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ABSTRAK 

Jerman dikenal sebagai negara anggota Uni Eropa yang memiliki hubungan strategis 

dengan Rusia. Hubungan strategis tersebut melingkupi aspek ekonomi maupun 

politik. Dalam hal ekonomi, Jerman dan Rusia merupakan mitra perdagangan dalam 

hal energi dan investasi. Sementara itu, dalam hal politik Jerman memiliki kerangka 

kebijakan luar negeri khusus terhadap Rusia yaitu Ostpolitik yang selalu 

mengedepankan stabilitas hubungan dengan Rusia untuk menghadapi berbagai 

masalah di kawasan Eropa maupun internasional. Namun, ketika Rusia mendorong, 

mendukung serta mengakui terlaksananya referendum masyarakat Krimea untuk 

menjadi bagian dari Rusia pada Krisis Ukraina, Jerman  melalui Kanselir Angela 

Merkel menyatakan bahwa Jerman memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi 

terhadap Rusia. Keputusan  Jerman  untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 

Rusia tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri 

Jerman terhadap Rusia pada masa kepemimpinan Kanselir Angela Merkel. Adanya 

perubahan dalam  kebijakan luar negeri Jerman tersebut disebabkan oleh adanya 

ancaman dari Rusia atas tindakan agresi di Ukraina khususnya Krimea sehingga 

mendorong Jerman untuk mengimbangi ancaman tersebut dengan cara menjatuhkan 

sanksi ekonomi melalui Uni Eropa. 
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Pendahuluan 

Bagi Jerman yang merupakan negara dengan pengaruh besar di Eropa Barat dan 

secara historis maupun geografis memiliki hubungan dengan negara-negara 

tetangganya di Eropa Timur-Tengah seperti Ukraina, Polandia dan Belarusia serta 

Rusia, menjaga stabilitas hubungan dengan Rusia dan negara-negara di Eropa Timur-

Tengah menjadi intisari kebijakan luar negeri Jerman yang terangkum dalam 

Ostpolitik.1 Dalam Ostpolitik, Jerman meyakini bahwa stabilitas Eropa hanya dapat 

diraih jika Jerman dan negara-negara di Eropa lainnya menggandeng Rusia sebagai 

rekan.2 Sehingga berdasarkan keyakinan tersebut, Jerman menjadikan Rusia sebagai 

rekan perdagangan strategis di Eropa.3 Hal tersebut dapat terlihat dari usaha Jerman 

dalam membentuk Partnership for Modernisation bersama Rusia pada tahun 2008. 

Dalam Ostpolitik terhadap Rusia, Jerman juga menekankan adanya transfer ilmu 

pengetahuan, melakukan proyek bersama, seminar, dan pelatihan bersama dalam hal 

kebijakan kesehatan, demografi, efisiensi energi, infrastruktur, pendidikan dan 

penelitian serta kerjasama berdasarkan hukum.  

Sementara itu, Ostpolitik yang dimiliki oleh Jerman sebenarnya tidak hanya terbatas 

pada hubungan antara Jerman dan Rusia saja, tetapi juga melingkupi hubungan antara 

Jerman dengan negara-negara di Eropa Tengah-Timur. Hal ini bertujuan agar Jerman 

                                                           
1 Iris Kempe, From a European Neighborhood Policy Toward a New Ostpolitik- The Potential Impact of 

German Policy, (Bertelsmann Group for Policy Research, no.3, 2006), hal.5  
2 Stefan Meister, Reframing Germany’s Russia Policy- An Opportunity for the EU, (European Council 

on Foreign Relations, 2014), hal.2 

 



dapat tetap menjaga hubungan strategis dengan negara-negara di Eropa Tengah-

Timur sementara juga menjalin hubungan strategis dengan Rusia. Dalam Ostpolitik 

dengan negara-negara tetangga Jerman di Eropa Timur-Tengah, Jerman membentuk 

forum-forum bilateral seperti forum Jerman-Ukraina serta membentuk Eastern 

Partnership (EaP) yang menggandeng negara-negara tetangga di Eropa Timur-Tengah 

untuk meningkatkan hubungan perdagangan. Tidak hanya itu, Jerman juga bahkan 

mempelopori adanya perluasan Uni Eropa ke negara-negara di Eropa Timur-Tengah 

demi meningkatkan signifikansi kerjasama antara Uni Eropa dengan negara-negara 

seperti Ukraina, Belarusia, Moldova, dan Polandia.   

Oleh karena itu, dalam beberapa kasus seperti Revolusi Oranye pada tahun 2005 dan 

Georgia pada tahun 2008, Jerman menolak untuk melakukan tindakan ofensif 

terhadap Rusia dan bahkan menginisiasi European Neighborhood Policy untuk 

menjaga stabilitas hubungan dengan Rusia dan negara-negara tetangga lainnya. 

Namun, pada saat Rusia melekukan aneksasi terhadap Krimea yang sebelumnya 

merupakan bagian dari Ukraina, Jerman memutuskan untuk menjatuhkan sanksi 

ekonomi terhadap Rusia. Perubahan kebijakan Jerman terhadap Rusia tersebut 

dibahas oleh penulis melalui penjelasan bagaimana krisis Ukraina berdampak bagi 

Jerman, isu-isu apa saja yang sedang terjadi pada saat itu, respon sekutu serta posisi 

Jerman dalam Uni Eropa maupun NATO sebagai penjelasan pendukung tentang 

sanksi ekonomi sebagai suatu pilihan tindakan yang terbuka bagi Jerman, serta upaya 

perimbangan ancaman yang selanjutnya dilakukan oleh Jerman. 



Krisis Ukraina bagi Jerman 

Dalam krisis Ukraina, tindakan Rusia berupa mempersuasi masyarakat Krimea yang 

sebagian besar memiliki hubungan kedekatan historis dan budaya dengan Rusia untuk 

menjadi bagian dari Rusia serta mengakui hasil referendum Krimea yang menyatakan 

bahwa rakyat Krimea memutuskan untuk memisahkan diri dari dari Ukraina lalu 

secara resmi menjadikan Krimea sebagai bagian dari Rusia merupakan ancaman 

tingkat tinggi bagi Jerman. Hal tersebut disebabkan Rusia yang selama ini memiliki 

kapabilitas militer yang besar di Eropa bahkan dunia terbukti menggunakan kekuatan 

sumber daya yang dimiliki baik berupa militer maupun usaha persuasif terhadap 

masyarakat Krimea dalam melakukan tindakan agresif di Ukraina. Adanya tindakan 

agresif di Ukraina oleh Rusia dapat dibuktikan dari adanya penerjunan pasukan 

militer di perbatasan Rusia dan Ukraina bagian Timur serta Tenggara. Bahkan, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasukan militer Rusia telah 

menduduki Krimea. 

Bagi Jerman, krisis yang terjadi di Ukraina telah memberikan dampak yang 

signifikan pada dimensi politik, ekonomi maupun keamanan. Pada dimensi politik, 

krisis Ukraina telah menyebabkan guncangan bagi internal maupun eksternal politik 

Jerman. Guncangan bagi politik internal Jerman terjadi akibat adanya perbedaan 

pendapat diantara kelompok Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat mengenai 

respon yang tepat terhadap Krisis Ukraina, khususnya ketika Rusia diklaim terlibat 



dalam krisis tersebut.4 Para elit pemerintahan Jerman yang berasal dari Kristen 

Demokrat mendukung adanya tindakan yang tegas terhadap Rusia untuk menghindari 

tindakan lebih agresif yang akan dilakukan oleh Rusia di Ukraina.5 Sebaliknya, 

beberapa elit pemerintahan dari Sosial Demokrat menganjurkan agar pemerintah 

Jerman tetap menjaga stabilitas hubungan dengan Rusia berdasarkan Ostpolitik.6 

Sebenarnya, perbedaan pandangan mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara 

Jerman dengan Rusia bukanlah isu baru dalam politik internal Jerman. Pada dasarnya, 

Partai Kristen Demokrat (CDU) selalu mengkritisi tindakan pemerintah Rusia yang 

melanggar hak asasi manusia serta realpolitik yang dijalankan oleh Putin.7 

Sebaliknya, Partai Sosial Demokrat justru mendukung adanya pembangunan 

hubungan Rusia-Jerman menuju mitra strategis.8 Oleh karena itu, ketika Krisis 

Ukraina terjadi dan Rusia juga melibatkan diri dalam krisis tersebut, ketegangan 

politik internal Jerman menjadi semakin terlihat akibat adanya perbedaan pendapat 

mengenai respon yang seharusnya diberikan oleh Jerman terhadap krisis tersebut. 

Sementara itu, Krisis Ukraina juga membawa Jerman ke dalam posisi dilematis dalam 

sistem internasional. Hal tersebut diakibatkan di satu sisi Jerman dianggap memiliki 

tanggung jawab sebagai negara yang memiliki kekuatan besar di Uni Eropa dan 

menyatakan tujuan kepemimpinannya untuk menjaga stabilitas hubungan dengan 

                                                           
4 Stefan Meister, OpCit., hal.3 
5 Ibid. 
6 Ibid, hal.5. 
7 Mathias Bieri, More Responsibility? German Foreign Policy in 2014, (CSS Analysis in Security Policy 

2014), hal.2. 
8 Ibid. 



negara-negara tetangga di Eropa Tengah-Timur.9 Adanya krisis di Ukraina akibat 

pertentangan antara masyarakat pro-Barat dan pro-Rusia di Ukraina tentu saja 

semakin mendorong Jerman untuk memberikan sikap dan posisi yang tegas untuk 

mendukung rakyat Ukraina pro-Barat demi menjaga kekuatan pengaruh Eropa Barat 

di Ukraina sesuai dengan tujuan European Neighborhood Policy. Namun, Jerman di 

sisi lain juga memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan Rusia dalam hal energi 

maupun investasi industri.10 Sehingga, kondisi tersebut menempatkan Jerman dalam 

posisi dilematis antara menjalankan tanggung jawabnya sebagai salah satu pemimpin 

yang berpengaruh di Uni Eropa dan menjaga kepentingannya dengan Rusia. 

Kemudian, ketika Jerman memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 

Rusia bersama-sama dengan Uni Eropa pada 13 Maret 2014, tidak dapat dipungkiri 

bahwa keputusan Jerman tersebut tentu saja memberikan konsekuensi negatif dalam 

aspek ekonomi Jerman. Berdasarkan analisis mengenai kondisi perekonomian Jerman 

serta kerjasama perdagangan antara Jerman dan Rusia, Jerman merupakan negara 

yang paling dirugikan akibat keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.11 

Nilai perdagangan dengan Rusia menghasilkan sekitar 77 miliar Euro pada tahun 

2013 dan merupakan setengah dari jumlah nilai perdagangan Jerman dengan Prancis 

(164 miliar Euro), China (141 miliar Euro) dan Amerika Serikat (137 miliar Euro).12 

Oleh karena itu, ketika pada akhirnya sanksi ekonomi dijatuhkan kepada Rusia, data 

                                                           
9 Iris Kempe, OpCit., hal.2 
10 Roland Gotz, Germany and Russia- Strategic Partners? (Geopolitical Affairs, 2007), hal.2. 
11 Roland Berger Strategy Cosultant, The Impact of Economic Sanctions, (Roland Berger 2014), hal.2 
12 Ibid, hal.10. 



perekonomian Jerman pada April 2014 menunjukkan bahwa Jerman mengalami 

penurunan GDP dari 1,9 persen menjadi 1,0 persen pada tahun 2014.13 Penurunan 

juga terjadi pada sektor nilai ekspor Jerman yang turun dri 7,2 persen menjadi 3,6 

persen serta jumlah pengangguran yang meningkat mencapai 3 juta jiwa (tabel 4.1).14 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Krisis Ukraina juga menghadapkan 

perekonomian Jerman pada konsekuensi yang negatif. 

Tabel 1. Konsekuensi Sanksi Ekonomi terhadap Rusia yang dialami Jerman pada 

April 201415 

 

 

 

 

Kiel Institute for the 

World Economy (April 

2014) 

Asumsi/Sanksi/Skenario Konsekuensi 

- Ekspor Jerman ke Rusia 

jatuh sampai 10 % dalam 

rangka sanksi ekonomi 

- Pengurangan suplai energi 

Rusia mendorong adanya 

kenaikan harga minyak 

menjadi 20 dolar AS per 

barel. 

- Turbulensi nilai tukar  

terjadinya kontrak ekspor 

ke Brazil dan China. 

- China mengalami 

devaluasi sebesar 5% 

untuk meningkatkan nilai 

ekspor China.  

- Pertumbuhan GDP Jerman 

untuk tahun 2014  turun 

dari 1,9% ke 1,0%. 

- Pertumbuhan ekspor 

Jerman pada tahun 2014 

hanya mencapai separuh 

jumlah pada tahun 

sebelumnya yaitu dari 

7,2% menjai 3,6%. 

- Jumlah pengangguran 

meningkat kembali 

mencapai 3 juta jiwa 

(sementara target tahun 

2014 adalah 2,9 juta jiwa). 

Sumber: Roland Berger Strategy Connsultant, 2014. 

Namun, tidak hanya memberikan guncangan dalam aspek politik dan ekonomi, krisis 

Ukraina juga berdampak bagi keamanan Jerman. Adanya keterlibatan Rusia dalam 

krisis Ukraina berupa penerjunan pasukan militer di perbatasan Ukraina-Rusia, usaha 

                                                           
13 Ibid, hal.11. 
14 Ibid. 
15 Ibid.  



Rusia untuk menganeksasi Krimea serta ketidakstabilan Ukraina bagian Timur dan 

Selatan yang berkelanjutan akibat adanya pemberontakan oleh kelompok masyarakat 

Ukraina pro-Rusia pada akhirnya menjadi ancaman bagi Jerman. Selama Krisis 

Ukraina terjadi, Rusia telah menunjukkan niat serta kemampuan untuk menggunakan 

angkatan bersenjata yang dimiliki untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa.16 

Sementara itu, pada saat yang sama Eropa khususnya Jerman lebih memusatkan 

perhatian pada perdagangan dan kerjasama ekonomi dalam hubungan internasional 

daripada menggunakan militer demi menjaga stabilitas keamanan.17 Oleh karena itu, 

sebagai negara yang terletak di Eropa Tengah dan berjarak lebih dekat dengan Rusia 

serta Ukraina dibandingkan negara-negara besar lainnya di Uni Eropa seperti Inggris 

dan Prancis serta tidak terlalu mengandalkan kebijakan keamanan melalui militer, hal 

tersebut tentu saja menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan Jerman.    

Selain itu, Ukraina juga memiliki arti strategis baik bagi Rusia maupun Barat 

sehingga status quo sebagai zona netral diantara dua pengaruh tetap dijaga dan 

menjadi fokus stabilitas keamanan di Eropa dan dunia melalui memorandum 

Budapest tahun 1994. Oleh karena itu, ketika Rusia tetap memutuskan untuk 

mempertahankan mobilisasi pasukan di Krimea dan mendukung deklarasi 

kemerdekaan Krimea yang selanjutnya menjadi bagian resmi dari Rusia, Jerman 

dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan posisi awal terhadap Rusia yang 

                                                           
16 Mikkel Vedby Rasmussen, The Ukraine Crisis and The End of the Post Cold War European Order: 

Options for NATO and the EU, (Centre for Military Studies of University of Copenhagen, 2014), hal.34. 
17 Ibid. 



mengutamakan jalan damai melalui proses negosiasi serta menolak adanya pemberian 

sanksi dalam bentuk apapun terhadap Rusia atau memutuskan untuk memberikan 

sanksi ekonomi seperti yang dihimbau oleh Amerika Serikat serta negara-negara di 

Uni Eropa seperti Inggris dan Prancis dengan segala konsekuensinya. 

Isu-isu dalam Sistem Internasional terkait Kasus Ukraina 

Kasus krisis Ukraina menjadi salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian dalam 

politik internasional karena Ukraina selama ini telah menjadi zona sentral diantara 

pengaruh kekuatan Barat dan Rusia. Oleh karena itu, ketika Ukraina kembali 

mengalami krisis politik antara masyarakat Ukraina Barat yang mendukung 

kerjasama dan integrasi dengan Uni Eropa maupun NATO dengan masyarakat 

Ukraina Timur yang lebih memilih untuk bergabung dengan Rusia, isu yang muncul 

pun tidak hanya berupa konflik yang dilatarbelakangi kebebasan memilih serta 

seccecionisme, melainkan juga melingkupi persaingan kekuatan antara Barat dan 

Rusia setelah Perang Dingin serta strategi untuk menjaga stabilitas kawasan Eropa 

dan dominasi kekuatan Barat di wilayah Eropa. Sehingga, setiap negara yang berada 

dalam kubu kekuatan Barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa 

sudah sewajarnya memberikan respon masing-masing untuk mempertahankan 

posisinya dalam sistem politik internasional. 

Selain itu, kondisi perekonomian Rusia yang semakin meningkat dan bahkan diklaim 

sedang mengalami kebangkitan setelah sempat runtuh pada masa akhir Perang Dingin 



juga menjadi isu yang muncul dalam kasus ini. Situasi perekonomian Rusia ini yang 

kemudian juga menjadi pertimbangan bagi Jerman, Amerika Serikat dan negara-

negara Uni Eropa untuk memberikan ancaman balik terhadap Rusia berupa sanksi 

ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang dapat diidentifikasi 

dalam sistem internasional pada kasus Krisis Ukraina, antara lain: persaingan 

kekuatan antara Barat dan Rusia di Eropa, seccecionisme serta kebangkitan 

perekonomian Rusia. 

Respon Sekutu dan Strategi Jerman dalam NATO serta Uni Eropa 

Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa seperti Inggris dan Prancis sejak awal 

terjadinya krisis telah menunjukkan respon aktif untuk melindungi Ukraina dengan 

mendukung masyarakat pro-Barat yang melakukan protes terhadap Presiden Ukraina 

Victor Yanukovich yang sebelumnya memilih untuk membatalkan perjanjian dengan 

Uni Eropa dan memutuskan untuk menerima bantuan dari Rusia. Berdasarkan 

penjelasan sebelumnya mengenai respon sekutu dalam krisis Ukraina, terbukti bahwa 

pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bahkan sepakat untuk membimbing 

pemerintah Ukraina pengganti pemerintahan Victor Yanukovich dalam hal 

demokratisasi dan restrukturisasi keuangan. Kemudian, ketika Rusia mulai 

mendukung masyarakat Krimea untuk melaksanakan referendum agar dapat 

memisahkan diri dari Ukraina, Amerika Serikat mengancam untuk memberikan 

sanksi ekonomi kepada Rusia dan mendorong negara-negara di Eropa terutama 

Jerman, Inggris dan Prancis. Namun, hanya Inggris dan Prancis yang segera 



mendukung dijatuhkannya sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sementara itu, Jerman 

yang telah menjadi mitra perdagangan utama bagi Rusia menolak untuk segera 

memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. 

Sementara itu, Jerman merupakan negara yang memiliki kapabilitas politik dan 

ekonomi yang besar di Eropa bahkan dunia. Hal tersebut terbukti dari bagaimana 

Jerman dapat memanfaatkan proyeksi kekuatannya dalam aliansi ataupun institusi 

kawasan seperti NATO dan Uni Eropa agar tidak merugikan kepentingannya dan 

sebaliknya, dapat berjalan sesuai dengan pemenuhan kepentingan vital Jerman. 

Dalam kasus NATO, meskipun Jerman merupakan negara yang memiliki kapabilitas 

militer yang cukup besar, Jerman selalu berusaha untuk menghindari penurunan 

pasukan militer untuk berperang dalam invasi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. 

Selain itu, Jerman juga menolak dengan tegas perluasan keanggotaan Ukraina dan 

Georgia ke dalam NATO.  

Hal serupa juga terlihat dalam strategi Jerman dalam Uni Eropa yang selalu berusaha 

mengarahkan Uni Eropa untuk memenuhi kepentingan nasional Jerman. Dalam 

serangkaian dinamika yang terjadi di Uni Eropa, baik dalam kasus krisis Eropa 

maupun kebijakan Uni Eropa terhadap negara-negara Eropa Tengah-Timur dan 

Rusia, Jerman selalu menggunakan kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki untuk 

memanfaatkan Uni Eropa dalam menjaga kepentingannya sendiri. Misalnya, alih-alih 

memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami dampak paling parah 

akibat Krisis Eropa, Jerman justru menghindari tuntutan negara-negara seperti 



Yunani, Irlandia, Siprus, Spanyol dan Portugal serta memilih untuk melakukan 

negosiasi langsung dan tertutup dengan Presiden Prancis Nicholas Sarkozy mengenai 

krisis tersebut.18  

Selain itu, Jerman juga tetap mempertahankan hubungan kerjasama dengan Rusia, 

bahkan menyepakati pembangunan jalur pipa gas Nord Stream yang 

mendistribusikan gas alam dari Rusia langsung ke Jerman tanpa melalui Ukraina. 

Sementara itu, pada saat yang sama, Uni Eropa mengandalkan Jerman untuk menjaga 

hubungan strategis dengan negara-negara Eropa Tengah-Timur dan bahkan menjaga 

pengaruh Uni Eropa ke negara-negara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan jalur 

pipa Nord Stream yang terus berlanjut merupakan kebijakan yang bertolakbelakang 

dengan tujuan European Neighbourhood Policy yang diusung oleh Jerman karena 

adanya pembangunan jalur pipa Nord Stream justru dapat semakin mengurangi posisi 

tawar Ukraina terhadap Rusia. 

Upaya Perimbangan Ancaman oleh Jerman terhadap Rusia 

Dalam sistem internasional yang anarki berdasarkan perspektif neorealis, dinyatakan 

bahwa hanya terdapat dua pilihan bagi prilaku negara, antara lain: mengimbangi 

(balancing) atau hanya mengikuti (bandwagoning).19 Sementara itu, pilihan sikap 

bagi negara tersebut tergantung pada kapabilitas kekuatan yang dimiliki, apakah 

                                                           
18 Judy Dempsey, Merkel’s Unfinished Business: Why Germany Needs to Act Strategically, (Carnegie 

Endowment for International Peace, September 2013), hal.7 
19 Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis 2nd Edition: Classic and Contemporary Theory, (Rowman 

& Littlefield 2014), hal. 173. 



kekuatan tersebut dapat mendukung untuk mengimbangi negara lain atau hanya dapat 

mengikuti kehendak negara lain. Selain itu, berdasarkan teori balance of threat oleh 

Stephen M. Walt, dijelaskan pula bahwa dalam suatu sistem, stabilitas keamanan 

tergantung pada keseimbangan ancaman dalam suatu sistem internasional.20 Oleh 

karena itu, pusat perhatian dalam sistem internasional dalam penelitian ini adalah 

prilaku suatu negara dalam berupaya untuk mengimbangi ancaman yang ada pada 

sistem. 

Sehingga jika dikaitkan dalam kasus perubahan kebijakan luar negeri Jerman 

terhadap Rusia pada krisis Ukraina, dapat dipahami bahwa keputusan Jerman yang 

pada akhirnya turut menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia merupakan upaya 

Jerman untuk mengimbangi ancaman dari Rusia. Dalam mengimbangi ancaman dari 

aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia, Jerman memutuskan untuk 

mengimbangi dengan cara memberikan sanksi ekonomi bersama sekutunya seperti 

Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa yang juga merasa terancam 

akibat tindakan Rusia. Tindakan untuk mengimbangi ancaman dengan cara menerima 

himbauan dari sekutu untuk menjatuhkan sanksi ekonomi tersebut merupakan 

tindakan yang sesuai dengan kapabilitas kekuatan politik dan ekonomi Jerman. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa Jerman tidak hanya sekedar 

mengikuti kehendak negara-negara lain dalam aliansi, tetapi juga dapat 

memanfaatkan aliansi ataupun institusi kawasan dalam memenuhi kepentingan 

                                                           
20 Andreas M. Bock dan Ingo Henneberg, Why Balancing Fails: Theoretical Reflections on Stephen M. 

Walt’s “Balance of threat” Theory, (Lehrstuhl Internationale Politik, Universitat zu Koln 2013), hal.3 



nasional seperti yang ada dalam prinsip Funktionsverstandnis karena Jerman 

memiliki kapabilitas politik dan ekonomi yang besar dan upaya mengimbangi lah 

yang sesuai dengan kapabilitas kekuatan yang dimiliki.  

Bagi negara-negara yang ada dalam kubu kekuatan Barat seperti Amerika Serikat dan 

negara-negara Uni Eropa, keikutsertaan Jerman dalam pemberian sanksi ekonomi 

terhadap Rusia merupakan aspek yang sangat penting dan dapat berkontribusi dalam 

menjamin efektivitas sanksi ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan Jerman memiliki 

hubungan kerjasama yang intensif dengan Rusia, sehingga dengan adanya pemberian 

sanksi ekonomi terhadap Rusia, maka perekonomian Rusia tentu saja mengalami 

krisis yang lebih besar. Terbukti setelah timbul ancaman sanksi ekonomi dari Jerman 

pada 13 Maret 2014, perekonomian Rusia mengalami penurunan indeks keuntungan 

sebesar 13,8 persen.21 

 Bahkan, perdagangan beberapa komoditas terpaksa dihentikan sementara setelah 

nilai dagang menurun sebesar lebih dari 20 persen.22 Selain itu, nilai rubel Rusia juga 

terus menurun sebesar 8 persen sepanjang kuarter pertama tahun 2014 dan terus 

menurun dengan besar penurunan yang sama sampai Juli 2014.23 Padahal, 

sebelumnya perekonomian Rusia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat 

sehingga dapat meningkatkan standar hidup di Rusia. Terbukti sejak tahun 1999 

                                                           
21 Kementerian Keuangan Finlandia, The Economic Effects of the EU’s Russia Sanctions and Russia’s 

Counter Sanctions, (Ministry of Finance of Finland 2014), hal.6. 
22 Julien Vercueil, The Impact of Sanctions on the Russian Economy: Assesing the Consequences of the 

Ukrainian Conflict, (L’Observatoire 2014), hal. 8. 
23 Ibid. 



sampai tahun 2007, GDP Rusia telah meningkat sebesar lebih dari 6,9 persen setiap 

tahun.24 Selain itu, pada kuarter akhir tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Rusia terus 

meningkat sebesar 2 persen.25 Hal tersebut menandakan bahwa dengan menjatuhkan 

sanksi ekonomi terhadap Rusia, maka Jerman dan sekutunya dapat memberikan 

guncangan ekonomi yang signifikan sebagai ancaman bagi perekonomian Rusia yang 

pada saat itu mulai tumbuh dan menunjukkan peningkatan optimal. 

Guncangan ekonomi yang dialami oleh Rusia akibat adanya sanksi ekonomi dari Uni 

Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya memiliki tujuan agar Rusia dapat mengubah 

prilakunya dalam Krisis Ukraina.26 Namun, tentu saja Rusia tidak langsung 

mengubah prilakunya dalam Krisis Ukraina karena Rusia pun memiliki kalkulasi 

strategis dalam Ukraina. Oleh karena itu, sanksi ekonomi yang diberikan kepada 

Rusia setidaknya dapat menjadi sinyal peringatan dari Uni Eropa terhadap tindakan 

yang tidak dapat diterima serta adanya dampak buruk bagi perekonomian Rusia juga 

dapat berdampak pada anggaran militer sehingga Rusia dapat lebih 

mempertimbangkan aksinya di Ukraina.27 Hal tersebut terbukti dari pernyataan 

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov yang menjelaskan bahwa perekonomian 

Rusia yang melemah tidak dapat memenuhi anggaran militer Rusia yang meningkat 

                                                           
24 Ibid, hal.10. 
25 Ibid. 
26 Kristi Raik, Niklas Hewig dan Juha Jokela, EU Sanctions Against Russia: Europe Brings a Hard Edge to 

Its Economic Power, (FIIA Briefing Paper 162, 2014), hal.6 
27 Ibid. 



sejak tahun 2014 akibat Krisis Ukraina.28  Selain itu, sanksi ekonomi juga dapat 

memberikan konsekuensi jangka panjang bagi Rusia akibat situasi perekonomian 

yang melemah.29     

Selanjutnya, tujuan lebih jauh dari Jerman dan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi 

ekonomi terhadap Rusia adalah untuk mempertahankan eksistensi kekuatan Uni 

Eropa dalam Ukraina.30 Sebagai kawasan yang selama ini telah menjadi pusat 

persaingan eksistensi kekuatan, tentu saja salah satu pihak tidak dapat membiarkan 

pergerakan negara yang menjadi rival mendominasi dalam kawasan tersebut. 

Sehingga, dalam kasus ini, Jerman, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis memiliki 

tujuan yang sama dan selanjutnya dapat bekerjasama dalam suatu aliansi. Hal tersebut 

sesuai dengan penjelasan oleh Stephen M. Walt dalam teori balance of threat 

mengenai usaha untuk mengimbangi ancaman dengan membentuk aliansi atau 

bekerjasama dengan sekutu yang sama-sama memiliki ideologi dan merasakan 

ancaman yang sama.31 

Partisipasi aktif Jerman dalam pemberian sanksi ekonomi dari Uni Eropa terhadap 

Rusia pun tidak hanya berhenti pada Maret 2014. Setelah itu, yaitu pada 14 April, 12 

                                                           
28 Lidia Kelly, Finance Minister Warns Russia can’t Afford Military Spending Plan, (Reuters 2014) 

tersedia dalam http://www.reuters.com/article/2014/10/07/us-russia-economy-spending-defence-

idUSKCN0HW1H420141007 [Diakses: 18/3/2015] 
29 Kristi Raik, OpCit., hal.6 
30 Henrik Boesen Lindbo Larsen, Great Powers and the Ukrainian Crisis: NATO, EU and Russia After 

2014, (Danish Institute for International Studies 2014), hal.17. 
31 Anders Wivel, Balancing Against Threats or Bandwagoning with power? Europe and the Translantic 

Relationship after the Cold War, (Cambridge Review of International Affairs 2008), hal. 297 



Mei, 27 Juni, 22 Juli dan 12 September, Uni Eropa selalu menambahkan pihak yang 

menjadi target sanksi.32 Hal tersebut berdasarkan adanya peristiwa-peristiwa tertentu 

yang menunjukkan masih adanya keterlibatan aktif Rusia dalam instabilitas situasi 

keamanan dan politik di Ukraina (lihat tabel 4.2). Sehingga, setiap kali Rusia 

menunjukkan adanya aksi yang lebih agresif di Ukraina, maka Kanselir Angela 

Merkel selalu menyatakan kecaman terhadap aksi Rusia yang pada akhirnya juga 

berujung pada penambahan sanksi oleh Uni Eropa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Uni Eropa khususnya Jerman selalu berusaha mengimbangi setiap peningkatan 

ancaman oleh Rusia. 

Tabel 2. Rincian Sanksi Ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia33   

Date  Triggering Event Content 

17  March Referendum in Crimea 21people targeted with a travel 

ban and a freeze of the asset in the 

EU 

20 March (measures adopted on 

21 March) 

Annexation of Crimea and 

Sevastopol 

EU-Russia summit canceled; the 

list of persons subject to visa ban 

and asset freeze expanded (by 12) 

14 April (measures adopted on 

28 April) 

Armed individuals in east 

Ukraine: Russian troops near the 

border. 

15 people added to the list of 

individual subject to restrictive 

measures. 

12 May Absence of steps to de-escalate Names of 13 separatists added to 

the list; sanctions for 2 energy 

firms under the control of Crimean 

Government. 

                                                           
32 Pasqualle de Micco, A Cold Winter to Come? The EU Seeks Alternatives to Russian Gas, (European 

Parliament 2014), hal.9  
33 Ibid. 



27 June  (measures adopted on 

11 July) 

The cease-fire does not led to the 

full cessation of military 

hostilities 

11 people added to the list. 

22 July (measures adopted on 

25,30 and 31 July) 

The downng of flight MH17 25-30 July: 23 more people and 21 

more entities added to list, further 

trade and investment restrictions 

for Crimea and Sevastopol.  

31 July: restrictions on 5 state-

owned Russia banks. Embargo on 

the export and import of arms and 

related material from/to Russia. 

Prohibition on exports of dual-use 

goods and technology for military 

use in Russia or to Russian 

military end-users. Restrictions on 

export of certain energy-related 

equipment and technology to 

Russia. 

12 September Further Russian involvement in 

the conflict 

24 more people added to list, 

restrictions on financing of  

Russian oil companies-Rosneft, 

pipeline operator Transneft and 

Gazprom neft.  

Sumber: European Parliament, 2014. 

Dalam tabel 2, terbukti bahwa setiap Rusia melakukan eskalasi aksi di Ukraina dan 

tidak bersedia untuk melakukan de-eskalasi, maka Uni Eropa juga semakin 

meningkatkan tingkatan sanksi terhadap Rusia. Hal ini dapat terlihat sejak 14 April 

2014 ketika Rusia mempersenjatai beberapa individu di Ukraina Timur setelah 

sebelumnya berhasil menganeksasi Krimea. Hal tersebut terus berlanjut bahkan Uni 

Eropa pada 12 September 2014 menambahkan daftar sanksi ke orang-orang yang 

menjadi pendukung keuangan perusahaan minyak Rusia-Rosneft serta operator jalur 

pipa gas Tranneft dan Gazprom-neft, sementara Uni Eropa khususnya Jerman masih 

membutuhkan gas alam dan minyak bumi dari Rusia.   



Kesimpulan 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jerman 

dengan turut mengancam pemberian sanksi ekonomi terhadap Rusia bahkan 

selanjutnya berpartisipasi aktif dalam peningkatan eksekusi sanksi ekonomi terhadap 

Rusia bersama-sama dengan sekutunya merupakan upaya untuk mengimbangi 

ancaman dari Rusia. Perlu ditekankan bahwa upaya balancing yang dilakukan oleh 

Jerman bukanlah upaya untuk mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Rusia, 

melainkan untuk mengimbangi ancaman yang timbul dari tindakan Rusia.  

Sehingga, upaya balancing yang dilakukan oleh Jerman tidak dikarenakan adanya 

sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh Rusia. Jika selama ini Jerman berfokus pada 

keseimbangan kekuatan dengan Rusia, maka tentu saja seharusnya kebijakan Jerman 

yang asertif terhadap Rusia telah terjadi sebelum aneksasi Krimea terjadi. Namun, 

pada kenyataannya Jerman mengubah kebijakannya menjadi lebih asertif dengan 

memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia setelah Rusia tetap 

mengerahkan pasukan militer untuk menganeksasi Krimea. 
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