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Abstract
During Vladimir Putin’s leadership, the Central Asian region became a top priority
in Russia's foreign policy. The reason of Putin for prioritizing Central Asia in his
foreign policy is the strategic location of the region, close to historical and possessing
great natural resources in the region. The purpose of this research is to explain the
role of Politics and Security of Russia in the Central Asia region. Research method is
descriptive with secondary data and the theory is Regional Security Complex and the
concept is Sphere of Influence. Central Asia is increasing in various fields of politics,
economy and energy, and security. The many problems that exist in the region, such
as economic problems, ethnic conflict, separatism, terrorism and drugs make Russia
take action to assist in solving these problems by establishing cooperation both
bilaterally and multilaterally such as Commonwealth of Independent States (CIS),
Custom Union, Collective Security Treaty Organization (CSTO) and Eurasian
Economic Union (EAEU). The result shows that Russia's Political and Security Role
in the Central Asian Region is very influential. In this regard, Russia's political and
security role in the region is to achieve Russia's national interests in instilling and
expanding its influence and proving Russia as a superpower, especially in the region
of central Asia and the world. In addition, as a leader in the Russian region also acts
as a regional stabilizer against internal and external threats.
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Pendahuluan
Di masa pemerintahan Vladimir Putin, kawasan Asia Tengah menjadi prioritas utama
Rusia dengan berperan aktif dalam kerjasama baik multilateral maupun bilateral
diantara negara-negara di kawasan tersebut. Rusia kembali berupaya untuk konsisten
dalam menyebarkan pengaruh politik dan keamanan terhadap negara-negara bekas
Uni Soviet. Untuk menjadi salah satu negara great power, Rusia merasa perlu untuk
tetap memainkan peranan politik dan keamanan di kawasan tersebut. Ini dapat dilihat
dari adanya pembaharuan kerjasama di bidang militer, dengan memperpanjang
pangkalan militer Rusia di Tajikistan dan Kirgistan masing-masing hingga 2042 dan
2032 (www.international.sindonews.com/read/1053624/40/rusia-ancang-ancang-
tumpuk-militer-di-asia-tengah-1444982466).
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Kawasan Asia Tengah dianggap memiliki letak yang strategis dikarenakan sumber
daya alam yang melimpah serta dikenal sebagai jalur sutra penghubung benua Asia,
Eropa hingga Afrika. Kazakhstan misalnya memiliki cadangan minyak sebesar 30
miliar barel, atau 1,8% dari total cadangan minyak dunia di tahun 2015 (The BP
Statistical, Review of World Energy 65th edition, June 2016). Hal ini menarik
perhatian negara besar lainnya yaitu Amerika dan Tiongkok untuk berlomba
memperluas pengaruhnya di kawasan ini.

Keberadaan negara besar seperti Amerika dan Tiongkok memunculkan kekhawatiran
tersendiri bagi Rusia. Untuk menghalaunya Rusia kembali mempertegas peran
politiknya melalui kerjasama Uni Ekonomi Eurasia di tahun 2015 dengan tujuan
untuk meningkatkan serta mempromosikan kestabilan pembangunan di kawasan
tersebut. Disamping itu, masalah keamanan regional seperti meningkatnya aksi
teroris, radikal serta gerakan fundamentalis Islam seperti yang terjadi di Tajikistan,
Uzbekistan bagian timur, Kirgistan bagian selatan dan meningkatnya aktifitas Taliban
di Afghanistan membuat Rusia sebagai negara terdekat secara geografis bereaksi
untuk berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui kerjasama multilateral
Collective Security Treaty Organization (CSTO) yang sudah terbentuk dari tahun
1992 (www.globalsecurity.org/military/world/int/csto.htm).

Dengan pertimbangan di atas, kawasan Asia Tengah akan menjadi salah satu
pembuktian bagi Rusia untuk menjadi penyeimbang kekuatan dunia khususnya
Amerika Serikat. Besarnya kepentingan nasional dan internasional Rusia di kawasan
ini membuat kebijakan politik luar negeri Rusia menjadi hal penting dalam
menanamkan dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut baik secara politik,
ekonomi dan keamanan.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep
Teori Regional Security Complex
Regional Security Complex menurut Barry Buzan adalah suatu teori keamanan
regional yang memungkinkan suatu negara menganalisa dan menjelaskan
perkembangan negara-negara yang berada di satu kawasan. Regional Security
Complex muncul sebagai suatu konsep baru untuk struktur keamanan internasional
sebagai dimensi yang menghubungkan pola kehidupan antar negara di kehidupan
internasional pada saat sebelum perang dingin, saat terjadi perang dingin dan pasca
perang dingin. Regional Security Complex memberikan pandangan yang berbeda serta
beragam namun memiliki pengaruh yang cukup teoritis (Barry Buzan and Ole
Weaver, 2003: 43-44).

Dalam suatu Regional Security Complex permasalahan mengenai keamanan negara-
negara yang bersangkutan berhubungan erat sehingga permasalahan mengenai
keamanan nasional tidak mungkin ada tanpa memperhitungkan mengenai keamanan
wilayah, walaupun terdapat ketergantungan antar negara di suatu kawasan bukan
berarti keadaan yang harmonis akan tercapai bahkan hubungan antar negara dalam
suatu kawasan selau dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti: perimbangan
kekuatan, aliansi dengan negara lain serta masuknya suatu kekuatan eksternal di
dalam kawasan tersebut (Barry Buzan and Ole Weaver, 2003: 47).
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Teori kompleksitas keamanan regional (RSCT) didefinisikan sebagai bagaimana suatu
negara mengusahakan terciptanya keteraturan dan keamanan kawasan dengan jalan
melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Barry
Buzan dan Ole Waever merumuskan dua variabel penyusun essential dari teori
Regional Security Complex yakni: (Barry Buzan and Ole Weaver, 2003: 53)
1. Variabel internal ini dapat diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a) Letak geografis
Dalam letak geografis yang menjadi fokus adalah dengan melihat seberapa
besar peranan letak geografis dalam mendefinisikan suatu negara sebagai
suatu kawasan. Karena tidak semua negara yang letaknya berdekatan itu dapat
menjalin suatu pengaturan keamanan bersama.

b) Interaksi antar negara
Sedangkan interaksi antar negara ini akan melihat seberapa sering dan
seberapa dekat hubungan (interaksi) antar negara-negara dalam suatu
kawasan. Fokusnya kemudian dengan melihat juga apakah interaksi antar
negara begitu dalam sehingga mereka merasa sebagai satu kesatuan. Ataukah
justru interaksi yang terlalu sedikit itu dapat membuat mereka
berpersepsi bahwa mereka tidak mengenal negara tetangganya sendiri.

c) Kesamaan sistem
Dalam kesamaan sistem ini, yang dilihat adalah dari berbagai kesamaan
sistem budaya, ekonomi, sosial dan politik dalam negara-negara di satu
kawasan. Semakin banyak negara-negara tersebut memiliki kesamaan yang
semakin kompleks juga, tentunya ini akan dapat menumbuhkan rasa
solidaritas yang semakin kuat pula.

2. Variabel eksternal dapat diukur menggunakan dua indikator, yaitu:
a) Situasi internasional

Indikator ini melihat bagaimana kondisi atau keadaan lingkungan
internasional. Apakah keadaan lingkungan internasional saat itu mendukung
atau tidaknya untuk terbentuknya pengaturan keamanan (security
arrangement) dalam Regional Security Complex (RSC). Seperti ketika kondisi
dunia dikuasai oleh kekuatan Amerika Serikat, hal ini kemudian mendorong
Rusia, China dan negara-negara di kawasan Asia Tengah untuk membentuk
suatu pengaturan politik dan keamanan bersama untuk melawan dominasi
Amerika Serikat tersebut.

b) Isu-isu yang sedang berkembang
Indikator yang terakhir ini terkait dengan isu-isu yang berkembang. Apakah
saat ini di dunia sedang berkembang isu-isu yang membutuhkan kerjasama
negara kawasan terutama dalam hal pengaturan keamanan atau tidak. Seperti
ketika isu terorisme yang sedang mencuat, yang pada akhirnya menuntut
negara-negara dalam satu kawasan untuk membuat security arrangement.
Atau justru isu yang sedang berkembang ternyata tidak berpengaruh pada
pembentukan pengaturan keamanan antar negara kawasan.



eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, Nomor 1, 2019: 153-166

156

Konsep Sphere of Influence (Lingkup Pengaruh)
Konsep Konsep Sphere of Influence merupakan konsep yang cukup banyak
dibicarakan oleh kebanyakkan ilmuwan hubungan internasional, khususnya sejak era
perang dingin. Pada kenyataannya, Sphere of Influence sendiri merupakan konsep
yang masih belum secara gamblang terjelaskan dalam kebanyakan literatur maupun
penelitian. Meskipun demikian, ada beberapa ahli yang sudah berusaha untuk
menjelaskan secara teoritis atas makna sebenarnya dari konsep lingkup pengaruh
tersebut.

Secara umum Sphere of influence terkait dengan tradisi geopolitik, yang mana
mempelajari hubungan antara darah teritorial dan politik. Geopolitik terlihat sebagai
bentuk motivasi politik dan merupakan sebuah alat untuk mencapai kekuatan.
Tindakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk
mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat
bersangkutan. Tindakan juga dapat dianggap sebagai isyarat yang dikirimkan oleh
seorang aktor untuk mempengaruhi pandangan si penerima mengenai si pengirim.
Atau dengan kata lain, politik luar negeri selalu dilibatkan sepenuhnya bagi
kepentingan nasional. Politik semacam ini selalu berusaha mendapatkan manfaat
maksimal dalam konstelasi politik internasional.

Tujuan optimal politik luar negeri adalah mengarah kepada faktor eksternal, yaitu
upaya realisasi dari kepentingan nasional yang dilegitimasikan ke dalam lingkup
internasional. Di dalam negara-negara maju untuk diartikan sebagai negara yang
memiliki kemampuan yang unggul. Tujuan ini diarahkan untuk mempercepat
terealisasinya tujuan tersebut. Terutama sebagai akibat adanya aksi, kekuatan,
kemampuan dan pengaruh yang berfungsi sebagai komponen-komponen untuk
menunjang tujuan utama yang bersifat kontemporer dari politik luar negeri.
Konsekuensi logis dari adanya kemampuan yang dimiliki negeri tersebut.

Dalam encyclopedia Britannica dijelaskan arti sempit dari konsep lingkup pengaruh
sebagai:

“Lingkup pengaruh, dalam politik internasional, klaim oleh negara untuk
kontrol secara eksklusif atau dominan atas wilayah asing atau wilayah
tertentu. Istilah ini mungkin merujuk pada klaim politik terhadap eksklusif
kontrol, dimana negara-negara lain mungkin saja atau kemungkinan tidak
mengakui eksklusif kontrol tersebut sebagai keadaan yang sebenarnya, atau
mungkin mengacu pada perjanjian hukum dengan negara lain atau negara-
negara lain berjanji untuk menahan diri dari gangguan dalam lingkup
pengaruh (www.britannica.com/EBchecked/topic/287778/sphere-of-
influence).”

Hast menjelaskan bahwa: “… di mana saat sebuah negara mengejar “Sphere of
Influence”, hal tersebut menyiratkan imperialisme, penindasan, dan tekanan (militer,
ekonomi, dan politik) “…. Persaingan antara negara-negara adikuasa…
mengesampingkan kekuatan dan batasan batasan atas kemerdekaan serta kedaulatan
terhadap negara yang dipengaruhi (Susanna Hast: hlm 5).”
Selain itu, dalam literatur yang berbeda, dijelaskan oleh Jack C. Plano, bahwa:
“Influence (pengaruh) sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi
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tingkah aktor lain dalam cara yang dikehendaki oleh aktor tersebut. Penggunaan
pengaruh yang berhasil, dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau mencegah
perubahan yang tidak diinginkan pada kecenderungan pendapat, sikap, dan keyakinan
atau pada tingkah laku lain yang dapat terlihat (Jack C. Plano & Robert E. Riggs: hlm
112).

Kemampuan pelaku mempengaruhi aktor lain, tergantung pada banyak faktor.
Diantaranya faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang
digunakan, cakupan tugas atau dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif
dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh, dan derajat tuntutan
penyesuaian kemampuan maksimum pelaku/ aktor untuk mengubah tingkah laku
aktor lain jarang digunakan. Karena biaya politik bagi sebuah aktor atau penyebab
lainnya mungkin akan mengakibatkan pencurahan daya politik aktor tadi.

Jack C. Plano juga memperjelas dimana ada sebuah wilayah yang didominasi oleh
kepentingan nasional dari sebuah kekuatan tertentu. Dalam sebuah kawasan pengaruh
(sphere of influence) kekuatan besar tersebut memang tidak mempunyai kekuatan
formal atas negara-negara yang ada di dalam wilayah pengaruhnya. Tetapi aktor besar
tersebut dalam kenyataannya mampu memaksa pihak lain untuk menerima sebuah
ketaatan tingkah laku politik sesuai dengan kepentingan negara besar tersebut.

Sphere of Influence merupakan konsep yang dipakai setelah adanya kesepakatan-
kesepakatan antara negara-negara yang dominan dan negara-negara yang lebih kecil
melalui dibentuknya perjanjian-perjanjian. Dengan demikian, kekuatan dominan
dapat melakukan kewengannya di lingkup pengaruhnya tanpa merugikan kedaulatan
masing-masing negara. Meskipun pengertian yang dijelaskan di atas sudah tidak
terlalu relevan dengan realita kehidupan bernegara saat ini, namun pengertian tersebut
masih tetap digunakan untuk menjelaskan kepentingan lembaga eksekutif di negara
yang kuat terhadap negara-negara yang sedang berkembang
(www.encyclopedia.com/doc/1G2-3402300125.html).

Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, eksplanatif, yaitu
bertujuan untuk menjelaskan mengenai Peran Politik dan Keamanan Rusia khususnya
di kawasan Asia Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah melalui library research yaitu berdasarkan dari buku dan media internet.
Sedangkan Tehnik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode
content analysis dan kajian sejarah yaitu menjelaskan dan menggambarkan data
bedasarkan sumber-sumber tertulis yang ada.

Hasil Penelitian
Kawasan Asia Tengah
Kawasan Asia Tengah memiliki daya tarik berupa sumber daya alam yang melimpah
bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok. Selain itu,
kawasan tersebut juga menjadi jalur penghubung antar benua Asia, Eropa bahkan
Afrika. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tengah memiliki sumber daya
alam yang melimpah berupa gas alam, minyak bumi dan batu bara. Kazakhstan dan
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Uzbekistan misalnya masing-masing menjadi negara produsen timah dan wolfram
terbesar kedua di dunia yang memiliki cadangan gas alam masing-masing sebesar
33,1 triliun cubic feet dan 38,5 triliun cubic feet dan negara Turkmenistan memiliki
cadangan gas alam lebih besar yaitu 617,3 triliun cubic feet di tahun 2014 (The BP
Statistical, 2016: 20). Turkmenistan berada diposisi ke-25 sebagai negara dengan
produksi gas alam terbesar dan ke-20 besar sebagai negara pengekspor gas alam di
dunia.

Selain nilai strategis yang dimiliki, kawasan Asia Tengah masih dihadapkan dengan
berbagai masalah seperti masalah separatis, rezim otoriter, kejahatan, korupsi, teroris,
dan ketegangan etnis dan sipil yang dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan
kawasan. Masalah gerakan separatis masih banyak terjadi dalam negara-negara di
kawasan tersebut. Masalah separatis di Tajikistan menjadi salah satu masalah yang
muncul dikarenakan adanya perbedaan budaya, bahasa dan agama di daerah
Badakhstan yang mengakibatkan 200 orang tewas yang terdiri dari personil militer
dan warga sipil (http://www.bbc.com/news/world-asia-18965366).

Rusia sebagai negara yang berdekatan secara geografis dan memiliki kedekatan
historis dengan kawasan Asia Tengah, menganggap ketidakstabailan di kawasan
tersebut dapat mengancam kepentingan nasionalnya. Rusia ingin menanamkan dan
meperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tengah dikarenakan kepentingan yang ingin
dicapai yaitu kepentingan sumber daya alam, politik, ekonomi dan keamanan. Hal ini
menyebabkan Rusia berperan aktif di kawasan demi mencapai kepentingan-
kepentingannya. Pada masa Vladimir Putin menjabat sebagai presiden menggantikan
Boris Yeltsin, Rusia mulai kembali meningkatkan peranan politik dan keamanan di
kawasan Asia Tengah. Putin menjadikan kawasan Asia Tengah sebagai pembuktian
bagi Rusia untuk dapat kembali menjadi negara great power dan penyeimbang
kekuatan dunia. Hal ini terlihat dari upaya Rusia untuk tetap mempertahankan
kebijakan near abroad demi mencapai kepentingan utamanya yaitu menjamin
keamanan dan mempertahankan dominasi Rusia di kawasan tersebut.

Periode ketiga Putin memimpin di tahun 2012 hingga 2017, Rusia tetap terus
berupaya meningkatkan pengaruh Rusia baik di bidang politik, ekonomi dan
keamanan melalui dua peran yaitu peran politik dan peran keamanan di kawasan Asia
Tengah meskipun di tahun-tahun tersebut Rusia dihadapkan dengan agenda lain di
luar kawasan Asia Tengah seperti krisis Ukraina dan krisis di Suriah.

Peran politik Rusia bertujuan untuk mempersatukan kembali wilayah bekas Uni
Soviet menjadi satu kesatuan Eurasia. Pembentukan Eurasia telah menjadi inti arah
kebijakan luar negeri yang dikampanyekan oleh Vladimir Putin sejak periode
pertama, kedua sampai sekarang periode ketiga kepemimpinannya. Implementasinya
ialah Rusia menginisiasi pembangungan pemukiman Rusia yang memiliki sasaran
untuk reunifikasi serluruh orang-orang Rusia dan Slavia Timur, Belarus, Utara
Kazakstan dan Utara Siberian (O’Loguhlin, John & Talbot, F. Paul, 2005: 24).

Adapun beberapa peran politik dan keamanan yang telah dilakukan Rusia demi
mencapai kepentingannya di kawasan Asia Tengah yaitu:
A. Peran Politik Rusia di Kawasan Asia Tengah
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1. Stabilisator di kawasan Asia Tengah
Pasca memerdekakan diri, kondisi politik dan pemerintahan negara-negara di
kawasan Asia Tengah belum stabil, karena terjadinya proses peralihan dari
yang dulunya sistem otoriter menjadi sistem demokrasi. Selain itu, negara-
negara di Asia Tengah juga menghadapi masalah pencaharian identitas baru,
perbaikan ekonomi, dan infrastruktur dalam negeri masing-masing.

Rusia berupaya menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di kawasan dengan
melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara
Asia Tengah, salah satunya melalui kerjasama regional yaitu CIS. CIS di
bawah pemerintahan Boris Yeltsin, kurang menjadi prioritas hal ini
disebabkan masing-masing negara anggota menangani masalah dalam
negerinya begitu juga Rusia. Peran politik Rusia dalam organisasi CIS di
masa pemerintahan Boris Yeltsin lebih sebagai partisipan dalam agenda-
agenda pertemuan tingkat tinggi.

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin, terdapat perubahan cara pandang
dalam menangani negara-negara anggota CIS. Ini dibuktikan dengan adanya
perubahan orientasi kebijakan luar negeri Rusia yang mana mengarah pada
peningkatan dan pengembangan integrasi dengan negara-negara anggota CIS
sebagai prioritas utama Rusia. Kesepakatan CIS, dimanfaatkan Rusia untuk
mempengaruhi negara-negara Asia Tengah dalam mewujudkan integrasi
Eurasia. Rusia di era Putin, selalu melancarkan manuver politik internasional
berupa diplomasi dengan aktor-aktor negara di Asia Tengah secara tertutup
dan rahasia. Merundingkan beberapa kontrak politik dan kerjasama integrasi
terutama dalam bidang ekonomi, militer dan politik. Salah satu maneuver
politik yang berhasil dilakukan oleh Putin yaitu kerjasama EAEU yang
dibangun berdasarkan prestasi Eurasian Customs Union (EACU) dan Single
Economic Space (SES).

Rusia berusaha menstabilkan kawasan dengan memberikan bantuan,
khususnya bantuan ekonomi dengan berinvestasi dalam pembangunan
infrastruktur serta mengajak negara-negara anggota membahas masalah-
masalah yang dihadapi dalam pertemuan yang sifatnya bilateral ataupun
multilateral seperti pertmuan KTT. Negara-negara di Asia Tengah yang masih
tergolong negara berkembang, masih bergantung dengan Rusia dalam hal
solidaritas politik, bantuan ekonomi dan bantuan militer. Rusia menjalin
komunikasi dalam mempermudah maksud dan tujuannya untuk menjaga
kawasan agar tetap stabil dari berbagai masalah baik yang ditimbulkan dari
dalam maupun luar kawasan (www.id.rbth.com/news/2017/03/15/sepuluh-
tahun-terakhir-rusia-berikan-bantuan-miliaran-dolar-ke-asia-
tengah_qyx720383).

2. Katalisator di kawasan Asia Tengah
Dalam keterlibatannya di Asia Tengah, Rusia berupaya untuk menyesuaikan
diri dengan negara-negara tetangganya tersebut. Kondisi Asia Tengah yang
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masih belum bisa dikatakan sejahtera atau maju terlihat dari masih banyaknya
penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan salah satunya seperti negara
Kyrgyzstan dengan angka sebesar 32.1%, Tajikistan 32.0% dan Uzbekistan
12.8% (ADB Basic Statistic 2017, Economic Research and Regional
Cooperation Departement).

Kondisi tersebut membuat Rusia aktif terlibat dalam peningkatkan
perekonomian negara-negara di kawasan tersebut, dengan menjalin kerjasama
khususnya di bidang ekonomi. Salah satu kerjasama ekonomi yang dilakukan
adalah The Eurasian Economic Union (EAEU). EAEU yang didirikan pada
bulan Januari 2015, diproklamirkan oleh Vladimir Putin, yang juga sebagai
promotor utama proyek ini
(www.ria.ru/economy/20140529/1009842639.html). Kerjasama ini didasari
pada pengembangan kerangka kerja berbasis peraturan fungsional untuk
dipromosikan, hubungan ekonomi yang lebih dalam antara anggota EAEU,
dan dengan demikian mengintegrasikan negara-negara ke dalam entitas
ekonomi kohesif baru di wilayah pasca-Soviet. Kerjasama ini beranggotakan
negara-negara bekas Uni Soviet yaitu Armenia, Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Rusia dan Tajikistan. Tercatat total luas wilayah EAEU lebih dari
20 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk melebihi 180 juta orang
dengan masing-masing perkiraan PDB sekitar US$ 4 triliun di tahun 2013
(yang didasarkan pada kriteria kesetaraan daya beli masyarakat)
(www.eurasiancommission.org/en/Pages/ses.aspx).

Sebelumnya Putin telah berusaha melawan marginalisasi ekonomi dan
membangun Rusia kembali dalam sebuah blok integrasi ekonomi. EAEU
menunjukkan pengakuan Rusia, bahwa dunia semakin terpecah menjadi blok-
blok regional yang memungkinkan ekonomi untuk mengkonsolidasikan
kekuatan dan pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan tersebut.
Keuntungan dari struktur EAEU yang memungkinkan Rusia untuk
mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri dari negara-negara anggota tanpa
tanggung jawab yang berat dalam mengatur mereka. Ini adalah bentuk
hegemoni “lunak” dan bukan pembangunan kekaisaran dalam arti bahwa
Rusia tidak ingin mengendalikan institusi dan kebijakan domestik namun
ingin menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka dengan kepentingannya
sendiri. Manfaat utama EAEU bagi Rusia adalah kepentingan politik
dibanding kepentingan ekonomi. Hal ini disebabkan EAEU membuktikan
bahwa pengaruh Rusia sangat besar dalam kerjasama ekonomi tersebut.
EAEU menyumbang hanya 5% dari perdagangan Rusia, sebagian besar
ekspor negara tersebut sampai ke seluruh dunia. Rencana integrasi asli Rusia
pada dasarnya bersifat politis dan bukan sekedar ekonomi.

Pada awal EAEU, Rusia bertujuan untuk membentuk sebuah serikat pekerja
yang komprehensif, yang mencakup serikat moneter dan integrasi politik dan
pertahanan. Namun, agenda yang jauh ini ditolak oleh negara lain, terutama
Kazakhstan, yang berhasil dalam upaya untuk membatasi EAEU untuk
integrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan upaya Rusia untuk terus
meningkatkan pengaruhnya di wilayah ini: EAEU secara nominal berkonotasi
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tentang kerjasama ekonomi, namun hubungan ekonomi dengan anggota
Eurasia hanya penting bagi Rusia sebagai pendahulu untuk mencapai tujuan
politik dan geopolitiknya (Rilka Dragneva and Kataryna Wolczuk, 2016: 7).

3. Leading State di kawasan Asia Tengah
Sejalan dengan itu, keberadaan Rusia sebagai leading state di dalam
pembentukan kerjasama CIS dan EAEU diterima baik oleh negara-negara di
kawasan. Khususnya negara anggota seperti Belarus, Kyrgyzstan dan
Kazakhstan yang pada dasarnya membutuhkan keberadaan Rusia. Bagi
Belarus, keberadaan Rusia sangat penting dalam bidang politik dan ekonomi.

Rusia menjadi pasar yang menyumbang 35% dari total ekspor makanan dan
22% ekspor mesin dan peralatan transportasi Belarus di tahun 2015. Belarus
sangat mengandalkan dukungan ekonomi dari Rusia. Sedangkan bagi
Kyrgyzstan dan Kazakhstan yang memiliki kedekatan dengan Rusia,
merasakan peranan yang dilakukan Rusia salah satunya Kyrgyzstan faktor
utama bergabungnya Kyrgyzstan dalam EAEU dikarenakan  bantuan yang
diberikan oleh Rusia berupa bantuan keuangan US$ 1,2 miliar dan adanya
remittances (kiriman uang) dari migrasi tenaga kerja (Rilka Dragneva and
Kataryna Wolczuk, 2016: 8-10). Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara
yang telah dipengaruhi oleh Rusia juga merasakan serta mengakui adanya
peran politik dan ekonomi Rusia di kawasan tersebut.

Rusia sebagai leading state di kawasan memainkan peran yang signifikan
dalam proses memimpin integrasi Eurasia. Survey opini publik yang
dilakukan Integration Barometer menunjukkan Rusia secara konsisten
dipandang sebagai pemersatu negara-negara CIS. Negara CIS percaya bahwa
kepentingan nasional negara anggota yang berpartisipasi dalam integrasi
Eurasia akan diakomodir oleh Rusia. Kebanyakan mayoritas negara republik
pasca Soviet bergantung pada Rusia dalam hal solidaritas politik dan bantuan
militer (Integration Barometer, Center for Integration Studies, Eurasian
Development Bank, Moskow, 2012-2013). Dapat diamati secara luas dalam
hubungan internasional, negara-negara kuat seperti Rusia membentuk
organisasi dengan negara-negara anggota yang lemah dikarenakan
kecenderungan mereka dari negara-negara lemah untuk sepakat dengan
keputusan atau kebijakan dengan negara dominan. Dalam hal ini Rusia
sebagai negara dominan mendapat keuntungan untuk merealisasikan
kepentingannya melalui penyelarasan kebijakan diantara anggota tersebut.

Peran-peran yang telah dijalankan di atas, menunjukkan bahwa Rusia
memang memegang kendali secara politik di kawasan Asia Tengah. Peran
Rusia yang tergambarkan sebagai tindakan untuk menanamkan dan
memperluas pengaruhnya agar dapat mengontrol negara-negara tetangga,
khususnya negara-negara di kawasan tersebut demi mencapai kepentingan
nasionalnya. Hal ini menempatkan Rusia sebagai negara super power ketika
dihadapkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah, meskipun untuk
sekala Eropa Rusia masih di level menengah.menengah.
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B. Peran Keamanan Rusia di Kawasan Asia Tengah
edekatan geografis dan isu-isu keamanan seperti separatis, rezim otoriter, korupsi,
ketegangan etnis, perdagangan narkoba dan terorisme mendorong Rusia dan
negara-negara Asia Tengah membentuk kerjasama keamanan bersama. Dimana
tujuan dibentuknya kerjasama tersebut untuk memperkuat perdamaian dan
keamanan dan stabilitas internasional dan regional serta untuk memastikan
perlindungan kolektif terhadap kemerdekaan, integritas teritorial dan kedaulatan
negara-negara anggota, dalam pencapaian negara-negara anggota mana yang akan
memprioritaskan sarana politik.

Pada masa Pemerintahan Vladimir Putin, Rusia mencoba merintis kembali sebuah
pakta pertahanan baru yang dikenal sebagai Pakta Pertahanan Keamanan Kolektif
atau Collective Security Treaty (CST), yang sebelumnya ada di pemerintahan
Boris Yeltsin. Pakta pertahanan ini ditujukkan untuk membuat terobosan ke
negara-negara terdekat yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet. CST yang
ditandatangani pada tanggal 15 Mei 1992 dan diikuti oleh negara-negara yang
baru merdeka dari Uni Soviet yaitu Republik Armenia, Republik Belarus,
Republik. Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan, Federasi Rusia dan Republik
Tajikistan mulai berlaku pada tanggal 20 April 1994 untuk jangka waktu lima
tahun, dengan kemungkinan perpanjangan
(www.en.kremlin.ru/catalog/glossary/30). Pada tanggal 2 April 1999, presiden
Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, dan Tajikistan
menandatangani sebuah protokol untuk memperpanjang perjanjian tersebut setiap
lima tahun sekali.

Pada saat Vladimir Putin menjabat menggantikan Boris Yeltsin, diputuskan untuk
mengubah organisasi CST menjadi sebuah organisasi internasional penuh menjadi
Collective Security Treaty Organization (CSTO) pada tanggal 14 Mei 2002 dan di
tahun yang sama pada bulan Desember, Majelis Umum PBB mengeluarkan
sebuah resolusi yang memberikan status pengamat CSTO
(www.jejaktapak.com/2017/05/11/rusia-bangun-csto-mampukah-tandingi-nato/c).
Tugas utama CSTO adalah pertahanan kolektif terhadap ancaman umum, baik
eksternal maupun internal, khususnya kerja sama dan koordinasi bersama
melawan "terorisme internasional dan ekstremisme, perdagangan gelap obat-
obatan dan zat psikotropika, senjata, kejahatan transnasional terorganisir, migrasi
ilegal dan ancaman lain untuk keselamatan negara anggota” sebagaimana
tercantum dalam piagam CSTO Article 8.

Berharap untuk membangun citra sebagai kekuatan besar, Rusia mulai
memperkenalkan CSTO ke seluruh dunia sebagai penyeimbang NATO. Latihan
militer antara anggota blok tumbuh lebih besar dan lebih sering, dan penciptaan
Collective Rapid Reaction Force (CRRF) yang dilakukan pada tahun 2009 untuk
mendorong kredibilitas dan prestis organisasi di panggung global
(www.sputniknews.com/voiceofrussia/2009/06/03/262967/).

Beberapa operasi militer kolektif yang telah diselenggarakan oleh CSTO diantara
lain yaitu operasi 321-Нелегал (nelegal - ilegal dalam bahasa Rusia) dan operasi
Proxy. Operasi 321-Нелегал bertujuan untuk menindak lanjuti migrasi illegal
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yang berasal dari luar negara non-CSTO yang banyak menetap di kawasan Asia
Tengah. Sedangkan operasi proxy bertujuan untuk menutup situs web ekstrimis
dan meningkatkan kerjasama keamanan cyber di antara negara-negara anggota
CSTO (Y. A. Nikitina, 2013: 3). Selain operasi militer kolektif, CSTO juga secara
berkala mengadakan latihan militer bersama dengan negara-negara anggota. Di
bulan September 2017, Rusia mengadakan latihan militer yang dikenal dengan
Zapad-2017, latihan ini dilakukan setiap empat tahun sekali, dan kali ini
dilakukan dengan Belarusi. Zapad pada tahun 2017 ditetapkan sebagai latihan
militer terbesar di Rusia sejak tahun 2013. Terdapat sekitar 12.700 personil
tentara yang dikerahkan secara total, termasuk 5.000 personil Rusia dan 7.200
personil Belarus dan tersebar di semua unit baik darat, laut dan udara. Semuanya
akan terlibat dalam perang-perang, yang berlangsung di hamparan tanah luas di
barat Rusia, serta Belarus, Laut Baltik dan daerah kantong Rusia Kaliningrad
(www.independent.co.uk/news/world/europe/zapad-2017-russia-military-
exercises-drills-europe-borders-kicks-off-war-games-putin-a7948456.html).

Setelah Zapad-2017, Rusia kembali memimpin Latihan strategis operasional yang
cakupannya lebih luas dari sebelumnya. Pada tanggal 3 Oktober 2017, latihan
operasional strategis ini melibatkan semua negara anggota CSTO. Latihan yang
dikenal dengan Combat Brotherhood ini, menampilkan kekuatan dari semua
anggota CSTO (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia dan Tajikistan)
yang melatih tanggapan kolektif terhadap serangan “teroris” ke satu negara
anggota dan berfokus pada konflik antar negara
(www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13484-russia-
rehearses-military-intervention-in-central-asia-and-the-caucasus.html).

CSTO, telah berperan sebagai elemen kunci dalam upaya Rusia untuk
mengamankan wilayah lingkup pengaruhnya di bekas Uni Soviet meski
disibukkan dengan adanya krisis di Ukraina. Adanya CSTO yang memperkuat
pengaruh Rusia dengan membantu membenarkan basis Rusia di wilayah tersebut,
memberikan insentif bagi militer Asia Tengah untuk bekerja sama dengan Rusia,
dan berpotensi memberikan pembenaran legal untuk intervensi militer Rusia di
kawasan. Negara-negara Asia Tengah juga merasakan manfaat bergabungnya
dalam CSTO dimana CSTO dianggap sebagai penyedia keamanan di Eropa Timur
dan Kaukasus, dan dan khususnya di kawasan Asia Tengah.

Rusia sebagai aktor keamanan paling kuat di kawasan memiliki kapabilitas untuk
bereaksi lebih cepat terhadap krisis, ancaman kawasan baik di dalam kawasan
yaitu separatis, rezim otoriter, dan ketegangan etnis serta ancaman dari luar
kawasan seperti perdagangan narkoba dan teroris yang berasal dari negara-negara
yang berbatasan langsung dengan kawasan Asia Tengah khususnya negara
Afghanistan dan negara-negara Timur Tengah. Hal tersebut membuat Rusia
merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam penyelesaian masalah
keamanan di kawasan demi kepentingan nasionalnya. Peran Rusia sebagai negara
inti dalam organisasi keamanan ini jelas diakui oleh negara-negara anggota lain
dari CSTO, yang pada beberapa bagian melihat Rusia sebagai mitra terpercaya
untuk keamanan dan konsolidasi kerangka kelembagaan mereka dan
meningkatkan keuntungan relatif mereka di bawah ekonomi dan militer.
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Dari beberapa agenda tersebut, Rusia nampaknya ingin menghindari tindakan
sendiri dan mencari payung CSTO untuk agenda-agenda yang lebih besar di masa
depan dengan mencari sekutu yang dapat diandalkan. Rusia yang melihat potensi
ancaman terhadap keamanannya, memanfaatkan CSTO sebagai wadah untuk
hubungan bilateral dengan negara-negara anggota dan sekaligus memperdalam
pengaruh keamanan di kawasan. Dalam suatu permasalahan regional yang
dihadapi Rusia dan negara-negara di kawasan Asia Tengah saling berhubungan
erat, sehingga permasalahan mengenai keamanan nasional masing-masing negara
tidak mungkin ada tanpa memperhitungkan mengenai keamanan wiayah bersama.
Walaupun terdapat ketergantungan antar negara di kawasan, hal ini juga
dipengaruhi oleh perimbangan kekuatan, aliansi antar negara serta masuknya
suatu kekuatan eksternal di dalam kawasan tersebut. Rusia merupakan kekuatan di
luar kawasan yang menjadi penyeimbang kekuatan sekaligus menjadi bagian
terpenting dalam menjaga keamanan di kawasan. Hal ini dikarenakan kawasan
Asia Tengah secara letak geografis berdekatan dengan Rusia. Keamanan regional
merupakan salah satu cara bagi Rusia untuk mengusahakan terciptanya
keteraturan dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tengah antar kedua
belah pihak.

Kesimpulan
Peran politik dan keamanan Rusia di kawasan Asia Tengah adalah tindakan
memperluas pengaruhnya agar dapat mempertahankan posisi di kawasan serta
dapat mengontrol politik secara eksklusif di kawasan tersebut. Kawasan Asia
Tengah dibutuhkan Rusia untuk berperan aktif dalam menciptakan keteraturan dan
keamanan di kawasan dengan melakukan kerjasama di bidang politik, ekonomi dan
keamanan dengan negara-negara anggota. Adapun upaya-upaya yang dilakukan
melalui organisasi regional seperti CIS, EAEU serta CSTO. CIS menjadi kunci
untuk memperlihatkan peran politik Rusia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia
Tengah agar terwujudnya persatuan kembali negara-negara bekas pecahan Uni
Soviet dalam satu kesatuan. Dalam EAEU Rusia sebagai promtor utama proyek
tersebut. Proyek yang didasari pada pengembangan kerangka kerjasama berbasis
fungsional dengan mengintegrasikan negara-negara ke dalam entitas ekonomi
kohesif baru di kawasan pasca-Soviet. Sedangkan dalam organisasi keamanan
seperti CSTO, Rusia berperan signifikan sebagai kekuatan eksternal paling unggul
di kawasan, khususnya dalam bidang keamanan mengambil alih sebagai
stabilisator di kawasan Asia Tengah. Rusia adalah aktor keamanan paling kuat di
kawasan ini, memiliki kapabilias untuk bereaksi lebih cepat terhadap krisis,
ancaman kawasan serta merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam
penyelesaian masalah keamanan.
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