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ABSTRAK 

TANIA RAMDANI PUTRI. Pemerintahan Leonid Brezhnev di Uni Soviet Dalam Bidang 

Politik Pada Tahun 1964-1982. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas PGRI Yogyakarta, Februari 2015 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan Leonid Brezhnev, 

dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Leonid Brezhnev. Disamping itu juga untuk 

mengetahui sejauh mana keterlibatan Uni Soviet dalam konflik-konflik yang terjadi dinegara-

negara boneka. 

Penelitian ini merupakan penelitian Kajian Pustaka. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah mengumpulkan data-data dari literatur atau buku-buku sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Metode analisis data menggunakan metode non-sistmatik. 

Hasil dari penelitian ini dapat disumpulkan bahwa Leonid Brezhnev yang lahir pada 

12 Desember 1906 di Kamenskoe, Ukhraina. Brezhnev lahir dari keluarga kelas pekerja, 

sehingga harus meninggalkan sekolahnya pada usia 15 tahun dan memilih untuk bekerja 

hingga akhirnya Brezhnev lulus sekolah menengah kejuruan pada usia 21 tahun. Brezhnev 

melanjutkan pendidikannya di Institusi Metalurgi Kamenskoe dan lulus pada tahun 1935 

sebagai Insinyur Metalurgi karena ketertarikannya pada politik, dunia Metalurgi ia tinggalkan 

dan ia segera menjadi terlibat dalam kerja pemerintahan dan partai. Pada Perang Dunia II 

Brezhnev telah menjadi seorang pemimpin partai penting di wilayah asalnya dan beberapa 

posisi penting pun pernah ia duduki. Selama tahun 1970 Brezhnev memerintah Uni Soviet 

melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya seperti kekuatan militer Uni Soviet meningkat 

tajam jauh melampaui kekuatan militer Amerika Serikat, dan penegasan kembali pengawasan 

Uni Soviet terhadap negara-negara satelitnya. Pada masa pemerintahan Brezhnev Uni Soviet 

ikut terlibat dalam konflik-konflik dinegara-negara boneka dan beberapa kejadian perang, 

Soviet juga ikut berperan didalamnya seperti pada Perang Dunia II dan pada Perang Dingin. 

 

Kata kunci : Pemerintahan Leonid Brezhnev,  Uni Soviet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rusia merupakan sebuah negara besar yang telah mengalami perubahan dalam 

kurun waktu sejarah yang sangat panjang. Berawal dari sebuah kerajaan, Rusia 

menjadi salah satu Divine Right of King yang ikut menentukan perubahan politik 

dunia. Perubahan politik Rusia telah dimulai sejak terjadinya perang dengan 

Nepoleon, dimana perang tersebut telah membawa ide-ide revolusi terhadap 

pemerintahan diktaktor para penguasa Rusia. Perang dingin sering pula disebut 

perang ideologi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ideologi yang digunakan oleh 

negara yang terlibat dalam perang dingin, Uni Soviet dengan ideologi sosial 

komunisnya dan Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya. Perbedaan ideologi ini 

pula akhirnya menjadi ancaman bagi demokrasi liberal dan komunis. Ketika Amerika 

Serikat berusaha menghalangi penyebaran komunis dan Uni Soviet yang merasa 

dihalangi kemudian melakukan ekspansi ke wilayah lain yang belum terjamah 

Amerika. 

Eksistensi Uni Soviet dalam perang dingin sangat besar. Sebagai salah satu 

negara yang terlibat langsung dalam perang dingin, situasi pemerintahan disebabkan  

segala upaya yang dilakukan oleh Uni Soviet akan berpengaruh pada kebijakan 

Amerika Serrikat sehingga naik turunnya suhu Perang Dingin dipengaruhi kebijakan  

Uni Soviet 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

a. Melatih daya pikir kritis, analitis, dan objektif dalam menganalisis suatu 

peristiwa 



b. Sebagai sarana melatih kemampuan penulis untuk mempraktekkan metode 

penelitian sejarah dan historiografi yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan 

c. Untuk melatih kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar 

dan menuangkannya dalam penulisan sejarah 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memberikan gambaran yang tegas dan objektif tentang masa 

pemerintahan Leonid Breznev di Uni Soviet 

b. Untuk memberikan informasi mengenai seberapa jauh keerlibatan Uni Soviet 

dalam perang dingin dan konflik-konflik di negara-negara dunia ketiga 

Melalui penulisan skrisi ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis 

C. Manfaat Penulisan 

Manfaat Penulis 

a. Penulisan skripsi  ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana di Universitas PGRI Yogyakarta 

b. Skripsi ini akan menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti, 

menganalisis dan merekonstruksi peristiwa sejarah 

c. Setelah mengkaji sejarah Eropa, khususnya Rusia, penulis berharap akan 

memiliki wawasan kesejarahan yang luas, kritis dan peka terhadap 

permasalahan internasional, terutama yang berkaitan dengan Rusia 

Bagi Pembaca 

a. Pembaca diharapkan lebih mengerti dan memperoleh pengetahuan yang jalas 

serta objektif mengenai tokoh Leonid Breznev 

b. Pembaca diharapkan lebih objektif dalam menilai tokoh Leonid Breznev 

sebagai presiden Uni Soviet 



c. Dapat menambah wawasan kesejarahan bagi pembaca. Hai ini akan 

bermanfaat untuk dapat menilai peristiwa internasional secara objektif 

D. Metode Penulisan 

Sejarah sebagai ilmu, mempunyai metode sendiri dalam mengungkapkan 

peristiwa sejarah dari masa lampau agar menghasilkan penulisan sejarah yang kritis, 

ilmiah dan objektif. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode 

historis dengan usur utama studi pustaka, oleh karena itu sumber menduduki tempat 

yang terpenting. 

Nugroho Notosusanto
1
 menggunakan pokok-pokok kegiatan metode sejarah yang 

meliputi : 

1. Heuristik, yaitu kegiatan menghimpun sumber-sumber masa lampau yang dikenal 

sebagai data-data sejarah 

2. Kritik sumber, yaitu kegiatan meneliti apakah sumber-sumber sejarah itu asli, baik 

dalam bentuk maupun dalam isinya, sehingga benar-benar merupakan fakta-fakta 

sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan 

3. Interprestasi, yaitu menetapkan maksud yang saling berhubungan dari fakta-fakta 

sejarah yang dapat diperoleh setelah diterapkan kritik sumber 

4. Peenyajian, yaitu menyampaikan sintesis yang dipeloleh dalam bentuk fakta 

sejarah 

 

RIWAYAT HIDUP LEONID BREZHNEV DAN KARIR TUGASNYA 

Leonid Brezhnev lahir pada 12 Desember 1906 di Kamenskoe (sekarang 

Dneprodzerzhinsk) pusat metalurgi di Ukraina. Brezhnev terlahir dari keluarga kelas pekerja, 

sehingga ia harus meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun dan memilih untuk bekerja. 

                                                           
1
 Nugroho Notosusanto. Norma-norma Dasar Pemikiran dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Dephankam. (1990). 

hlm 35-43 “menggunakan pokok-pokok kegiatan metode sejarah” 



Namun demikian, Brezhnev terus belajar dan menempuh pendidikannya sembari bekerja 

hingga akhirnya lulus dari sekolah menengah kejuruan pada usia 21 tahun. Dalam tahun-

tahun berikutnya, Brezhnev bergabung dengan partai Komunis dan menduduki berbagai 

jabatan pemerintahan kecil. 

Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Institut Metalurgi Kamenskoe dan lulus pada 

tahun 1935 sebagai Insinyur Metalurgi. Karena jiwa politiknya, dunia metalurgi hanya 

digelutinya dalam waktu yang tidak lama dan ia segera menjadi terlibat dalam kerja 

pemerintah dan partai. Pada awal Perang Dunia II, Brezhnev telah menjadi seorang pemimpin 

partai penting di wilayah asalnya. 

Karir yang pernah dicapai oleh Brezhnev sebagai berikut : 

 Sekretaris Pertama Komite Sentral SSR Moldavia (1950)
2
 

 Ketua Presidium Tertinggi Soviet (1960-1964) 

 Sekretariat Komite Pusat Partai Komunis (1964) 

 Sekretaris Jenderal Uni Soviet (1966-1982) 

 Komite Pusat RSK Kazakhstan (1970) 

 Kementerian Pertahanan (1974) 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN LEONID BREZHNEV 

A. Bidang Militer 

Perang dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan 

politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan 

sekutunya NATO dengan dunia Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet 

                                                           

2
http://profil.merdeka.com/mancanegara/l/leonid-ilich-brezhnev/ “Karir yang pernah dicapai oleh Brezhnev” 

 

http://profil.merdeka.com/mancanegara/l/leonid-ilich-brezhnev/


beserta sekutu negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah Sekutu 

berhasil mengalahkan Jerman dan Perang Dunia II yang kemudian 

menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya 

didunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi dan militer yang besar. Uni 

Soviet dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk 

Blok Timur. Proses pemulihan di Eropa Barat pasca perang difasilitasi oleh 

Amerika Serikat dan untuk menandinginya Uni Soviet juga membentuk 

COMECON  bersama sekutu Timurnya. Amerika Serikat membentuk NATO 

pada tahun 1949 sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada 

tahun 1955. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua 

negara adidaya tersebut, sedangkan yang lain memilih untuk tetap netral 

dengan mendirikan Gerakan Non-Blok. 

B. Dalam Bidang Politik dan Ekonomi 

Uni Soviet adalah negara pertama yang mengadopsi sistem ekonomi 

terencana yang dimana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan 

dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terencana yang diterapkan ini 

adalah peraturan perang Komunisme yang diantara termasuk nasionalisasi 

industri, penyatuan distribusi hasil produksi, rekuisi koersif produksi pertania 

dan percobaan penghilangan peredaran uang, termasuk perusahaan pribadi dan 

perdagangan bebas. Peraturan ini malah menyebabkan perekonomian Uni 

Soviet mengalami kemerosotan. Setalah pembentukan Blok Timur 

perekonomian Uni Soviet menjadi relatif makmur, namun hanya sedikit 

produk buatan Soviet yang diperdagangkan secara global, meski demikian 

sistem perekonomian soviet masih berdasar pada harga tetap dan monopoli 



negara. Gandum dan barang kebutuhan rumah tangga merupakan barang 

impor utama Uni Soviet. 

C. Kebijakan Luar Negeri Brezhnev 

Kebijakan luar negeri Brezhnev mencerminkan konservatisme dan 

penguatan kembali hegemoni Soviet terhadap negara-negara yang tergabung 

dalam kubu sosialis, untuk mengantisipasi ancaman runtuhnya kubu sosialis, 

dengan hubungan politik, militer, dan ekonomi. Dalam upaya penyebaran 

Komunisme khususnya kenegara-negara baru Brezhnev melanjutkan 

kebijakan dukungan kepada gerakan dan rezim progresif diseluruh penjuru 

dunia. Langkah konkret sebagai implimentasi tersebut, menunjuk beberapa 

contah seperti upaya perbaikan hubungan dengan RRC. 

KETERLIBATAN UNI SOVIET DALAM KONFLIK DI 

NEGARA-NEGARA BONEKA 

A. Perang Dunia II 

Perang Dunia II merupakan perang terbesar dan tersayat yang pernah 

terjadi selama ini. Perang ini menelan korban yang sangat besar, yakni sekitar 

40 juta orang. Perang ini juga membawa akibat besar bagi dunia terutama 

terjadi perubahan-perubahan dibidang politik, ekonomi, dan sosial. 

1. Bidang Politik 

Munculnya kekuatan besar di dunia (adikuasa dan super power), yakni 

Amerika Serikat dengan ideologi Liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologi 

Komunisnya. Terjadi persaingan diantara kedua ideologi yang berbeda 

berakibat munculnya perang dingin (Cold War). 

2. Bidang Ekonomi 



Setelah Perang Dunia II berakhir, perekonomian dunia mengalami 

kekacauan sehingga Amerika Serikat ketakutan pihak komunis akan 

mempengaruhi negara – negara yang sedang kesulitan. Untuk itu Amerika 

Serikat memberikan bantuan (kredit) bagi negara – negara Eropa yang hancur 

akibat Perang Dunia II. Misalnya melalui program Marshall Plan 1947. 

Akibatnya paham komunis dapat dibendung di wilayah Eropa Barat. Selain 

itu, negara Jerman dan Jepang muncul sebagai negara industri besar setelah 

mendapat bantuan dari Amerika Serikat. 

3. Bidang Sosial 

Munculnya keinginan yang kuat dari sebagian negara di dunia untuk 

menciptakan perdamian abadi. Dari tekad inilah muncul lembaga internasional 

yang berwibawa dalam melakukan perdamian, yaitu Perserikatan Bangsa – 

Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Adapun para pelopor pendiri PBB ialah 

Franklin Delano Roosevelt (Amerika), Winston Churschill (Inggris) dan Josef 

Stalin (Uni Soviet) 

B. Latar Belakang Perang Dingin 

Latar belakang yang menyebabkan Perang Dingin antara lain 

munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak Sekutu 

(Inggris, Prancis, dan Amerika). Di sisi lain, Uni Soviet muncul sebagai 

negara besar yang berperan membebaskan Eropa Timur dari tanagn Jerman 

dan membangun perekonomian negara – negara Eropa Timur. Uni Soviet 

melepaskan pengaruhnya dengan mensponsori terjadinya perbutan kekuasaan 

diberbagai negara Eropa Timur seperti di Bulgaria, Albania, Hungaria, 

Rumania, Polandia dan Cekoslovakis sehingga negara – negara tersebut masuk 

dalam pemerintahan komunis Uni Soviet. 



C. Berlangsungnya Perang Dingin 

Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II dan dalam 

waktu singkat (1945-1948) Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan 

komunis di Bulgria, Rumania, Hungoria, Polandia, dan Cekoslovakia. Oleh 

karena itu perkembangan pengaruh Uni Soviet sangat cepat dan 

pertumbuhannya sangat pesat, Amerika merasa perlu membendung 

perkembangannya gerakan komunis. Sehingga akhirnya Amerika menyusun 

strategi politik Containment Policy yang bertujuan mencegah perkembangan 

pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan. 

D. Dampak Perang Dingin 

Persaingan senjata semakin maju dan berkembang pesat. Itu semua 

memacu setiap negara untuk mengembangkan pertahanan negaranya masing – 

masing. Perang Dingin juga berdampak pada Uni Soviet dimana melemahnya 

sistem ekonomi Soviet dan strategi yang dilakukan lakukan Uni Soviet untuk 

menghancurkan Amerika Serikat malah justru menghancurkan Uni Soviet 

sendiri. 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan Historis 

Leonid Brezhnev lahir pada 12 Desember 1906 di Kamenskoe 

(sekarang Dneprodzerzhinsk) pusat metalurgi di Ukraina. Brezhnev terlahir 

dari keluarga kelas pekerja, sehingga ia harus meninggalkan sekolah pada usia 

15 tahun dan lulus dari sekolah menengah kejuruan pada usia 21 tahun. Dalam 

tahun-tahun berikutnya, Brezhnev bergabung dengan partai Komunis dan 

menduduki berbagai jabatan pemerintahan kecil.  



Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Institut Metalurgi Kamenskoe 

dan lulus pada tahun 1935 sebagai Insinyur Metalurgi. Karena jiwa politiknya, 

dunia metalurgi hanya digelutinya dalam waktu yang tidak lama dan ia segera 

menjadi terlibat dalam kerja pemerintah dan partai. Pada awal Perang Dunia 

II, Brezhnev telah menjadi seorang pemimpin partai penting di wilayah 

asalnya. 

Karir yang pernah dicapai oleh Brezhnev sebagai berikut : 

 Sekretaris Pertama Komite Sentral SSR Moldavia (1950)
3
 

 Ketua Presidium Tertinggi Soviet (1960-1964) 

 Sekretariat Komite Pusat Partai Komunis (1964) 

 Sekretaris Jenderal Uni Soviet (1966-1982) 

 Komite Pusat RSK Kazakhstan (1970) 

 Kementerian Pertahanan (1974) 

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Leonid Brezhnev 

a. Kekuatan militer Uni Soviet meningkat tajam, jauh melampaui 

kekuatan militer Amerika Serikat 

b. Penegasan kembali pengawasan Uni Soviet terhadap negara-negara 

satelitnya 

c. Perekonomian Uni Soviet merosot, kemerosotan perekonomian Soviet 

ini tampaknya terus berlajut hingga tampilnya Gorbach 

Munculnya kekuatan besar di dunia (adikuasa dan super power), yakni 

Amerika Serikat dengan ideologi Liberalisme, dan Uni Soviet dengan ideologi 
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Komunisnya. Terjadi persaingan di antara kedua ideologi yang berbeda 

berakibat munculnya perang dingin (Cold War).  

Latar belakang yang menyebabkan Perang Dingin antara lain 

munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak Sekutu 

(Inggris, Prancis, dan Amerika). Amerika berperan besar daam membantu 

negara – negara Eropa Barat untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya. 

Di sisi lain, Uni Soviet muncul sebagai negara besar yang berperan 

membebaskan Eropa Timur dari tanagn Jerman dan membangun 

perekonomian negara – negara Eropa Timur. Uni Soviet melepaskan 

pengaruhnya dengan mensponsori terjadinya perbutan kekuasaan diberbagai 

negara Eropa Timur seperti di Bulgaria, Albania, Hungaria, Rumania, 

Polandia dan Cekoslovakis sehingga negara – negara tersebut masuk dalam 

pemerintahan komunis Uni Soviet.  

B. Kesimpulan Pedagogis 

Leonid Brezhnev yang lahir pada 12 Desember 1906 di Kamenskoe seorang 

pemimpin Uni Sovet selama 18 tahun dan mempu membuat Uni Soviet 

menjadi negara yang dapat menandingi Amerika Serikat, beberapa hal yang 

dapat dicontoh dari Leonid Brezhnev adalah kebijakan-kebijakan yang 

diambilnya seperti kekuatan militer Uni Soviet meningkat tajam jauh 

melampaui kekuatan militer Amerika Serikat dan penegasan kembali 

pengawasan Uni Soviet terhadap negara-negara satelitnya, Brezhnev juga 

mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya dalam bidang 

teknologi. Ketiga hal tersebut dapat menjadi contoh baik bagi kita agar dapat 

lebih maju dan berkembang baik dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk 

masa depan mau pun maju dan berkembang dalam bidang teknologi. 



DAFTAR PUSTAKA 

Al-Adnani Abu Fatiah, Abu Laila Abdur Rahman. (2007). Menanti Kehancuran  Amerika & 

Eropa. Solo: Granada Mediatama 

A. Fahrurodji.  (2005). Rusia Baru Menuju Demokrasi. Pengantar Sejarah  dan   Latar 

Belakang Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

 

Agung Leo. (2013). Sejarah Intelektual. Yogyakarta: Ombak Dua 

Djaja Wahjudi. (2012). Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern. Yogyakarta: 

Ombak 

La Feber Weber ., 1991, hlm 299 

Louis Gotschlak, Op.cit.. hlm 35 

Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik: Gramedia. Edisi pertama cetakan  ketujuh 

puluh,juli 2007  

 

Saragih Simon. (2008). Bangkitnya Rusia. Jakarta: Kompas Media Nusantara 

Trotsky Leon. (2009). Revolusi Permanen. Yogyakarta: Resist Book 

Webster’s, Op., 1990, hlm 299 

Witoelar Rachmat. (2005). Rusia Baru Menuju Demokrasi Pengantar Sejarah dan Latar 

Belakang Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber internet : 

Blogger.http://ttoilett.blogspot.com/2013/04/sekilas-tentang-russia-foreign-policy.html?m=1 

Commons Delinker. http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet 

Gatot.http://kelas-pegawai-stmikmj.gatotkaca.my.id/ensiklopedia.php? i=all&id=38010 

Pristyani.http://pristyani.blogsopt.com//2014/03/uni-soviet-setelah-stalin.html?m=i 

Sarwo Edhi. http://awok90.wordpress.com/2011/07/03/uni-soviet-riwayat-singkat/ 

Sherlockindo.http://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Pusat_Partai_Komunis_ Uni_Soviet 

Sojuzeres. http://id.m.wikipedia.org/wiki/uni.soviet 

Wahyu. http://wahyuputrabangka.blogspot.com/2013/06/i_4.html?m=1 

http://profil.merdeka.com/mancanegara/l/leonid-ilich-brezhnev/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ttoilett.blogspot.com/2013/04/sekilas-tentang-russia-foreign-policy.html?m=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet
http://kelas-pegawai-stmikmj.gatotkaca.my.id/ensiklopedia.php?%20i=all&id=38010
http://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Pusat_Partai_Komunis_%20Uni_Soviet
http://profil.merdeka.com/mancanegara/l/leonid-ilich-brezhnev/


BIODATA PENULIS 

Nama     :  Tania Ramdani Putri 

NPM    :  10144400014 

Tempat & Tanggal Lahir :  Pontianak, 18 Maret 1992 

Alamat  : Jln. Cokroaminito, Sudagaran Tegalrejo (alamat tinggal) 

                                                : Jln. Aliayang Asmil Kodim, Singkawang, Kalimantan Barat 

(alamat asal) 

Riwayat Pendidikan  :  -  TK Kartika VI-60, Singkawang, Kalimantan Barat 

   -  SD Negeri 10 Singkawang, Kalimantan Barat 

- SMP Negeri 5 Singkawang, Kalimantan Barat 

- SMA S.M Tsjafioeddin Singkawang, Kalimantan Barat 

- UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA 

 


