiri atau negara lain melalui implementasi kebijakan luar negeri yang 

memiliki aspek kewilayahan. Persepsi yang demikian kemudian dapat digunakan 

sebagai alat atau justifikasi pelaksanaan kebijakan luar negeri tersebut atas suatu 

wilayah (Tuathail, 1999: 114).  

 

Keempat, geopolitik struktural berfokus pada bagaimana kajian geopolitik 

sepatutnya dilakukan dengan adanya pertimbangan terhadap globalisasi dan nilai-

nilai dalam tatanan internasional yang bersifat dinamis dan dapat terus berubah. 

Selain itu, perkembangan teknologi juga dipandang mampu membuat konsep 
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kewilayahan dalam geopolitik tidak lagi relevan seperti dalam bidang geopolitik 

klasik (Tuathail, 1999: 119). Geopolitik struktural tidak hanya terbatas pada kajian, 

namun juga praktik kebijakan luar negeri oleh negara. Dalam hal ini, geopolitik 

struktural memiliki asumsi bahwa narasi atau pandangan negara terhadap suatu isu 

bersifat dinamis dan dapat mengikuti nilai-nilai serta norma yang berkembang 

dalam sistem internasional seiring dengan terjadinya globalisasi (Tuathail, 1999: 

123) 

 

Tabel 1.2 Jenis-jenis geopolitik kritis (Sumber: Tuathail, 1999: 111) 

 

Meena (2018: 172) menyatakan bahwa energi memiliki keterkaitan yang erat 

dengan geopolitik, sehingga analisis mengenai penggunaan energi sebagai alat 

politik tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai geopolitik itu sendiri. Hal 

tersebut disebabkan karena persebaran sumber energi tersebut serta metode 

distribusinya sangat terikat dengan aspek-aspek geografis di suatu kawasan. Dalam 

kasus Rusia, metode distribusi tersebut semakin terkait dengan aspek geografis 

karena penggunaan jaringan pipa gas alam yang bersifat tetap dan tidak berpindah-

pindah (Meena, 2018: 172). Youngs (2009: 7) menjelaskan bahwa terdapat dua 

faktor mengapa energi dapat menjadi alat bagi negara untuk memenuhi kebijakan 

luar negerinya dalam dimensi geopolitis sekaligus ekonomi. Pertama, semakin 

dinamisnya pasar energi internasional sejak tahun 1970-an membuat negara-negara 
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berupaya untuk mengeksploitasi pasar tersebut guna mendapatkan kepentingan 

ekonomi. Keadaan tersebut kemudian bertahan hingga saat ini. Kedua, kemunculan 

kekuatan-kekuatan energi baru yang terlibat aktif dalam politik kawasan maupun 

global membuat negara-negara tersebut tidak hanya memanfaatkan energi sebagai 

media untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun juga politik. Energi 

kemudian dijadikan alat untuk menjalin hubungan atau bahkan menghukum negara 

lain yang dianggap sebagai halangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional 

(Youngs, 2009: 8). 

 

‘Senjata energi’ juga menjadi istilah yang sering disebutkan oleh akademisi dalam 

membahas pemanfaatan energi sebagai alat politik dan ekonomi di suatu kawasan. 

Meena (2018: 173) mendefinisikan senjata energi sebagai tindakan suatu negara 

eksportir energi yang memanfaatkan ekspor energinya untuk mendapatkan 

keuntungan politik dan ekonomi terhadap negara importir. Penggunaan energi 

sebagai senjata politik dapat semakin efektif ketika negara importir tersebut 

menggantungkan impornya kepada negara eksportir yang dimaksud, serta ketika 

negara eksportir dan importir memiliki kedekatan geografis. Hal tersebut semakin 

menunjukkan bahwa penggunaan senjata energi berkaitan erat dengan geopolitik 

(Meena, 2018: 173). 

 

1.5 Hipotesis 

Latar belakang hubungan antara Rusia dan Polandia yang problematik turut 

memengaruhi hubungan kedua negara dalam hal perdagangan gas alam. Secara 

umum, masalah yang signifikan dalam hubungan perdagangan gas alam Rusia-

Polandia adalah ketergantungan Polandia terhadap gas alam dari Rusia. Tindakan 

Rusia terhadap Polandia dalam hubungan tersebut merupakan suatu bentuk 

implementasi kebijakan luar negeri Rusia dalam bidang energi. Selain itu, Rusia 

juga membutuhkan Polandia sebagai pasar untuk menjual gas alamnya. Namun, 

Polandia bukan merupakan satu-satunya pasar yang signifikan bagi Rusia. Hal 

tersebut membuat Rusia dapat bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan 

meningkatkan pengaruhnya dengan tidak memikirkan kepentingan Polandia.  
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1.6 Metode dan Metodologi Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

1.6.1.1 Gas Alam 

Menurut Abu Bakar dan Ali (2010: 1—2), gas alam adalah sumber daya alam yang 

ditimbulkan oleh terjadinya proses dekomposisi organisme di bawah tanah. Proses 

tersebut melepaskan karbon dan membentuk senyawa hidrokarbon karena 

terjadinya sedimentasi dan besarnya tekanan di bawah tanah. Gas alam yang saat 

ini terdapat di Bumi merupakan hasil dari proses tersebut yang mulai berjalan sejak 

jutaan tahun yang lalu. Meskipun demikian, gas alam baru mulai dieksploitasi untuk 

kepentingan manusia pada abad ke-17 di Amerika Serikat (Abu Bakar dan Ali, 

2010: 2). 

 

1.6.1.2 Ketergantungan Gas Alam 

Menurut Sharples (2012: 31) ketergantungan gas alam adalah keadaan ketika suatu 

negara memenuhi sebagian besar kebutuhannya akan gas alam melalui impor dari 

satu atau lebih negara daripada melalui produksi domestik sampai pada titik di mana 

jika impor gas alam tersebut dihentikan atau terganggu, maka keamanan dan 

kepentingan nasional negara importir tersebut dapat terganggu. Sharples (2012: 32) 

juga menyatakan bahwa ketergantungan gas alam adalah suatu bentuk ancaman 

terhadap keamanan energi. Keamanan energi dapat didefinisikan pula sebagai 

terjaminnya akses terhadap sumber daya alam, baik melalui eksploitasi domestik 

maupun impor dengan harga yang mampu dibayar oleh negara dan tidak akan 

berdampak negatif terhadap performa ekonomi negara tersebut (Posaner, 2016: 58). 

 

1.6.2 Definisi Operasional 

1.6.2.1 Gas Alam 

Dalam penelitian ini, gas alam yang dimaksud adalah gas alam yang dieksploitasi 

secara komersial. Gas alam dieksploitasi melalui tambang gas di darat. Dalam 

proses pengoperasiannya, minyak juga dapat menyertai eksploitasi gas alam. 

Meskipun demikian, minyak tersbeut dianggap sebagai kontaminan sehingga harus 

dimusnahkan untuk mempertahankan kualitas gas alam (Devold, 2013: 14). 
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Kemudian, gas alam yang didapatkan akan diproses oleh kompresor untuk 

mengembalikan tekanannya sehingga gas alam dapat disalurkan melalui pipa gas 

yang berdiameter mulai dari 6 hingga 48 inci. Gas alam pada akhirnya akan diterima 

dan ditampung dalam tangki-tangki besar atau diproses oleh refinery untuk 

mengubah spesifikasi gas alam tersebut agar sesuai dengan spesifikasi yang 

dikehendaki konsumen (Devold, 2013: 15). Output ekspor gas alam diukur dalam 

satuan kubik meter. Sebagai contoh, pada 2017 Gazprom mengekspor 194,4 milyar 

kubik meter gas alam ke negara-negara di Eropa (Gazprom Export, t.t.: 1). 

 

1.6.2.2 Ketergantungan Gas Alam 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan definisi ketergantungan yang 

disampaikan oleh Sharples (2012: 32), yaitu keadaan ketika suatu negara memenuhi 

salah satu atau lebih dari tiga kriteria berikut. Pertama, mengimpor lebih dari 

sepertiga total kebutuhan energinya dalam berbagai jenis sumber daya energi dari 

beberapa negara asing secara kolektif. Kedua, mengimpor lebih dari 50 persen 

kebutuhan salah satu jenis sumber daya energinya dari beberapa negara asing secara 

kolektif. Ketiga, mengimpor 45 persen salah satu jenis sumber daya energinya dari 

satu negara tertentu (Sharples, 2012: 32). 

 

1.6.3 Tipe Penelitian 

Penelitian akan dilakukan secara deskriptif yang ditujukan untuk meneliti suatu 

fenomena dengan menggunakan pertanyaan penelitian sebagai patokan yang 

kemudian dibuktikan melalui analisis fenomena tersebut terhadap suatu teori yang 

telah dioperasionalisasikan. Dengan demikian, penelitian deskriptif ini tidak 

ditujukan untuk membuat teori baru atau memfalsifikasi teori yang telah ada. 

 

1.6.4 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian adalah tahun 1991 hingga 2010. 1991 dipilih menjadi awal 

jangkauan penelitian karena pada tahun tersebut, Uni Soviet bubar dan Polandia 

baru saja mengalami revolusi yang mengakhiri pemerintahan komunisnya pada 
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1989. 2010 menjadi akhir jangkauan penelitian ditandai dengan terjadinya 

renegosiasi Kontrak Yamal yang mengatur ekspor gas alam Rusia ke Polandia. 

 

1.6.5 Metodologi Penelitian 

1.6.5.1 Budaya Strategis 

Budaya strategis menurut Booth (1990: 121) adalah suatu pola tertentu mengenai 

bagaimana suatu negara berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, 

berinteraksi dengan negara lain dalam suatu dinamika politik internasional, 

beradaptasi dalam dinamika tersebut, serta meminimalkan kerugian. Pola tersebut 

dapat terbentuk karena adanya tradisi, nilai dan norma, simbol, kebiasaan, budaya, 

dan sifat yang dimiliki atau menjadi ciri khas suatu negara. Budaya strategis 

menjadi objek kajian yang cukup unik dan dapat menjadi media untuk menganalisis 

kebijakan luar negeri suatu negara karena tidak lagi sebatas berpatokan pada 

kekuatan absolut dan rasionalitas, namun juga mempertimbangkan bagaimana nilai 

dan budaya memiliki peran yang signifikan dalam menentuan arah kebijakan luar 

negeri (Booth, 1990: 121). Menurut Glenn, et. al. (2004: 11), sifat kajian budaya 

strategis yang dapat mengkaji hubungan luar negeri melalui nilai, norma, dan 

budaya dapat menjadi pelengkap terhadap studi neorealisme yang mengkaji hal 

yang sama namun mengutamakan rasionalitas negara dan intrik-intrik negara untuk 

mengakumulasikan kekuatan serta menciptakan hegemoni atas suatu negara atau 

kawasan tertentu. 

 

Dalam mengkaji budaya strategis suatu negara, Johnson (2006: 11) menyatakan 

bahwa terdapat empat aspek yang harus diidentifikasi: (1) identitas yang mencakup 

bagaimana suatu negara memandang dirinya sendiri, posisinya dalam politik 

internasional, tujuan negara, serta ancaman bagi negara tersebut; (2) nilai-nilai yang 

berhubungan dengan prinsip suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan 

luar negerinya; (3) norma yang menjadi standar layak tidaknya kebijakan luar 

negeri tersebut terutama di mata domestik; dan (4) worldview negara tersebut. 

Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi keempat aspek tersebut dalam suatu 

negara. Pertama, peneliti dapat melakukan analisis terhadap dokumen resmi atau 
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peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Kedua, dengan mempelajari 

sejarah negara tersebut terutama yang berhubungan dengan suatu kebijakan luar 

negeri tertentu. Ketiga, mengevaluasi retorika dan pernyataan yang disampaikan 

oleh figur politik atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan suatu kebijakan luar 

negeri. Terakhir, dengan cara menganalisis berita atau pandangan yang beredar di 

kalangan masyarakat umum (Johnson, 2006: 11—2). 

 

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua macam sumber. 

Pertama, sumber primer yang diambil dari berita dan laman resmi. Kedua, sumber 

sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian atau karya yang sudah ada 

sebelumnya berupa buku, artikel jurnal, dokumen kenegaraan, laporan, hasil 

survey, serta data dan sumber lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

1.6.7 Sistematika Penulisan 

Dalam tulisan ini, Bab I akan membahas tentang pendahuluan. Bab II akan 

membahas tentang sejarah hubungan antara Rusia dan Polandia baik secara umum 

maupun dalam bidang energi. Bab III akan membahas tentang hubungan gas alam 

Rusia dan Polandia pada periode pasca-Perang Dingin tahun 1991 hingga 2005 

untuk kemudian dianalisis dengan teori realisme ofensif. Bab IV akan membahas 

tentang fase baru dalam hubungan gas alam antara Rusia dan Polandia pada periode 

2005 hingga 2010 untuk kemudian dianalisis dengan teori geopolitik kritis yang 

juga berhubungan dengan realisme ofensif. Tulisan kemudian akan diakhiri dengan 

kesimpulan pada Bab V. 

  


