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Abstract 

The main objective of this study is to compare the processes occurring in the field of politics, 
economics, education and culture of the two countries located far from each other, Ukraine and 
Republic of Indonesia, which have many similarities in their development in the XX and XXI 
centuries. However, besides similarities, there are significant differences between the two 
countries. Knowledge and understanding of the differences between the two countries will help 
improve relations not only between Ukraine and Indonesia, but among all nations of the world. 
One of the main methods used in this study is the theory of "strength" of the state. Comparison 
of the "strength" of Ukraine and Indonesia conducted from the point of view of geographical 
location, number of minerals, industrial power, military force, population, national character and 
moral, diplomacy. 
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Meskipun globalisasi, yang semakin menyebar ke seluruh ujung dunia, orang di 
negara masing-masing seringkali sedikit tahu tidak hanya tentang negara-negara yang 
letaknya jauh tetapi juga tentang negara-negara tetangga. Republik Indonesia adalah 
negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, 
negara yang kaya raya dengan bermacam-macam sumber alam, negara yang dihuni oleh 
ratusan suku bangsa dengan budaya masing-masing. Ukraina adalah negara terbesar di 
Eropa, selain dari bagian Rusia yg terletak di Eropa, negara dengan potensi industri dan 
intelektual yang besar sekali, negara dengan standar pendidikan yang sangat tinggi dan 
biaya pendidikan yang relatif murah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Dan dua negara ini punya salah satu kesamaan yang luar biasa yaitu Ukraina dan 
Indonesia sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat dunia, tentu saja ada ahli sejarah, 
ilmu bumi, ilmu politik dll yang punya pengetahuan yang lebih mendalam tetapi 
maksudnya bahwa warga bumi yang biasa pernah dengarkan nama dua negaru itu tetapi 
kadang-kadang tidak tahu persis di mana letaknya. Republik Indonesia sering 
diidentifikasikan dengan wisata berkat terkenalnya Bali, Ukraina “terkenal” dengan 
ledakan salah satu reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl pada tahun 
1986 ketika Ukraina masih menjadi salah satu republik di Uni Soviet. Sayangnya, hanya 
ini yang sering diketahui tentang dua negara ini. Oleh karena itu, analisa perkembangan 
dua negara tersebut memiliki arti penting, karena pengetahuan dan pengertian mengenai 
proses yang terjadi di dua negara ini, kesamaan dan perbedaannya akan dapat 
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mempermudah hubungan bukan hanya di antara Ukraina dan Indonesia tetapi juga di 
antara negara-negara lain di seluruh dunia.  

Tujuan utama studi ini adalah membandingkan proses-proses tertentu yang 
terjadi dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan dll di dua negara yang 
letaknya jauh satu sama lain yaitu Republik Indonesia dan salah satu pecahan dari Uni 
Soviet, Ukraina, tetapi yang memiliki banyak kesamaan dalam perkembangan pada 
abad XX dan XXI. 

Agar tujuan dalam studi ini tercapai, maka akan dilakukan hal-hal sebagai 
berikut:  

- Menganalisakan evolusi Ukraina dan Indonesia dari segi sejarah guna 
menentukan kesamaan dan perbedaan dalam perkembangan dua negara ini; 

- Membandingkan Ukraina dan Indonesia dari segi salah satu teori hubungan 
internasional yaitu teori “kekuatan”; 

- Menentukan vektor-vektor perkembangan Ukraina dan Indonesia di masa depan. 

Metode-metode sejarah, kronologis dan komparatif adalah metode utama yang 
dipakai dalam penulisan studi ini. Teori-teori hubungan internasional juga adalah salah 
satu dasar pokok yang dipakai dalam studi ini. Di antaranya paling berguna adalah 
kajian ilmuwan asal Amerika Serikat Hans Morgentau mengenai istilah “kekuatan 
negara”. 

Ukraina adalah negara merdeka yang benar-benar muda sekali, kemerdekaanya 
yang penuh akhirnya dicapai dan diproklamirkan pada tanggal 24 Agustus 1991. 
Sekarang ini banyak ahli sejarah berdebat apakah masa Uni Soviet dulu bagi Ukraina 
adalah masa penjajahan atau tidak. Penulis studi ini berpendapat bahwa keberadaan 
Ukraina (dan 14 buah republik lainnya) dalam tubuh Uni Soviet memang adalah 
penjajahan yang sudah terbukti oleh sejarah. Tapi penjajahan ini punya keistimewaan 
sendiri yang membedakan Ukraina dari negara-negara lain yang pernah dijajah. Inti dari 
keistimewaan tersebut bahwa Ukraina tidak dijajah oleh sebuah negara asing tetapi 
dijajahi oleh sebuah partai yang sebenarnya multinasional, oleh sebuah rezim yang 
bertujuan menaklukkan seluruh dunia dan menanamkan ide-idenya di tiap pojok bumi 
kita. Pada zaman Uni Soviet sebenarnya semua republik seperti Rusia, Ukraina, 
Belorusia, Armenia, Georgia, Estonia adalah tetap setingkat, tidak bisa dikatakan bahwa 
salah satu republik unggul atas lainnya. Memang Rusia lebih terkenal karena luasnya 
dan letaknya ibu kota Uni Soviet, Moskow, di Rusia tetapi perlu digarisbawahi bahwa 
bukan Rusia yang menjajah republik-republik lainnya, tetapi Politbiro Partai Komunis 
Uni Soviet yang terdiri dari wakil banyak suku bangsa yang menghuni Uni Soviet. 
Misalnya Iosif Stalin (Jugashvili) berkebangsaan Georgia, Nikita Khrushov 
berkebangsaan Rusia (tapi juga punya akar Ukraina), Leonid Brezhnev berkebangsaan 
Ukraina. Mereka dan anggota Politbiro lainnya semacam kehilangan kepribadian dan 
menjadi sekrup-sekrup kecil di dalam mesin ideologi komunis.  

Ada ciri-ciri tertentu yang mendefinisikan “jajahan” sebagai fenomena 
kehidupan manusia. Pertama, kekurangan kemandirian atau ketidakaadaan kemandirian. 
Jelaslah bahwa ini adalah ciri yang sama buat Indonesia dan Ukraina, dua negara ini 
memang tidak bebas dalam penentuan politik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi 
dalam kesamaan ini ada perbedaan juga: Republik Soviet Sosialis Ukraina adalah 
anggota berbagai-bagai organisasi internasional termasuk PBB, sedangkan Indonesia di 
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zaman penjajahan Belanda tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam organisasi 
apapun baik internasional maupun regional. 

Kedua, eksploitasi sumber-sumber alami dan tenaga kerja. Lagi kita dapat 
mengatakan bahwa ciri jajahan adalah merupakan kesamaan di antara Republik 
Indonesia dan Ukraina. Rempah-rempah, emas, batu-batu berharga dll dari Indonesia 
menjadi dasar buat kekayaan Belanda. Perekonomian dan industri Ukraina menjadi 
landasan kejayaan Uni Soviet dalam hubungan internasional dan dasar buat perlawanan 
dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia 
terhadap para pribumi di tanahnya. Data-data mengenai pelanggaran HAM orang 
Ukraina tak bisa terhitung. Dari ratusan contoh pelanggaran HAM paling dahsyat adalah 
Holodomor (artinya “Kelaparan”), kelaparan buatan yang dialami massa rakyat Ukraina 
selama tahun 1932-1933 yang diorganisir oleh Partai Komunis dengan tujuan 
peredaman gerakan nasionalis di Ukraina. Pada waktu itu lebih dari 3 juta orang mati 
karena kelaparan. Rakyat Indonesia selama beberapa abad juga menderita di bawah 
penjajahan Belanda: terlihat dari berbagai peninggalan penjara, situs siksaan yang masih 
terdapat di seluruh wilayah Republik Indonesia.  

Ciri yang sama dalam perkembangan Indonesia dan Ukraina di bawah rezim 
penjajahan adalah represi terhadap kaum cendikiawan, para seniman dan pengarang 
yang beroposisi terhadap ideology atau pemerintah penjajah. Di dua negara tersebut 
sering terjadi orang-orang biasa menjadi tawanan dan dianggap sebagai musuh atau 
mata-mata negara lain. Kebanyakan kasus seperti ini disebabkan oleh fitnah dari 
tetangga, rekan sekerja, pesaing usaha dll yang yang merasa cemburu atau marah 
terhadap korban fitnahnya. Jutaan orang di wilayah Indonesia dan Ukraina hilang di 
kamp-kamp konsentrasi, penjara-penjara. 

Kebijakan pemerintah penjajah mengenai agama di Ukraina dan Indonesia 
sangat beda. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda berprilaku cukup toleran terhadap 
agama-agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Memang, kita harus mengakui, bahwa 
ada preferensi-preferensi tertentu bagi orang Malayu yang beragama Kristen tetapi di 
tanah Indonesia sama sekali tidak pernah terjadi Holy War lawan Islam, Hindu, Buddha 
atau agama lain. Di Ukraina setelah penandatanganan persetujuan mengenai penciptaan 
Uni Soviet oleh wakil-wakil dari Rusia, Ukraina, Belorusia dan republik-republik 
Transkaukasia pada tahun 1922 justru mulai sengaja diciptakan konflik antar agama. 
Tujuan utama Partai Komunis menciptakan konflik agama itu adalah untuk 
menggantikan agama apapun dengan ideologi marksisme-leninisme atau pada zaman 
kepimpinan Iosif Stalin dengan ideologinya sendiri. Banyak gereja-gereja Kristen 
ortodoks dibakar meskipun mempunyai nilai historis, para pendeta ditawan sebagai 
musuh rakyat atau mata-mata imperialis. Anggota Partai Komunis dilarang menikah di 
gereja, membaptiskan anak-anaknya dan ikut upacara-upacara agama lain. Penghuni 
kota kalau ingin beribadah terpaksa harus mencari gereja di daerah luar kota yang 
terpencil supaya tidak terlihat oleh para aktivis komunis. Republik-republik Asia 
Tengah seperti Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenista dll di mana kebanyakan 
penduduknya beragama Islam meskipun merasa adanya tekanan ideologi komunis tetapi 
merasa lebih bebas dalam soal agamanya. Kemungkinan besar ini dapat dijelaskan 
karena kurangpentingnya wilayah Uni Soviet tersebut, pemasukan produk domestik 
bruto dari wilayah republik-republik Asia Tengah tersebut sangat kurang kalau 
dibandingkan dengan Ukraina, Rusia, Belorusia. Hanya pada tahun 1980-an setelah 
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munculnya Perestroika rakyat Ukraina lagi mendapatkan kesempatan untuk kembali ke 
agamanya. 

Kadang-kadang kebijakan penjajah dapat membawa perubahan bagi negara 
jajahannya dan menjadi lebih liberal terhadap rakyat negara yang dijajahi. Salah satu hal 
positif dari pengalaman penjajahan Ukraina dan Indonesia bagi dua negara tersebut 
adalah kebijakan penjajah dalam bidang pendidikan. Meskipun dikecam terus oleh para 
pengamat sejarah Indonesia, Politik Etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan 
punya dampak yang sangat positif terhadap  perkembangan Indonesia. Berkat Politik 
Etis itu dapat terbentuk  kelompok para pemuda yang mempunyai pendidikan yang 
sangat baik dan punya perasaan patriotisme yang luar biasa. Kelompok tersebut 
nantinya memimpin gerakan nasionalis di Indonesia dan mewujudkan mimpiannya 
mengenai kemerdekaan buat tanahairnya meskipun hampir semuanya pasti punya masa 
depan yang cerah dalam administrasi penjajahan Belanda. Kebijakan Partai Komunis 
mengenai status bahasa-bahasa di berbagai-bagai republik mirip Politik Etis Belanda 
dengan satu kekecualian tapi kekecualian yang amat penting: Politik Etisnya lebih 
diarahkan kepada para pemuda pribumi dari kalangan priyayi atau yang mampu yaitu 
mempunyaai uang secukupnya. Kebijakan komunis di Ukraina dalam bidang 
pendidikan yang dalam sejarah dinamai sebagai “ukrainisasi’ diarahkan kepada semua 
penduduk Ukraina. Persyaratan yang sangat ketat mengenai penggunaan bahasa-bahasa 
di kehidupan sehari-hari ditetapkan di Ukraina pada tahun-tahun 1920-1930-an. Semua 
orang yang bekerja wajib ikut ujian yang sangat sulit dalam Bahasa Ukraina, mereka 
hanya mendapat izin bekerja hanya kalau mendapat nilai yang baik. Persyaratan itu 
berlaku sama bagi semua orang, walaupun berbeda kebangsaannya. Walaupun dalam 
politik ukrainisasi itu juga terdapat banyak hal yang kurang baik seperti diskriminasi 
bahasa-bahasa suku bangsa yang kecil sebenarnya ukrainisasi punya dampak yang 
sangat besar dalam proses identifikasi diri oleh bangsa Ukraina. Sayang sekali bahwa 
politik ukrainisasi itu pada pertengahan tahun 1930-an dibubarkan dan para aktivis 
gerakan ukrainisasi tersebut dicap sebagai musuh rakyat dan kena represi dari 
pemerintah pusat. 

Perbedaan yang paling penting dalam perkembangan Ukraina dan Republik 
Indonesia adalah cara pencapaian kemerdekaan. Indonesia menjadi merdeka lewat jalan 
peperangan lawan penjajahnya. Periode Revolusi adalah sebuah bab dalam sejarah 
Indonesia yang sangat berdarah tetapi yang penuh kebanggaan dan patriotisme. Kita 
harus mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia pada waktu itu mustahil tanpa bantuan 
dari beberapa negara asing tetapi kita tidak bisa mengabaikan semangat rakyat 
Indonesia dalam perjuangannya. Kemerdekaan Ukraina jatuh ke tangan rakyat Ukraina 
secara evolusi. Runtuhnya Uni Soviet ditentukan selama akhir tahun 1970-an – awal 
tahun 1980. Pada zaman itu yang dinamai sebagai “Zastoi” (artinya “kemacetan”, 
“ketidakadaan perubahan, gerakan ke manapun”) pemerintah pusat Uni Soviet membuat 
beberapa kesalahan yang nanti menyebabkan runtuhnya salah satu kekaisaran zaman 
baru. Kesalahan yang amat kritis adalah invasi tentara Uni soviet ke Afghanistan pada 
tahun 1979. Invasi itu yang berlangsung selama 10 tahun sangat melemahkan Uni 
Soviet, memperburuk sikap rakyat terhadap kebijakan Partai Komunis. Yang paling 
mengherankan para anggota Politbiro Partai Komunis dan Komando Pasukan Pusat 
punya contoh invasi ke sebuah negara Asia yang sama sekali tidak sukses. Maksudnya 
invasi musuh utama Uni Soviet dalam Perang Dingin yaitu AS ke Vietnam. Meskipun 
demikian para pemimpin Uni Soviet mengambil keputusan campur tangan dalam urusan 
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negara Asia Tengah itu yang terkenal dengan “industry” narkoba. Komando Pasukan 
Uni Soviet sangat yakin mereka menguasai Afghanistan dengan mudah dan cepat, 
mereka menganggap perang itu sebagai latihan buat pasukannya. Akhirnya pada tahun 
1989 Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan. Ribuan prajurit dan perwira Uni 
Soviet gugur, puluhan ribu orang yang terluka dan menjadi cacat. Ini adalah akibat 
kebijakan Partai Komunis mengenai soal Afghanistan. Sistem politik Uni Soviet pada 
tahun 1980-an penuh dengan KKN. Hampir semua tindakan politik dalam negeri yang 
diambil oleh Mikhail Gorbatchov bersama rekan-rekannya setelah proklamasi 
Perestroika tidak memperbaiki situasi di Uni Soviet, malah kebanyakan memperburuk 
keadaan mendekati agoni negara raksasa. Misalnya sebuah kampanye melawan alkohol 
tidak berhasil mengurangi jumlah peminum tetapi berakhir dengan penebangan kebun-
kebun anggur yang berusia ratusan tahun di daerah Krimea. Reformasi zaman 
Perestroika menyebabkan runtuhnya perekonomian Uni Soviet, misalnya Uni Soviet 
mempunyai pasokan emas 2500 ton pada tahun 1985, pada tahun 1989 jumlah emas itu 
turun sampai angka 240 ton. Tingkat resmi pertumbuhan ekonomi Soviet turunkan dari 
angka +2,3 % pada tahun 1985 sampai angka -11 % pada tahun 1989. Dalam kurun 
waktu yang sama hutang luar negeri Uni Soviet berlipat 4 kali. Semua ini adalah gejala-
gejala yang mengawali keruntuhan Uni Soviet yang akhirnya terjadi pada tahun 1991 
setelah gagalnya usaha kudeta oleh sekelompok anggota Politbiro dari kaum Partai 
Komunis yang konservatif. Uni Soviet runtuh hampir tanpa penumpahan darah, rebutan, 
bentrokan yang penuh kekerasan dll. Dengan runtuhnya Uni Soviet mucullah 15 negara 
baru di antaranya Ukraina.  

Jadi kita dapat menyatakan bahwa salah satu hal dalam perkembangan Ukraina 
dan Republik Indonesia yang sama dari segi sejarah adalah penjajahan dua negara 
tersebut. Tetapi dalam kesamaan ini ada perbedaan yang penting sekali yaitu sosok 
penjajah: sebuah partai atau lebih benar sebuah ideologi buat Ukraina, dan negara dari 
Eropa Barat yaitu Belanda buat Republik Indonesia.   

Sebenarnya salah satu perbedaan yang amat penting di antara Indonesia dan 
Ukraina adalah ketidakcocokan ideologi apapun dengan karakter bangsa-bangsa yang 
menghuni wilayah Nusantara. Ketidakcocokan ini punya latar belakang yang berusia 
ratusan tahun. Sebuah idelogi dapat ditanamkan hanya dengan syarat kalau 
masyarakatnya rata-rata homogen yaitu tidak berlapis atas klas-klas sosial atau tidak ada 
pengaruh agama yang kuat. Jelas bahwa masyarakat Indonesia bahkan pada masa 
sekarang ini masih sangat tidak homogeny berkat pengaruh yang masih terasa dari 
budaya Hindhu-Buddha yang kuno. Sistem kasta yang diwarisi oleh masyarakat 
Indonesia dari Sriwija dan Majapahit sampai sekarang ini punya dampak atas hubungan 
sosial bukan hanya di Bali yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu tetapi juga 
di wilayah-wilayah Indonesia lain. Ini sangat terasa di daerah-daerah di mana kaum 
bangsawan masih aktif dan menentukan kebijakan lokal atau bahkan mempengaruhi 
kebijakan pusat seperti di Jokjakarta, Solo dll. Adanya pengaruh agama atas hubungan 
dalam masyarakat juga tidak memungkinkan penanaman sebuah ideologi dalam tubuh 
masyarakat kecuali kalau agama menjadi salah satu sarana untuk penyebaran ideology 
itu. Cukup jelas bahwa masyarakat daerah-daerah seperti Kalimantan Selatan, Aceh dll 
pasti menolak ideologi apapun. Semua yang tercantum di atas sangat beda dengan sikap 
masyarakat Ukraina tentang fenomena ideologi. Meskipun adanya dulu, sebelum 
Bolshevik-bolshevik (yaitu orang-orang Komunis) mengambil kekuasaan atas wilayah 
Uni Soviet, kaum bangsawan, rakyat Ukraina pada umumnya bebas dari perasaan 
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kehormatan yang sangat tinggi terhadap priyayi. Juga pengaruh agama Kristen Ortodoks 
atas hubungan sosial di Ukraina tidak begitu terasa kalau dibandingkan dengan 
pengaruh Islam di Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa rakyat Ukraina lebih 
cendurung menerima sebuah ideologi dari pada rakyat Indonesia yang tetap memilih 
adat-istiadat kunonya dan agamanya. 

Supaya kita dengan jelas mengerti perbedaan dan kesamaan dalam 
perkembangan Ukraina dan Republik Indonesia maka kita perlu melakukan penelitian 
mengenai “kekuatan” dua negara tersebut. Istilah “kekuatan” mengenai sebuah negara 
dimasukan ke dalam teori hubungan internasional dan teori negara oleh Hans 
Morghentau (1904-1980), ilmuwan yang berasal dari Jerman tetapi yang hijrah ke 
Amerika Serikat karena melarikan diri dari rezime Nazi. Bukunya Politics Among 
Nations menjadi salah satu dasar teori realisme politik. Perbandingan “kekuatan” 
Republik Indonesia dan Ukraina terdiri dari komponen-komponen berikut posisi 
geografis, sumber daya alam, potensi industri, kesiapan militer, jumlah penduduk, 
karakter nasional, moralitas nasional, kualitas diplomasi. 

Sangat tidak mudah membandingkan posisi geografis Ukraina dan Indonesia 
karena posisinya dua negara tersebut punya keuntungan dan kekurangan masing-
masing. Indonesia adalah negara kepulauan, dari satu segi ini adalah keuntungan karena 
kalau negara ini diserang oleh salah satu negara musuh soal logistika yaitu koneksi satu 
pulau sama lain menjadi masalah yang sulit diatasi. Tapi masalah koneksi di antara 
ribuan pulau juga mendatangkan masalah buat pemerintah Indonesia juga. Jaringan 
kapal ferry yang menghubungkan pulau adalah salah satu masalah dalam perkembangan 
ekonomi Indonesia dulu dan sekarang ini. Jumlah kapal ferry sangat tidak cukup yang 
sangat terasa terutama waktu arus mudik sebelum Lebaran. Apalagi kebanyakan kapal 
itu sudah tua dan selalu ada bahaya ketenggelaman atau kebakaran. Karena luasnya 
wilayah Indonesia proses pengiriman barang dari satu daerah ke lain agak lambat tetapi 
letak kepulaun itu baik untuk perdagangan inernasional dan domestic berkat murahnya 
pengiriman barang lewat laut kalau dibandingkan dengan cara pengiriman lainnya. 
Ukraina dalah negara yang terbesar di Eropa (kecuali bagian Rusia yang juga terletak di 
Eropa). Ukraina adalah negara yang utuh yang berarti bahwa koneksi di antara daerah-
daerahnya sangat mudah. Tetapi ada kekurangan posisi yang sangat mempengaruhi atas 
perkembangan Ukraina selama berabad-abad. Posisi Ukraina tepat di antara dua 
kekuatan politik, ekonomi dsb yaitu Rusia dan Eropa Barat. Ukraina adalah semacam 
daerah penyangga di antara dua blok itu yang selalu bersaing. Negara-negara blok Barat 
atau Rusia selalu berusaha menyebarkan pengaruhnya atas politik dalam dan luar negeri 
Ukraina supaya mengimbangi usaha pesaingnya. Buat Ukraina hampir mustahil 
menjalankan politik luar negeri yang netral dan tidak berpihak. Hampir semua partai 
dan kekuatan politik di Ukraina bisa dibagi dua kelompok yatu pro-Rusia dan pro-Eropa 
Barat. Yang menyebabkan ketidakstabilan di Ukraina adalah persaingan dua kelompok 
tersebut dalam perebutan pekuasaan.  

Posisi geografis tidak berarti letakan saja. Iklim, cuaca dll juga sangat 
mempengaruhi perkembangan negara apapun. Meskipun iklim di Indonesia selalu 
hangat dan memperbolehkan para petani kerja di ladangnya dan sawahnya sepanjang 
tahun dan dapat beberapa panen per tahun masih ada masalah atau hambatan buat hasil 
pertanian yang lebih baik. Pertama, masalah irigasi yang sudah berabad-abad masih 
belum dipecahkan. Kedua, bencana alami seperti longsor tanah, banjir, gempa bumi dll 
yang sering memusingkan kehidupan para petani terutana longsor tanah. Ketiga, 
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kesuburan tanah yang tidak memuaskan. Di Ukraina ada empat musim yang sangat 
berbeda-beda: dari kira-kira +30 derajat pada musim panas sampai kadang-kadang -20 
derajat pada musim dingin. Tetapi meskipun adanya musim yang tidak cocok untuk 
pertanian kesuburan tanah yang dinamakan “tanah hitam” mengimbangi jumlah panen 
yang lebih banyak daripada di Indonesia. Keterbiasan orang Ukraina dengan suhu udara 
yang panas maupun dingin membuat orang Ukraina lebih unggul dalam hal adaptasi 
cuaca dari pada orang Indonesia yang akan sulit dengan cuaca dingin.  

Lokasi Indonesia di daerah dengan aktivitas gunung berapi yang sangat tinggi 
membahayakan kehidupan rakyat Indonesia dengan kemungkinan adanya bencana alam 
yang dahsyat. Lokasi Ukraina tidak termasuk di dalam daerah-daerah dengan aktivitas 
tektonik yang tinggi. Jadi kemungkinan adanya bencana alam di Ukraina jauh lebih tipis 
kalau dibandingkan dengan Republik Indonesia. 

Jadi berdasarkan semua yang tercantum di atas mengenai perbandingan Ukraina 
dan Republik Indonesia dari segi “kekuatan” posisi geografis kita dapat menyimpulkan 
bahwa posisi geografisnya, iklimnya, cuacanya dll tidak membuat Ukraina atau 
Indonesia menjadi unggul satu sama lain. Posisi geografis masing-masing dua negara 
tersebut punya keunggulan dan kekurangan karena itu dalam perbandingan “kekuatan” 
Ukraina dan Indonesia mempunyai potensi yang sama. 

Sumber daya alam adalah harta yang terpenting buat setiap negara. Kadang-
kadang harta ini menjadi beban karena menjadi sasaran ekspansi negara yang lebih kuat. 
Indonesia adalah contoh yang tepat untuk hal ini. (buat yang tercantum di atas), 
Rempah-rempahnya dan kekayaan alam lainnya menjadi salah satu alasan Belanda 
menjajah Indonesia. Kalau membandingkan sumber daya alam Republik Indonesia dan 
Ukraina jelas bahwa Indonesia yang unggul dalam perbandingan ini. Minyak bumi dan 
gas adalah dasar yang terpenting buat perekonomian Indonesia. Ukraina karena tidak 
punya cadangan minyak bumi dan gas terpaksa membelinya dari Rusia. Ketergantungan 
atas minyak bumi dan gas dari Rusia sangat menghambat pembangunan ekonomi di 
Ukraina. Apalagi Rusia selalu punya alasan supaya ikut campur dalam politik dalam 
dan luar negeri Ukraina. Sebenarnya Ukraina punya cadangan gas yang cukup untuk 
konsumsi sipil tetapi karena raksasa-raksasa industri seperti Krivorozhstal’, pabrik-
pabrik lainnya memakai gas dengan volume yang sangat besar Ukraina terpaksa 
mengimpor gas. Hal ini menyebabkan kekecewaan rakyat yang terpaksa membayar 
biaya tinggi atas pemakaian gas. Jelas bahwa di masa depan pemakaian bahan bakar 
alternative semakin meluas tetapi untuk sekarang ini ketidakadaan sumber minyak bumi 
dan gas yang secukupnya di Ukraina sangat melambatkan perkembangannya. 

Ukraina cukup kaya dengan batu bara. Pusat pertambangan batu bara itu terletak 
di daerah Donbass di Ukraina Timur. Tetapi Indonesia tidak kalah dengan jumlah dan 
kwalitas batu bara sendiri. Apalagi pada zaman sekarang ini pemakaian batu bara 
semakin menurun yang disebabkan kemahalan dan kebahayaan pertambangan. 

Di Republik Indonesia terdapat banyak batu-batu yang berharga atau semi 
berharga seperti batu intan, rubi, zamrud, kecubung dll, ada emas, perak, logam-logam 
mulia lainnya yang adalah dasar buat produksi perhiasan nasional yang punya harga 
yang kompetitif di pasar lokal maupun internasional. Mungkin mutu produksi perhiasan 
masih belum sesuai standar internasional tetapi para pengrajin terus menaikkan kwalitas 
produksinya. Di Ukraina situasi dengan industri perhiasan sebaliknya yaitu produk-



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
126 

produk sangat bermutu tetapi karena bahan-bahannya hampir semua diimpor sehingga 
harga barang menjadi sangat tinggi. 

Indonesia juga lebih kaya dengan sumber daya alam lainnya dari pada Ukraina. 
Kawasan hutan di Indonesia jauh lebih luas kalau dibandingkan dengan Ukraina. 
Apalagi Indonesia kaya dengan jumlah jenis kayu yang tumbuh di hutan-hutannya 
seperti jati, merbau, kayu besi, bingkirai, trembesi dll. Ditambah tanaman seperti rotan, 
enceng, kubu dll yang adalah bahan untuk industri mebel yang terkenal di seluruh 
dunia. 

Tetapi ada satu aspek yang penting sekali yang kurang menguntungkan buat 
Ukraina dan Indonesia. Hampir semua perusahaan yang terkait dengan proses 
pertambangan tidak dimiliki oleh masing-masing rakyat dua negara itu. Kebanyakan 
perusahaan itu adalah perusahaan multinasional, berarti untung dari pemakaian sumber 
daya alam dibagikan di antara para pemegang saham tetapi bukan di antara rakyat 
sendiri.  

Jadi setelah menganalisa potensi Ukraina dan Indonesia dari segi sumber daya 
alam kita dapat memberi kesimpulan bahwa Republik Indonesia mengungguli Ukraina 
dalam bidang ini. Mungkin cara pertambangan yang dipakai di Indonesia masih kurang 
modern tetapi kami sekali lagi mau menggarisbawahi bahwa keberadaan cadangan 
minyak bumi di Indonesia dalam kondisi saat ini sangat membantu pertumbuhan 
ekonomi negara ini. 

Potensi industri adalah dasar yang terpenting buat kesejahteraan negara apapun. 
Setelah runtuhnya Uni Soviet, pertumbuhan industri di Ukraina mengalami 
kemunduran. Ada beberapa alasan untuk kemunduran tersebut. Pertama, pabrik-pabrik 
di Ukraina kehilangan rekan perdagangan dari republik-republik Uni Soviet lainnya. 
Dulu untuk mengikat bangsa-bangsa heterogen dalam satu negara yaitu Uni Soviet, 
pemerintah komunis memaksa republik-republik untuk bekerjasama. Akhirnya 
kerjasama itu diwujudkan, ekonomi terencana pada zaman tertentu khususnya pada 
akhir tahun 1960-an mencapai pertumbuhan yang baik sekali berkat reformasi Kosygin. 
Jelas bahwa runtuhnya Uni Soviet sangat mempengaruhi keadaan perekonomian setiap 
republik, mereka kehilangan mitra-mitranya yang sudah beberapa dasawarsa menjadi 
pelanggan yang stabil. Perbatasan baru sangat menggangu perdagangan di antara bekas 
republik Uni Soviet: kapas dari Uzbekistan, anggur dari Moldova, ikan dari Estonia, 
jeruk dari Georgia, gandum dari Ukraina, semua itu dan barang-barang lainnya menjadi 
sangat mahal karena adanya ongkos-ongkos baru seperti pajak bea cukai, biaya cargo 
internasional, ketidakadaan program untuk mendukung produsen dalam negeri dll. 
Semua itu memberi dampak yang sangat negative atas pertumbuhan industri di Ukraina.  

Alasan yang kedua untuk kekurangan efisiennya industri Ukraina pada saat 
sekarang ini adalah kesalahan kebijakan ekonomi pada zaman Uni Soviet dan pada 
zaman kemerdekaan. Pada zaman Uni Soviet pada tahun 1960-1970-an industrinya 
diarahkan ke pembikinan peralatan militer. Hampir di tiap pabrik pada zaman itu 
meskipun pabrik itu tidak ada kaitan dengan pembikinan peralatan militer secara 
langsung pasti ada departemen yang dirahasiakan yang kerja atas salah satu alat 
pertempuran sesuai perintah dari pusat. Jelas bahwa “lomba senjata” dalam kondisi 
Perang Dingin menguras industri Ukraina karena semua bidang-bidang industri kecuali 
peralatan militer dianggap kurang penting oleh pemerintah. Setelah Mikhail Gorbatchov 
menjadi Sekretaris Jenderal Politbiro Partai Komunis dan peluncuran Perestroika-nya 
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sikap pemerintah mengenai perkembangan industri berubah. Tetapi perubahan tersebut 
tidak memberi dampak yang positif karena reformasi itu tidak professional. Pabrik-
pabrik tidak direnovasikan, mesin-mesin yang dipakai tetap model lama, apati para 
buruh mengenai produk yang mereka bikin dicerminkan dengan kawalitas barang yang 
sangat rendah. Istilah “defisit” menjadi kata umum yang dipakai di tiap ujung Uni 
Soviet. Seharusnya kemerdekaan mendorong pertumbuhan industri Ukraina tetapi 
ternyata keadaan industry menjadi lebih parah. Periode sejarah Ukraina dari tahun 1991 
sampai tahun 1996 diwarnai oleh tingkat kejahatan yang tinggi sekali, banyak pabrik-
pabrik yang dulunya milik negera setelah privatisasi jatuh ke tangan kelompok-
kelompok penjahat terorganisir. Baru setelah tahun 1996 dan reformasi sistem keuangan 
situasinya mulai pulih. Tetapi tahun 2000-an terdapat tantangan baru buat industri di 
Ukraina, KKN di antara para pejabat sekali lagi melambatkan pertumbuhan industri di 
Ukraina. 

Pusat industri Ukraina terletak di bagian timur Ukraina. Bidang industri yang 
pokok adalah metalurgi besi dan nonbesi, pembikinan pipa, kimia kokas yang adalah 
bagian terbesar dari seluruh ekspor Ukraina. Bahan bangunan seperti semen, kaca, 
struktur beton bertulang dibuat di Ukraina juga tetapi dengan jumlah yang kurang 
banyak kalau bandingkan dengan zaman Ini Soviet. 

Jaringan pembangkit listrik nuklir, hidro (sepanjang sungai Dnipro) atau batu 
bara mencukupi keperluan domestik. Tetapi setelah ledakan di pembangkit listrik nuklir 
Chernobyl’ pada tahun 1986 di masyarakat Ukraina masih terasa adanya rasa ketakutan 
terhadap tenaga nuklir. 

Industri tekstil, pakaian, sepatu dll hampir hancur karena ketidakmampuan 
pabrik Ukraina bersaing dengan barang-barang buatan Republik Rakyat Cina atau 
negara-negara Asia lainnya karena murahnya yang luar biasa. Sekarang ini pembikinan 
pakaian di Ukraina dipindahkan dari pabrik besar ke kooperasi kecil, studio-studio yang 
lebih cendurung membuat hanya satu atau beberapa jenis barang. 

Industri makanan di Ukraina sedang mengalami masa yang sulit juga. 
Masalahnya sama dengan industri pakaian yaitu persaingan ketat dari perusahaan asing 
atau kesalahan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Salah satu kesalahan yang besar 
adalah izin yang diberikan kepada para pengimpor daging ke Ukraina. Daging asli Cina, 
Brasil, Argentina yang tidak bermutu tetapi yang murah membanjiri pasar Ukraina. Para 
pedagang lokal di Ukraina rugi terus dan akhirnya terpaksa keluar dari bisnis ini. Bukan 
hanya daging tetapi sayur-mayur, buah-buahan, produk susu yang diimpor menyapu 
para produsen lokal dari perdagangan di pasar Ukraina. 

Tanggal 16 Mei 2008 Ukraina secara resmi menjadi anggota World Trade 
Organisation (WTO). Keanggotaan ini sangat diharapkan oleh presiden Ukraina pada 
waktu itu Viktor Yuschenko. Tetapi banyak pengamat dan ahli ekonomi berpendapat 
bahwa keanggotaan itu terlalu dini untuk perekonomian Ukraina yang masih mengalami 
masa transisi. Sayang sekali, para ahli itu memang benar mengenai evolusi 
perekonomian Ukraina. Setelah masuknya ke WTO para produsen Ukraina menjadi 
tidak rentan terhadap perusahaan asing yang besar sekali. Salah satu peraturan WTO 
yang umum untuk semua anggota adalah penolakan setiap negara-anggota WTO 
pembantuan atau subsidi apapun buat produsen sendiri. Negara-anggota WTO wajib 
mempromosikan persaingan. Ini adalah syarat yang sama buat semua peserta 
perdagangan baik lokal maupun internasional.   
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Republik Indonesia pada waktu terakhir ini juga pernah mengalami 
ketidakstabilan dalam bidang industri. Yang paling parah jelas adalah krisis tahun 1998 
dan beberapa tahun berikutnya setelah runtuhnya rezime Suharto. Tetapi kita harus 
mengakui bahwa pemerintah-pemerintah pasca-Suharto di Indonesia belajar banyak dari 
evolusi perekonomian negara. Sekarang ini cukup jelas bahwa Republik Indonesia 
adalah negara dengan industri yang berkembang terus. Tetapi dalam perkembangan ini 
ada satu aspek penting dan negatif buat perekonomian Indonesia. Dalam perkembangan 
tersebut tidak ada keseimbangan: bidang-bidang industri seperti tekstil, pakaian dsb 
lebih diutamakan apabila dibandingkan dengan  industri mesin. Indonesia terpaksa 
mengimpor besi, pipa, mobil, pesawat terbang dsb. Dan juga sebenarnya pabrik-pabrik 
itu tidak dimiliki oleh Indonesia sendiri, sahamnya ada di tangan monopoli internasional 
yang berasal dari AS atau Eropa Barat. Industri kecil seperti kerajinan ukir, mebel dll 
tidak dapat masuk pasar internasional karena dihambatkan oleh para trader asing yang 
tertarik membeli langsung dari pengrajin dengan harga yang sangat murah atau karena 
kesalahan pemerintah yang memberi kesempatan perusahaan asing bersaing dengan 
para pengrajin Indonesia. Salah satu contoh adalah perusahaan-perusahaan Cina yang 
diberi izin ekspor atas rotan mentah yang memukul industry rotan di Indonesia. 

Jadi kalau membandingkan industri Ukraina dan Indonesia kita mengakui bahwa 
dua negara ini mempunyai potensi yang luar biasa besar tetapi mengalami masalah yang 
disebabkan latar belakang dan evolusi sejarah masing-masing. Tetapi menurut kami 
industri Indonesia mempunyai masa depan yang lebih cerah dibandingkan Ukraina 
karena adanya sumber daya alam dan tenaga kerja yang secukupnya. 

Kesiapan militer adalah dasar keamanan nasional. Mungkin pada saat sekarang 
ini kecanggihan teknologi semakin penting dalam hal-hal militer tetapi faktor manusia 
masih menentukan kekuatan negara dalam soal perang. 

Dulu pada zaman Uni Soviet kekuatan militer negara itu, berarti kekuatan 
Ukraina juga, tidak ada saingannya kecuali Amerika serikat. Kekuatan yang luar biasa 
itu berdasarkan jumlah tentara, senjata yang paling maju, senjata nuklir dll. Tentara Uni 
Soviet terdiri dari Pasukan Roket Strategis, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan 
Pertahanan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Bersenjata Belakang, ditambah angkatan 
sendiri yaitu Pasukan Pertahanan Sipil, Pasukan Internal dan Pasukan Perbatasan. 
Semua laki-laki di atas umur 17 tahun wajib militer selama 2 tahun kecuali yang 
menderita penyakit tertentu. Jumlah tentara Uni Soviet setelah Perang Dinia II sampai 
runtuhnya kurang lebih 3 juta orang. Orang yang masuk tentara Uni Soviet dan jadi 
perwira tidak hanya dihormati oleh masyarakat tetapi diberi perlindungan sosial yang 
luar biasa dari negara. Para perwira wajib mendapat apartemen yang baik untuk 
keluarganya, gajinya lebih tinggi dari gaji misalnya seorang ilmuwan yang bergelar, 
uang pension juga besar. Perawatan medis pada zaman Uni Soviet gratis untuk seluruh 
rakyat tetapi rumah sakit khusus orang militer selalu lebih modern dan maju 
dibandingkan rumah sakit biasa. Komando Tentara Uni Soviet terdiri dari para jenderal 
yang pintar dan mahir. Tetapi akhir tahun 1970-an mulai terjadi kekacauan dalam tubuh 
Tentara Uni Soviet. Kesalahan kebijakan dalam dan luar negeri, nepotisme dan korupsi 
dalam Partai Komunis menyebabkan Tentara Uni Soviet tertular penyakit kelemahan 
yang mulai terasa di dalam masyrakat Soviet. Keruntuhan Uni Soviet akhirnya 
menghancurkan angkatan bersenjata. Tetapi pada akhir tahun 1990-an Tentara Ukraina 
kembali menjadi kuat dan dihormati oleh masyarakat dunia. Pasukan Ukraina dipakai 
dalam berbagai-bagai operasi damai seperti di Irak atau melawan bajak Somalia. 
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Tentara Nasional Indonesia memang selalu dihormati oleh rakyat Indonesia 
apalagi Angkatan Darat yang setelah Kemerdekaan selalu berperan sebagai penentu 
bukan hanya politik militer tetapi politik luar dan dalam negeri. Jumlah total tentara 
Indonesia lebih banyak  2.5 kali dibandingkan jumlah tentara Ukraina. Cukup wajar 
bahwa jumlah tentara total di Indonesia lebih banyak sebab jumlah penduduk Indonesia 
kurang lebih lima kali lebih dari pada di Ukraina. Selain itu, militer Indonesia dikenal 
memiliki sistem managemen yang amat baik. Dan yang paling  mengagumkan, adalah 
peran militer Indonesia dalam menjaga integritas bangsa Indonesia yang terdiri dari 
berbagai macam suku bangsa dan agama. Keberhasilan militer Indonesia dalam 
menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa patut mendapat pujian dan menjadi contoh 
bagi militer negara lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa militer Indonesia 
dan Ukraina dapat saling mendekatkan diri, bertukar pengalaman, saling mengisi dan 
mengadakan kerjasama militer yang baik untuk keamanan regional masing-masing 
negara..  

Jelas sekali bahwa dari segi jumlah penduduk Republik Indonesia mengungguli 
Ukraina. Sesuai sensus terakhir jumlah penduduk Indonesia hampir mancapai angka 
250 juta jiwa yaitu peringkat keempat di seluruh dunia setelah Cina, India dan AS, 
sementara jumlah penduduk Ukraina sekitar 46 juta jiwa. Kelebihan jumlah penduduk 
selain membawa keuntungan sebenarnya juga membawa kekurangan. Kekurangan 
pertama disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk terjadi karena keluarga-
keluarga yang kurang mampu biasanya melahirkan banyak anak. Jelas bahwa 
kemiskinan adalah salah satu dasar buat pertumbuhan tingkat penjahatan: geng-geng 
preman sangat mengganggu keamanan di Indonesia. Kadang-kadang Polisi Indonesia 
perlu persiapan khusus supaya masuk daerah-daerah tertentu di kota besar seperti di 
Jabotabek, Surabaya, Bandung, Medan yang dikelola oleh preman, situasi yang sama 
seperti di daerah-daerah miskin yaitu favela di Brasil. Kekurangan kedua terkait bukan 
dengan jumlah penduduk total tetapi dengan jumlah bangsa yang menghuni Indonesia. 
Adanya banyak suku bangsa di dalam satu negara dapat menjadi sebab konfrontasi di 
antara suku-suku itu atau bahkan menyebabkan gerakan separatisme. Salah satu contoh 
konfrontasi antara suku adalah peristiwa Kalimantan pada tahun 1996 yaitu konfrontasi 
suku Dayak yang adalah pribumi di pulau itu dengan orang Madura.  

Ukraina juga adalah negara yang multinasional tetapi karena kurang lebih 85% 
jumlah penduduknya adalah orang Ukraina atau campuran Ukraina-Rusia masalah 
separatisme tidak menjadi bahaya buat kesatuannya Ukraina. Memang sering orang dari 
Ukraina bagian timur yang adalah pusat industri Ukraina mengeluh bahwa orang 
Ukraina Barat melambatkan pertumbuhan Ukraina, tetapi di luar keluhan tersebut tidak 
ada panggilan untuk separatisme. Ada kemungkinan bahwa suku Tatar yang menghuni 
Semenanjung Krimea yang juga adalah Republik Otonomi dalam Negara Kesatuan 
Ukraina akan menuntut otonomi yang lebih besar, tetapi untuk sekarang ini dan waktu 
dekat kemungkinan pemunculan gerakan separatisme di Ukraina sangat tipis. 

Tetapi sekali lagi kami mau menggarisbawahi bahwa Indonesia mengungguli 
Ukraina dari segi jumlah penduduk. Keunggulan ini berdampak positif atas 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, menarik para investor dari luar negeri yang tertarik 
dengan tenaga kerja yang murah dan berkwalitas. 

Sikap rakyat terhadap pemerintah kami akan menganalisa dari dua segi yaitu 
sikap rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan standar moral yang berada dalam 
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masyarakat. Sebenarnya sikap rakyat Indonesia mengenai politik dalam dan luar negeri 
yang diwujudkan oleh pemerintah-pemerintah Indonesia jauh lebih toleran 
dibandingkan sikap orang Ukraina yang suka mengecam kebijakan pemerintahnya. 
Tetapi ada satu hal yang sangat menyamakan rakyat Ukraina dan Indonesia. Dua-
duanya yaitu rakyat Ukraina dan Indonesia dapat tahan lama di bawah sebuah rezime 
yang kurang berakyat tetapi pada waktu tertentu ketidakpuasan masyarakat sudah tidak 
dapat ditahan oleh penguasa otoriter. Peristiwa bulan Mei tahun 1998 di Indonesia yang 
selesai dengan runtuhnya rezime Suharto atau revolusi orange di Ukraina tahun 2004-
2005 adalah contoh yang sangat tepat untuk kenyataan ini. 

Situasi dengan standar moral di Ukraina dan Indonesia juga mirip sekali. Budaya 
Ukraina dan Indonesia yang kaya dengan prinsip-prinsip moral sendiri waktu terakhir 
mengalami waktu yang sulit sekali. Masyarakat dua negara ini, khususnya pemuda-
pemudi tertular budaya asing yang berasal dari Amerika Serikat. Kami tidak mau 
menilai apakah ini baik atau tidak, hanya mau mengatakan bahwa globalisasi yang 
semakin terasa sudah sangat mempengaruhi budaya Ukraina dan Republik Indonesia. 

Salah satu pokok yang membentuk kekuatan negara yang menurut Hans 
Morgentau adalah pokok yang paling utama adalah kualitas diplomasi. Diplomasi 
Ukraina seperti kekuatan militernya kehilangan banyak setelah runtuhnya Uni Soviet. 
Sesuai persetujuan dengan Federasi Rusia, Rusialah yang bertanggung jawab atas 
hutang luar Uni Soviet tetapi semua perwakilan luar negeri diwarisi oleh tetangga 
Ukraina itu. Jadi Ukraina terpaksa membuka perwakilannya di luar negeri sendiri dari 
awal dan hal ini sangat melambatkan perkembangan Ukraina selaku aktor dalam 
hubungan internasional. Tetapi bukan hanya hal ini menurut kami yang menghambat 
pertumbuhan Ukraina. Suatu kesalahan yang besar dalam kebijakan luar negeri adalah 
pemilihan vektor-vektor perkembangan negara: sudah bertahun-tahun Ukraina memilih 
di antara koalisi dengan Rusia atau Dunia Barat daripada mencari jalan sendiri dalam 
percaturan di ajang politik dunia. Pengabaian hubungan yang baik dengan negara-
negara Afrika, Asia atau Amerika Selatan sudah memberi dampak yang kurang positif 
atas perkembangan Ukraina setelah Kemerdekaan. Politik luar negeri Indonesia setelah 
runtuhnya rezime Suharto jauh lebih flexible, Kedutaan Besar dan Konsulat Republik 
Indonesia dibuka di hampir semua negara dan diberi anggaran yang secukupnya untuk 
meluaskan cakrawala masyarakat asing mengenai Indonesia. 

Dari tulisan tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa Indonesia 
dan Ukraina memiliki potensi yang besar untuk mengadakan hubungan kerjasama yang 
lebih luas lagi. Dari faktor kelemahan dan kelebihan masing-masing negara, kita dapat 
mencari titik-titik pertemuan untuk saling mengisi dan bekerjasama secara lebih 
mendalam dalam nuansa persahabatan sehingga hubungan bilateral Indonesia dan 
Ukraina dapat membawa manfaat kesejahteraan bagi rakyat masing-masing negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




