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• Kerangka Mafahim Siyasiyah Tentang Konflik

• Dalam memahami konflik internasional ada tiga perkara penting yang 
membantu untuk memahaminya. 

• Pertama, memahami konstelasi internasional (al mauqifu ad-duali).
Kedua, adalah faktor pendorong persaingan antar negara (dawaafi’u
ash-shiro’i baina ad duali). 

• Ketiga, Permasalah besar dunia (qhodhoya al ‘alami al kubro). 



• Konstelasi politik internasional terkait dengan struktur-struktur
hubungan internasional yang berpengaruh yang berhubungan dengan
negara pertama (ad daulah al-ula) dan negara-negara yang bersaing
dengannya. 

• Konflik internasional tidak bisa dilepaskan dari berbagai interaksi
internasional dan persaingan permanen antar negara untuk meraih
kedudukan negara pertama dan untuk mempengaruhi kontelasi
internasional. Hal ini menuntut kita memahami kedudukan masing-
masing negara. 



• Untuk itu dalam konflik internasional yang harus prioritas kita
perhatikan adalah negara pertama (ad daulah al-ula), karena
kedudukannya sangat strategis dalam mempengaruhi politik
internasional. Yang kedua, adalah negara-negara besar yang ingin
mempengaruhi kedudukaan negara pertama



• Dalam krisis Ukraina, adalah penting memperhatikan kebijakan dan 
manuver Amerika Serikat sebagai negara pertama dan negara-negara 
besar yang berkepentingan seperti Eropa (terutama Inggris, Perancis, 
dan Jerman) dan tentu saja Rusia yang mewarisi negara Komunis
Soviet setelah keruntuhannya. Adapun negara Eropa lain seperti
Spanyol, Belanda dan Italia, cenderung mengamankan kepentingan
negara pertama (Amerika). 



• Sebagai negara pertama, Amerika tentu saja akan berusaha
mempertahankan pengaruhnya di berbagai kawasan dunia, termasuk
Eropa. Pada era perang dingin, Amerika memanfaatkan NATO untuk
menanamkan pengaruhnya di Eropa untuk menghadapi agresivitas
Soviet Komunis. Namun pasca perang dingin dan setelah
dibubarkannya Pakta Warsawa, eksistensi NATO mulai dipertanyakan
Eropa terutama Inggris dan Perancis. 



• Inggris dan Perancis sebagai negara yang pernah menjadi negara 
utama dunia, tentu punya ambisi untuk meningkatkan pengaruhnya
di dunia internasional terutama Eropa. Dua negara tentu punya 
kepentingan besar untuk bermain dalam Krisis Ukraina. Terutama
dalam mengurangi peran Amerika di Eropa pasca perang dingin. 



• Pasca perang dingin, Eropa disamping membentuk Pasar Eropa hingga
Masyarakat Eropa, berambisi membentuk Aliansi Militer sendiri minus 
NATO. Hanya saja, Inggris juga bermain agar Eropa tidak bersatu dan 
menguat apalagi dipimpin Perancis saingan lamanya di Eropa. Maka
Inggris bermain ‘licik’ untuk mengganggu menguatnya Eropa dengan
berbagai cara. 



• Perkembangan ini, tentu tidak diinginkan Amerika. Apalagi Amerika 
pasca perang dingin memposiskan dirinya sebagai polisi dunia dengan
membentuk konsntelasi internasional monopolar (dimana hanya
Amerika yang memimpin dunia sebagai polisi dunia). Jelas,  Amerika 
tetap ingin mempertahankan posisi nya di Eropa. Untuk itu AS harus
mempertahankan NATO. 



• Dalam rangka memperkuat posisinya, Amerika mendorong dan 
memasukkan negara-negara Eropa Timur eks Komunis bergabung
dengan NATO. Amerika juga memperluas strategi NATO dari
membendung pengaruh Komunis dan pertahanan luar negeri di Era 
Perang Dingin, menjadi terlibat dalam problem keamanan internal 
Eropa. 



• Sementara bagi Rusia, perluasan anggota NATO hingga ke Eropa
Timur, tentu saja semakin mengurangi pengaruh Rusia pada negara-
negara yang eks komunis. Padahal Rusia ingin tetap memayungi
mereka. Meski akhirnya tidak bisa membendung keinginan Amerika 
untuk menggabungkan negara-negara Eropa Timur ke NATO, namun
Rusia menegaskan hal itu tidak boleh terjadi bagi Ukraina. Itulah
kenapa Rusia, memperingatkan NATO agar tidak memasukkan
Ukraina ke NATO. Sementara Ukraina terus merengek bergabung
dengan NATO.



• Wilayah Ukraina merupakan halaman depan Rusia berhadapan
dengan Eropa. Jalur pipa gas strategis Rusia ke wilayah Eropa melalui
wilayah ini. Belum lagi kebutuhan Rusia akan akses Laut Hitam yang 
berada di Ukraina. Ukraina hari ini merupakan zona penyangga
terakhir untuk menyelesaikan simpul historis Rusia

• Negara itu pantas khawatir terhadap Eropa yang pernah menyerbu
dua kali (Napoleon dan Hitler). Runtuhnya Soviet memaksanya untuk
meninggalkan Eropa Timur sebagai zona penyangga menahan laju
NATO ke Eropa Timur. Rusia ingin setidaknya tetangganya yakni
Ukraina dan Belarus menyediakan area yang mengisolasi Rusia dari
bahaya NATO dan ekspansi mesin militernya ke arah timur. 

Krisis Ukraina Dalam Berbagai Persfektif Negara 
Besar
1. Pandangan Rusia



• Rusia telah berada di bawah sanksi keras Barat (Eropa dan Amerika) 
sejak aneksasinya ke Krimea. Maka Rusia mencoba untuk
mengimbanginya dengan meningkatkan hubungan ekonominya
dengan China. Rusia juga membuka koridor darat (jalur kereta api) 
bagi China untuk mengangkut barang-barang China langsung ke
Eropa. Artinya, Rusia bekerjasama dengan China dalam rangka proyek
besar China “Jalur Sutra”. Selain itu, Rusia juga mulai melepaskan
cadangan devisanya berupa obligasi dan dolar AS dan membebaskan
perdagangannya secara besar dari dolar. 



• Meski Rusia bukanlah raksasa secara perdagangan seperti Eropa atau
China, namun Amerika melihat Rusia menentang hegemoni ekonomi
Amerika dan dengan berani menghasut negara lain. Hal itu mencuat pada 
sebagian besar kontrak komersial Rusia, terutama dengan China, dengan
bersandar pada mata uang lokal sebagai pengganti dolar. Ini merupakan
ancaman bagi Amerika. Ditambah lagi, baru-baru ini Rusia dituduh
menaikkan harga gas, agar menjadi dilema ekonomi baru bagi Eropa.

• Kekhawatiran Amerika ini disinggung oleh pejabat Amerika seperti yang 
diberitakan CNN Indonesia (13/2) :  Pejabat senior AS mengatakan bahwa
"Rusia sudah menemukan dirinya semakin terisolasi dari dunia yang lebih
luas dan lebih tergantung pada China."



• Eropa sendiri meskipun bersepakat untuk melakukan respon di bawah
Komando NATO, berbeda pendapat dalam bentuk bantuannya. 
Seperti yang dilaporkan BBC (26/1),  Presiden Biden mengatakan para 
pemimpin Eropa memiliki "kebulatan suara" atas Ukraina, tetapi ada
perbedaan dalam dukungan yang ditawarkan oleh berbagai negara. 

• Eropa memang masih membutuhkan Rusia terutama untuk memasok
gas alam. Uni Eropa bergantung pada Rusia untuk sekitar sepertiga
dari pasokan gasnya. Akibatnya, gangguan apa pun akan
memperburuk krisis energi yang telah berlangsung karena kekurangan
pasokan. Ketergantung Eropa ini dianggap merupakan kelemahan
anggota NATO

Pandangan Eropa



• . “Kami prihatin dengan situasi energi di Eropa yang rentan karena
terlalu bergantung pada satu pemasok gas alam. Itulah mengapa
sekutu NATO setuju bahwa kita perlu bekerja dan fokus pada 
diversifikasi pasokan,” ujar Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg 
pada Minggu (30/1/2022) seperti yang dilansir Al Jazeera.



• Ancaman Erausia
• Mike Whitney, editor surat kabar online Eurasia, berkomentar, " Krisis Ukraina

tidak ada hubungannya dengan Ukraina.Ini tentang Jerman, dan khususnya, jalur
pipa Nord Stream-2 yang menghubungkan Jerman dengan Rusia.” 

• Hubungan yang lebih hangat antara Jerman dan Rusia akan berfungsi sebagai
“indikator” untuk mengakhiri “tatanan dunia unipolar” yang telah dipimpin oleh 
Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir.” Mantan Penasihat Keamanan
Nasional AS di bawah Carter Zbigniew Brzezinski merujuk pada bahaya
munculnya kekuatan Eurasia dengan nama Eurasia, 

• dan berulang kali memperingatkan Amerika tentang bahaya munculnya aliansi
global baru tersebut. Ini bukan hanya saluran pipa, ini adalah jendela ke masa 
depan; Masa depan di mana Eropa dan Asia akan bersatu, di kawasan
perdagangan bebas besar yang akan meningkatkan kekuatan bersama dan 
kemakmuran bersama. Masa depan di mana Amerika Serikat menjadi terasing
dan frustrasi.  

Pandangan Amerika



• BBC pada 8 Februari 2022, mengatakan: "Biden mengancam akan
menutup Nord Stream-2 jika Rusia menginvasi Ukraina. Rusia
menginvasi Ukraina atau memutus dua republik dari itu, dan Amerika, 
pada gilirannya, menutup pipa gas." Ini adalah alasan utama
penentangan pemerintahan Biden terhadap proyek Nord Stream-2. 
Ini bukan hanya saluran pipa, ini adalah jendela ke masa depan; Masa 
depan di mana Eropa dan Asia akan bersatu



• Ancaman Hubungan Rusia-China 

• Rusia telah berada di bawah sanksi keras Barat (Eropa dan Amerika) 
sejak aneksasinya ke Krimea. Maka Rusia mencoba untuk
mengimbanginya dengan meningkatkan hubungan ekonominya
dengan China. Rusia juga membuka koridor darat (jalur kereta api) 
bagi China untuk mengangkut barang-barang China langsung ke
Eropa. Artinya, Rusia bekerjasama dengan China dalam rangka proyek
besar China “Jalur Sutra”. Selain itu, Rusia juga mulai melepaskan
cadangan devisanya berupa obligasi dan dolar AS dan membebaskan
perdagangannya secara besar dari dolar. 



• Meski Rusia bukanlah raksasa secara perdagangan seperti Eropa atau
China, namun Amerika melihat Rusia menentang hegemoni ekonomi
Amerika dan dengan berani menghasut negara lain. Hal itu mencuat pada 
sebagian besar kontrak komersial Rusia, terutama dengan China, dengan
bersandar pada mata uang lokal sebagai pengganti dolar. Ini merupakan
ancaman bagi Amerika. Ditambah lagi, baru-baru ini Rusia dituduh
menaikkan harga gas, agar menjadi dilema ekonomi baru bagi Eropa.

• Kekhawatiran Amerika ini disinggung oleh pejabat Amerika seperti yang 
diberitakan CNN Indonesia (13/2) :  Pejabat senior AS mengatakan bahwa
"Rusia sudah menemukan dirinya semakin terisolasi dari dunia yang lebih
luas dan lebih tergantung pada China."



• Meski Rusia bukanlah raksasa secara perdagangan seperti Eropa atau
China, namun Amerika melihat Rusia menentang hegemoni ekonomi
Amerika dan dengan berani menghasut negara lain. Hal itu mencuat pada 
sebagian besar kontrak komersial Rusia, terutama dengan China, dengan
bersandar pada mata uang lokal sebagai pengganti dolar. Ini merupakan
ancaman bagi Amerika. Ditambah lagi, baru-baru ini Rusia dituduh
menaikkan harga gas, agar menjadi dilema ekonomi baru bagi Eropa.

• Kekhawatiran Amerika ini disinggung oleh pejabat Amerika seperti yang 
diberitakan CNN Indonesia (13/2) :  Pejabat senior AS mengatakan bahwa
"Rusia sudah menemukan dirinya semakin terisolasi dari dunia yang lebih
luas dan lebih tergantung pada China."



• Krisis Ukraina ini akan cenderung dimainkan Amerika untuk
menunjukkan kebutuhan akan NATO di Eropa meskipun perang dingin
telah berakhir.Krisis Ukraina akan digunakan Amerika untuk menekan
Rusia agar tidak terlampau dekat secara ekonomi dengan China. 
Imbalannya, Amerika akan mengontrol ekspansi NATO di wilayah eks
Soviet. 


