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PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa kita kenal dengan 

nama NATO pada akhir 2000 menjadi sorotan tajam bagi kawasan Eropa Timur, 

karena hampir setiap kebijakan NATO di kawasan tersebut selalu berujung pro 

dan kontra bagi beberapa negara Eropa Timur khususnya Rusia. Pro dan kontra 

yang terjadi lebih didominasi oleh beberapa kebijakan NATO yang dianggap 

sebagai sebuah bentuk ancaman serta intervensi kedalam wilayah kekuasaan 

Rusia1. Sentimen anti NATO dipicu oleh rentetan aksi dari salah satu anggota 

NATO yakni Amerika Serikat yang menempatkan senjata nuklir sebagai basis 

pertahanan nasional di Chekoslovakia dan Polandia, yang mana notabenenya 

kedua negara tersebut ketika Perang Dingin digunakan oleh Pakta Warsawa 

sebagai pangkalan nuklir jarak menegah SS-202. Kebijakan itu lantas menjadi 

bibit pemicu ketegangan antara Putin dan Amerika Serikat yang pada nantinya 

membuat Putin sangat sensitif terhadap isu perluasan NATO. Pro dan kontra dari 

kebijakan tersebut lebih dalam dapat dijelaskan dari kondisi Eropa yang sudah 

terlepas dari perang dingin yang seharusnya permasalahan mengenai perlombaan 

senjata dan juga penempatan senjata nuklir harus dihentikan. 

Tidak hanya masalah penempatan senjata nuklir yang menjadikan setiap 

kebijakan NATO atau Amerika Serikat menjadi pro dan kontra di kawasan Eropa 

                                                            
1 Ancaman dan Intervensi yang penulis maksud merujuk pada faktor persepsional dimana elit 
politik yang dalam konteks ini merupakan Putin merasa terancam oleh kedatangan NATO ke 
Eropa Timur. Ancaman ini banyak didasari atas kepercayaan Putin yang masih mengadopsi pola 
kemanan lama seperti masa Uni Soviet yang banyak menitik beratkan pada faktor Geo Strategis. 
2 Yanyan. Yani. Mochamad “Perluasan NATO Cemaskan Russia” dalam 
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/perluasan_nato_cemaskan_rusia.pdf.  
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Timur. Latihan militer bersama antara NATO dengan Georgia juga menjadi 

persoalan serius mengenai menguatnya sentimen anti AS dan NATO di Rusia3. 

Bagi Rusia kebijakan NATO dengan melakukan latihan militer bersama dengan 

Georgia tidak lain adalah sebuah bentuk direct intervention yang sangat 

mengancam bagi stabilitas kawasan Eropa Timur, karena Rusia menganggap 

Georgia dan juga beberapa negara lain merupakan bagian dari pengaruh 

kekuasaan Rusia yang dalam konteks geo strategis merupakan Buffer Zone bagi 

Rusia4. Lebih dari itu alasan kuat mengapa Rusia sangat menentang kedatangan 

NATO ke Georgia karena Rusia menganggap NATO akan melakukan intervensi 

dengan cara memberi dukungan aliansi kepada Georgia yang pada nantinya dapat 

mengganggu rute minyak dan gas laut kaspia ke Eropa yang telah lama 

dikendalikan oleh Rusia5.  

Ironisnya persoalan mengenai pro dan kontra NATO ke Eropa Timur 

ternyata juga bersumber dari reformasi yang terjadi didalam internal NATO 

mengenai arah dan kebijakannya pasca hilangnya rival satu-satunya yakni Uni 

Soviet dan Pakta Warsawa. Jika kita kembalikan lagi mengenai tujuan utama 

didirikanya NATO kita pasti akan mendapatkan titik point mengenai persoalan 

organisasi regional tersebut. Awal didirikanya NATO sebagaimana bersumber 

                                                            
3 “Georgia puji latihan militer NATO”  dalam 
http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/02/06424410/georgia.puji.latihan.perang.nato. dan 
“Pakta Pertahanan Atlantik Utara Latihan di Georgia, Rusia Marah” Dalam 
http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2009/04/17/brk,20090417-170821,id.html diakses pada 
tanggal 26 september 2011. 
4 Buffer Zone merupakan sebuah taktik stratgei yang diterapkan oleh Uni Soviet untuk  
menjadikan beberapa negara persemakmuran Uni Soviet seperti Georgia dan Polandia sebagai 
benteng dan penyangga keamanan di kawasan Eropa Timur. Dan Menariknya meskipun Uni 
Soviet telah runtuh Rusia masih menrapkan kebijakan tersebut. 
5 “Rusia Ancam NATO” dalam 
http://internasional.kompas.com/read/2009/04/21/02554532/Rusia.Ancam.NATO. Diakses pada 
tanggal 14-10-2011.  
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dari perjanjian Brussel 1949 adalah sebagai bentuk collective security untuk 

membendung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti perang di 

Eropa pada era Perang Dingin6. Anggota dari NATO umumnya juga didominasi 

oleh Negara-negara Eropa Barat dan Trans Atlantik sebagai bentuk 

kekarakteristikan NATO sebagai organisasi regional. Namum persoalanya pasca 

Perang Dingin dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet, NATO bertransformasi 

menjadi bentuk yang berbeda karena jika dilogikakan seharusnya pasca 

berakhirnya Perang Dingin, NATO sudah tidak dapat difungsikan lagi karena 

tujuan utamanya hanya sebagai bentuk kemanan bersama untuk membendung 

pengaruh Uni Soviet. Transformasi dan bentuk baru NATO banyak didasarkan 

pada komitmen mereka terhadap demokrasi dan penyebarannya yang menjadi 

salah satu misi mereka sehingga karakteristik regionalitas mengenai Trans 

Atlantik yang selama ini dipegang oleh NATO dan anggotanya sengaja 

diabaikan7. Alasan tersebut menjadi fondasi dasar mengenai perluasan 

keanggotaan NATO diluar kawasan Trans Atlantik dan masuk kewilayah Eropa 

Timur. Georgia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran perluasan dari 

keanggotaan NATO yang pada nantinya menyulut ketegangan dengan Rusia.  

Rusia baru yang lahir dari berakhirnya Perang Dingin memiliki tanggung 

jawab besar terutama terhadap warisan kekuasaan Uni Soviet yang membentang 

dari Eropa Timur sampai ke Baltik dan bahkan sampai ke beberapa Negara diluar 

                                                            
6 “North Atlantic Treaty Organization (NATO)” Dalam 
http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/nato.pdf. Diakses pada tanggal 13-10-
2011. 
7 “NATO to Think Regionally, Act Globally” dalam 
http://www.scribd.com/doc/20387529/Review-RKI-Hallams-NATO-at-60-PDF-Going-Global 
Diakses pada tanggal 13-10-2011. 
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benua Eropa8. Kondisi ini menyebabkan tanggung jawab Rusia banyak 

terkonsentrasi di sektor pertahanan kawasan dan beberapa perbaikan ekonomi 

akibat krisis yang terjadi di masa transisi dari Uni Soviet ke Rusia. Inilah 

mengapa Rusia sangat sensitiv terhadap beberapa persoalan yang menyangkut 

kawasan khususnya terhadap kredibilitas dan pengaruh Rusia sebagai pewaris 

tunggal kebesaran imperium Uni Soviet9. Contoh kebijakan yang dapat 

menjelaskan mengenai pentingnya kawasan Eropa Timur bagi Rusia adalah 

mengenai kasus Ossetia Selatan. Kasus mengenai Ossetia Selatan menjadi 

sengketa yang sudah lama terjadi dan ditangani oleh Rusia, namun puncaknya 

adalah pada tahun 2008 ketika Georgia menganeksasi Ossetia Selatan secara 

sepihak, sehingga menyulut ketegangan dikawasan yang pada akhirnya membuat 

Rusia memukul mundur pasukan Georgia dari Ossetia Selatan dengan serangan 

balasan10. 

Kebijakan tersebut juga tidak terlepas dari faktor Putin yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap kebijakan Rusia keluar. Putin merupakan sosok pemimpin 

yang kontroversial karena dibawah kekuasaan Putin, Rusia menjadi negara yang 

berangsur-angsur bangkit dari keterpurukanya pasca kepemimpinan Boris 

Yeltsin11. Putin sendiri memiliki latar belakang yang sangat dekat dengan Uni 

                                                            
8“ Warisan kekuasaan” yang penulis maksud merujuk pada “pengaruh” dari Russia ke beberapa Negara bekas 
aliansi Uni Soviet. Adapun Negara-negara diluar benua Eropa yang penulis maksudkan adalah seperti 
Afghanistan, Kuba dan Negara-negara yang pernah menjadi aliansi dari Uni Soviet. 
9 Kredibilitas yang  penulis maksud merujuk pada prestige terhadap gelar negara besar yang 
dipegang oleh Rusia yang berakar dari warisan Uni Soviet yang didalamnya berisi pengaruh 
terhadap negara-negara disekitar kawasan Eropa Timur, dan juga baltik. 
10 “Rusia Invasi Georgia dalam 
”http://nasional.kompas.com/read/2008/08/11/22521076/Rusia.Invasi.Georgia Diakses pada 27 
desember 2011. 
11 Yeltsin merupakan sosok pemimpin pertama Russia yang membawa Russia dalam keterpurukan 
karena pada masa kepemimpinanya yeltsin merubah total Russia menjadi Negara liberal kapital 
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Soviet karena Putin berasal dari KGB Atau dinas intelegen Uni Soviet sehingga 

arah dan kebijakanya sangat terkonsentrasi untuk mengembalikan lagi kejayaan 

Uni Soviet dalam bentuk Rusia12. Kebencian Putin terhadap NATO merupakan 

manifestasi dari persepsi yang dibentuk Putin saat Putin masih bergabung dalam 

dinas intelegen KGB, sehingga kebencian lama tersebut dapat nampak terlihat 

jelas disetiap kebijakan Rusia terutama kebijakan yang ditujukan untuk NATO 

dan sekutunya. 

Selama transisi Rusia baru yang merdeka sebelum Putin menjabat sebagai 

presiden, politik luar negeri Rusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternalnya dalam hal ini barat yang dimotori oleh AS. Hal ini disebabkan 

karena pemerintahan Boris Yeltsin sangat pro dan dekat dengan Amerika Serikat. 

Ini ditunjukkan dengan kebijakan Rusia yang melakukan transaksi hutang 

kelembaga donor dunia yakni Bank Dunia dan IMF dan melakukan banyak 

privatisasi diberbagai aspek khususnya pada aspek ekonomi13. Namum pasca 

Yeltsin lengser dan digantikan oleh Putin kebijakan luar negeri Rusia mengalami 

perubahan total. Kebijakan Rusia mulai mengalami balance dalam artian mulai 

melemahnya pengaruh eksternal dan mulai menguatnya pengaruh internal yakni 

pengaruh Putin khususnya pada beberapa hal yang bersangkutan dengan barat.  

 

                                                                                                                                                                   
dengan cara melakukan swastanisasi dan privatisasi beberapa sektor penting seperti minyak dan 
gas alam. Korupsi menjadi pemandangan yang tidak terelakkan dalam pemerintahan yeltsin dan 
parahnya Yeltsin juga melakukan pinjaman kepada IMF dan bank dunia. Pada masa ini lah Russia 
mengalami degradasi ekonomi secara besa-besaran. 
12 “Vladimir Putin Biography” dalam http://www.notablebiographies.com/Pu-Ro/Putin-
Vladimir.html Diakses pada 14-10-2011. 
13 “Sentralisme Demokratik” dalam www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/123234-RB12M314s-
Sentralisme%20demokratik-Kesimpulan.pdf Diakses pada tanggal : 28-11-2011.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

Mengapa perluasan NATO ke Eropa Timur berpengaruh terhadap 

kebijakan luar negeri Rusia ke Georgia ?. 

1.3 Penelitian terdahulu 

Banyak sekali penelitian-penetian yang sudah membahas mengenai 

kebijakan luar negeri Rusia ke Georgia terkait masalah Ossetia dengan tema yang 

sama namum fokus yang berbeda-beda. Salah satunya adalah penelitian dari 

Paladin Ansharullah yang berjudul Faktor-faktor penyebab intervensi militer 

Rusia terhadap Georgia tahun 200814. Paladin menyimpulkan bahwa intervensi 

militer Russi ke Georgia disebabkan oleh kondisi ekonomi, kekuatan militer, 

Perluasan NATO ke timur dan prestise. Dimana motif Rusia ke Georgia dengan 

mengambil langkah perang terhadap Georgia merupakan sebuah bentuk kekuatan 

yang ingin ditunjukkan oleh Rusia bahwa Rusia memiliki kekuatan untuk 

mempertahankan kekuasaanya dikawasan. Penelitian Paladdin sangat fokus pada 

asumsi-asumsi dasar Realisme dan konsep-konsep yang terkandung dalam 

kebijakan luar negeri yakni kepentingan nasional dan intervensi militer. 

Namum dalam penelitian yang penulis angkat, Penulis akan lebih fokus 

pada faktor Putin sebagai sang decision maker yang sangat berpengaruh terhadap 

setiap kebijakan Rusia. Jika tesis Paladin sangat berfokus pada faktor “Power” 

                                                            
14 Ansharullah. Paladin “Faktor-faktor penyebab intervensi militer Rusia terhadap Georgia tahun 
2008” Koleksi: UI - Tesis S2.  
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sebagai variabel utama dalam analisanya, maka dalam penelitian penulis Variabel-

Variabel yang didapat justru lebih berpijak pada apa yang diyakini dan dipikirkan 

Putin dalam memandang lingkungan eksternalnya sehingga kebijakan Rusia yang 

agresif pasca ekspansi NATO tercermin dari apa yang diyakini oleh Putin. 

Penelitian yang terkait politik luar negeri Rusia ke Georgia juga pernah 

dilakukan oleh Paul Rivlin yang berjudul “Rusia’s Invasion of Georgia : Strategic 

Implication”. Dalam penelitianya Paul Rivlin sangat berfokus pada pijakan 

ekonomi dan geo strategis sebagai alat utama pisau analisanya. Hasil penelitianya 

membahas mengenai invasi Rusia ke Georgia merupakan bentuk dukungan Rusia 

terhadap separatis Ossetia Selatan namum lebih signifikan lagi Rivlin mengatakan 

invasi tersebut bertujuan untuk mengamankan aliran pipa minyak Rusia yang 

membentang dan melewati wilayah Ossetia Selatan yang mengangkut minyak dan 

gas dari Asia Tengah ke Eropa. Invasi Rusia ke Georgia juga merupakan bentuk 

peringatan terhadap kawasan Baltik, Eropa Timur dan Asia Tengah jika mereka 

bergerak terlalu mendekat terhadap Barat15. 

Kekurangan dari penelitian yang diakukan oleh Paul Rivlin terletak pada 

pengabaian faktor-faktor seperti pentingnya pembahasan mengenai faktor persepsi 

yang dibentuk Putin sejak kedatangan NATO dan AS yang berdampak dan 

berpengaruh terhadap perubahan sikap politik luar negeri Rusia di kawasan, 

sehingga Rusia mengambil kebijakan offens dengan menyerang Georgia di 

Ossetia Selatan dan juga dalam penelitian yang penulis kerjakan penulis mecoba 

                                                            
15 Rivlin. Paul “Rusia’s Invasion of Georgia : Strategic implication” V. Sorell Foundation 2008. Hal 1-3. 
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melihat dampak dari kedatangan NATO dan sekutunya terhadap perubahan arah 

kebijakan luar negeri Rusia di kawasan khususnya ke Georgia. 

Penelitian selanjutnya adalah dari A. Fahrurodzi mengenai Konflik Ossetia 

selatan dan strategi keamanan Russia di kawasan Kaukasus. Dalam penelitian ini 

Fahrurodzi menganalisa tentang konflik yang terjadi di Ossetia Selatan sebagai 

bentuk perpanjangan perseteruan Geopolitis dua kekuatan besar yakni Rusia dan 

AS, dimana Rusia memiliki kepentingan untuk menjaga wilayahnya di batas 

selatan (Dagestan, Checnya dan Ossetia Utara) dengan menjadikan Ossetia Utara 

sebagai negara Buffer Zone atau negara penyangga. Dalam penelitianya juga 

Fahrurodzi membahas mengenai dampak dari perluasan NATO yang 

mengakibatkan Rusia berada pada titik terisolasi akibat perluasan tersebut 

sehingga berpengaruh pada arah kebijakan Rusia yang kemudian sangat 

memperioritaskan negara-negara dekat yakni Negara-Negara Eks Soviet16. 

Namum penelitian tersebut hanya terbatas pada fokus peneliti yang 

mengamatinya dari sudut pandang Geopolitis dan mengabaikan faktor-faktor 

penting mengenai beberapa variabel-variabel yang juga ikut memepengaruhi pada 

proses pengambilan kebijakan Rusia terkait politik luar negrinya di kawasan 

Eropa Timur terutama di Ossetia Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini, Penulis 

akan menggunakan faktor persepsi Putin dengan teori Poliheuristic untuk lebih 

jauh menjelaskan mengenai variabel-variabel penting pada proses pengambilan 

keputusan Rusia ke Georgia terkait konflik Ossetia Selatan, sehingga Rusia 

mengambil kebijakan total war Terhadap Georgia di wilayah Ossetia Selatan. 

                                                            
16 Fahrurodzi. A “Konflik Ossetia Selatan dan Strategi kemanan Russia di kawasan kaukasus”, Jurnal Glasnot 
VOL 4 NO 2. 2008. Hal : 1-17. 
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Penelitian selanjutnya yang pernah membahas mengenai politik luar negeri 

Rusia di kawasan adalah dari June Cahyaningtyas yang berjudul “Vladimir Putin 

dan kebijakan luar negeri Near Abroad Russia : Perspektif kawasan”. Dalam 

penelitianya June melihat bahwa Putin mengimplementasikan kebijakan Near 

Abroad pada tiga kawasan. Kawasan pertama di Trans Kaukasia diterapkan 

melalui upaya mempertahankan dukungan dan interpretasi dari wilayah-wilayah 

yang pro dengan Rusia yang salah satunya adalah Ossetia Selatan dengan cara 

menjaga konflik pada status Quo sebagai bentuk ancaman bahwa Rusia mampu 

bertindak diluar batas tersebut. Kawasan kedua adalah di Asia Tengah dimana 

kebijkan near abroad diterapkan dengan cara mendukung rezim pemerintahan-

pemerintahan yang pro dengan Rusia yang tak lain adalah bertujuan untuk 

kepentingan ekonomi. Kawasan ketiga adalah di Eropa Timur dimana near 

Abroad diterapkan dengan cara memberika Reward atau Punishment terhadap 

Ukraina, Belurasia dan Moldova. Dan terakhir di Baltik, Kebijkan Near Abroad 

sulit diterapkan akibat konteks afiliasi politik yang berseberangan17.   

Kekurangan dari penelitian diatas terletak pada terlalu fokusnya penelitian 

tersebut pada faktor-faktor kepentingan Rusia dalam menerapkan kebijakan Near 

Abroad dan mengabaikan faktor penting tentang bagaimana tekanan NATO dan 

persepsi Putin terhadap NATO dan sekutunya dalam proses pengambilan kebijkan 

near abroad. Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan selesaikan, lebih 

menyempurnakan lagi penelitian diatas dengan cara memasukkan faktor-faktor 

Putin terhadap proses pengambilan kebijkan Rusia. 

                                                            
17 June. Cahyaningtiyas “Vladimir Putin dan kebijkan luar negri Near Abroad Russia : Perspektif kawasan”, 
Yogyakata : Jurnal HI UPN Veteran Yogyakarta Volume 11 No 3. 2007. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Chicky. E. Jon : “The Russian Georgian 

War : Political and Military Implications for U.S. Policy”, Juga penulis jadikan 

sebagai bahan rujukan dalam penelitian terdahulu. Dalam penelitianya Jon 

berpendapat bahwa perang yang tejadi di Ossetia Selatan antara Georgia dengan 

Rusia merupakan salah satu strategi Rusia dalam mengubah arsitektur kemana 

Eropa. Menurut jon, perang yang terjadi antara Georgia dengan Rusia merupakan 

agenda penting  kedepan bagi kebijkan AS baik dari segi militer dan politik di 

kawasan Eurasia18. Sedangakan dalam penelitian ini penulis lebih membahas 

mengenai proses pengambilan kebijkan Rusia yakni total war terhadap Georgia 

dikawasan Ossetia Selatan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi proses pengambilan kebijakan tersebut. 

1.4 Landasan Teory 

1.4.1. Poliheuristic Teory 

Umumnya studi mengenai perilaku kebijakan luar negeri telah berusaha 

untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi perhitungan suatu negara 

mengambil kebijakan tertentu, studi tersebut menggunakan model linier yang 

menghubungkan pilihan kebijakan (variabel dependen) untuk satu set penjelasan 

(variabel independen). Persoalanya terletak pada pertanyaan tentang bagaimana 

pembuat kebijakan benar-benar membuat keputusan, akibatnya beberapa 

penelitian dalam proses pengambilan keputusan sering mengorbankan validitas 

proses dalam upaya untuk mencapai validitas hasil19.  

                                                            
18 Chicky. E. Jon “The Russian GeorgianWar : Political and Military Implications for U.S. Policy”, 
Singapore : Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program 2009. 
19 Geva. Nehemia & Mintz. Alex “Decision Making on War and Peace : The Cognitive-Rational 
Debate” lynne Rienner Publishers. United States Of America 1997. Hal : 81. 
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Dalam kajian politik luar negri terdapat dua paradigma besar yang 

mendominasi dalam menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negri.  

Pertama adalah Rational Actor Model yang pertama kali diperkenalkan oleh Vonn 

Neuman dan Morgenstern pada tahun 1940 untuk menjelaskan pengambilan 

kebijakan Mikro ekonomi. Yang kedua adalah Cybernetic perspektif yang 

dicetuskan oleh Herbert Simon pada tahun 1957/195920. Kedua teori ini memiliki 

perbedaaan asumsi dasar mengenai motivasi, proses dan tujuan seorang pemimpin 

dalam  mengambil sebuah kebijakan luar negri. Namum Alex Mintz dan Nehemia 

Geva mencoba memeberi sintesa terhadap dua pandangan yang berbeda itu dalam 

satu teori yang bernama Poliheuristic Theory. 

 Poliheuristic teory merupakan puncak dari mekanisme cognitive yang 

menengahi antara pilihan dan tingkah laku pada proses pengambilan kebijkan. 

Nama Poliheuristic sendiri berakar dari dua kata dasar yakni Poli yang berarti 

banyak dan Heuristic yang berarti pintas / shortcut. Dua kata ini diambil dari 

asumsi dasar dari “Political Leader” sebagai si pengambil kebijkan dengan 

menyertakan aspek  kognitif  dan rationalitas yang diimpelementasikan  kedalam 

dua tahap yang terdiri dari  1. penyaringan awal alternatif yang tersedia 2. Aturan 

analitik untuk memilih alternatif terbaik dari alternatif yang tersisa dalam upaya 

untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keuntungan21. 

                                                            
20 Chybernetic Perspektif merupakan teori politik luar negri yang memperkenalkan pendekatan 
aplikasi psikologi kognitif dalam konteks pengambilan kebijakan politik luar negri. Dalam :  
http://books.google.co.id/books?id=KZjSS2UKERMC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=cybernetic+pe
rspective+Herbert+Simon&source=bl&ots=26Ho6ZhlFA&sig=HHfl6iyvkZPkxBcVXPmpShVg0
YQ&hl=id&ei=DnemTq6KLsvyrQeCkPTUDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&v
ed=0CE4Q6AEwCA#v=onepage&q&f=false diakses pada 26-10-2011. 
21. Ibid Hal : 82. 
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 Penelitian dari Robert P. abelson dan levi. A yang berjudul Decision 

making and decision theory 1985 yang menyimpulkan bahwa manusia 

menggunakan motede yang berbeda dalam membuat kebijakan karena 

dipengaruhi oleh beebrapa faktor seperti Stres, kompleksitas tugas dan 

penggunaan aturan keputusan tertentu juga menguatkan mengenai basic asumsi 

dasar mengenai teori Poliheuristic22. Menurut  alex Mintz manusia sebagai 

makhluk kognitif  bereaksi terhadap tantangan dan peluang yang terjadi dan 

dengan cepat menyesuaikan diri  mereka dengan membuat keputusan yang 

dilandasi oleh  faktor situasional23. Mereka membedakan antara aturan-aturan 

keputusan yang didasarkan pada penolakan terhadap alternatif yang didaptkan, 

misalnya berdasarkan pada kalkulasi perhitungan politik dan sebuah “heuristic” 

yang didasarkan pada penerimaan alternative yang ada. Mereka  juga 

menunjukkan bahwa titik penting dari para pengambil kebijakan menggunakan 

prinsip menang atau kalah memiliki dampak yang tidak hanya beresiko seperti 

yang ditunjukkan oleh Prospek Teori  tetapi juga berdampak pada pemilihan 

aturan keputusan tertentu. lebih lanjut Mintz menunjukkan bahwa proses 

pengambilan kebijakan luar negeri sering memerlukan dua proses tahapan di 

mana langkah pertama melibatkan eleminasi beberapa alternatif tertentu dari 

serangkaian pilihan yang ada dan yang kedua terdiri dari proses anlythic dimana 

para pembuat kebijakan membuat pilihan alternatif yang meminimalkan risiko 

dan meningkatkan keuntungan.  
                                                            
22 Bitch and Mitchell 1978 dalam Geva. Nehemia & Mintz. Alex “Decision Making on War and 
Peace : The Cognitive-Rational Debate” lynne Rienner Publishers. United States Of America 
1997. Hal : 82.  
23 Makna campuran merujuk pada penggunaan dua proses seperti proses kognitiv dan proses 
rational dalam proses pengambilan kebijkan. 
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 Dalam pengambilan kebijakan luar negri, Variabel utama seperti 

keyakinan, nilai yang dianut, proses psikologis, kondisi kepribadian, kepentingan 

domestic dan struktur system menjadi variabel utama dalam poliheuristic theory 

yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengambilan kebijakan24. Adapun 

secara khusus poliheuristic theory membagi proses pengambilan kebijakan dalam 

dua tahap. Tahap pertama dalam proses pengambilan kebijakan ini umumnya 

melibatkan tindakan Nonholistic (tidak tuntas) dan prinsip Noncompensatory25 

untuk menyederhanakan beberapa alternative pilihan yang ada. Seringkali 

keputusan politik luar negri didasarkan pada adopsi alternatif-alternatif yang ada 

menggunakan logika “Leksikografis Heuristik” atau menolak alternatif-alternatif 

dengan menggunakan aturan aspek eleminasi atas dasar satu pandangan kritis atau 

lebih. Pada awalnya para pembuat kebijakan mempersempit pilihan dan opsi-opsi 

yang ada dengan cara menggunakan satu atau lebih Heuristic yakni menggunakan 

aspek cognitif pintas dengan cara melakukan pilihan atas dasar keyakinan, 

pengalaman dan juga kebenaran yang ia pegang26. Poliheuristic teory mengakui 

bahwa, umumnya para pengambil keputusan berhadapan dengan masalah yang 

kompleks yakni kendala mereka mengenai situasi, informasi yang tidak lengakap 

dan juga kendala waktu yang membuat mereka harus memilih alternative-
                                                            
24 Levy, 2003 Hal : 255. Dalam : James Patrick dan Zhang Enyu “Chinese Choices: A 
Poliheuristic Analysis 
of Foreign Policy Crises, 1950–1996” University of Missouri Columbia, Foreign Policy Analysis 
(2005) 1. Hal : 2. http://printfu.org/read/chinese-choices-ap-oliheuristic-analysis-offoreign-policy-crises--
603b.html?f=1qeYpurpn6Wih-SUpOGunK6nh6_X39PZ28qQtdHd3cna4J-
MsMaF49TO2Nfe4N3Z6dbIjLDkxuDh2Nnlid3arOTfytXW5IXE19HZ1eKOt9je4Mrfj6STooqg46ybqJba6Y-
g36mnlq6Kz-Xl3dvktsXS0dGRsdiumZ-S2Iup56Csn5-O1-rZ5KKUn-
ng5aHY2NOT4eLZk9nM2p_w2c_o2N7Q0Nae3NTmzc7X4Nnd4M_Y5sba0OLe59HY59vd1t_H6dXe5tfX0
9uW1dTYi6nx  
25 Prinsip noncompensatory adalah sebuah prinsip yang berlandaskan atas dasar memaksimalkan 
keuntungan dan menolak kerugian. 
26 Mintz. Alex “How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective “ Journal Of 
Conflict Resolution, Vol. 48 No. 1, United States Of America. February 2004. Hal : 1. 
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alternative pilihan diawal dengan singkat dan cepat melalui aspek cognitive 

mereka. Penekananya justru bukan pada pilihan akhir yang dibuat, namum pada 

indentifikasi alternatife – alternatife yang dianggap layak untuk dipertimbangkan 

lebih lanjut27.  

Pada tahap kedua alternatif yang tersisa kemudian dievaluasi dalam upaya 

meminimalkan resiko. Evaluasi ini menuntut proses yang panjang karena para 

pembuat kebijakan diibaratkan seorang pemain yang harus berhari-hati dalam 

mengambil langkanya. Tahapan ini menjadikan sorang pemimpin sebagai aktor 

rational yang sedang memerankan peranya demi mencapai kepentingan 

nasionalnya, Oleh karena itu tahapan ini dinamakan sebagai proses intelektual. 

Umumnya para pembuat kebijakan memaksimalkan aturan pengambilan 

keputusan untuk memilih alternative-alternative yang menguntungkan. Oleh 

karena itu Mintz mengatakan bahwa para pembuat kebijakan tidak hanya 

mengatasi masalah dengan cara mengubah strategi tapi juga mencapur beberapa 

strategi yang diaangap mereka mampu memberikan keuntungan lebih28. 

Poliheuristic teory memiliki asumsi bahwa domestik politik merupakan 

esensi penting dari politik luar negri, para pembuat kebijakan adalah aktor politik 

yang berkepentingan hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara. 

Akibatnya para pembuat keputusan cenderung menolak kebijakan yang dirasa 

dapat merugikan negara dari pada menguntungkan negara. Namum pada kondisi 

tertentu pertimbangan militer seperti penggunakan invasi militer juga digunakan 

dengan catatan pada akhirnya para pembuat kebijakan sadar bahwa kebijakan 

                                                            
27 Ibid. Hal : 33. 
28 Ibid. Hal : 83. 
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tersebut menguntungkan bagi negaranya29. Keputusan dalam proses pengambilan 

kebijakan memeiliki karakter antara lain : non holistic, berbasis pada dimensi, 

noncompensatory, satisficing dan order sensitiv30.  Dibawah ini penulis akan 

menjelaskan beberapa karakter-karakter yang telah penulis sebutkan diatas. 

• Non Holistic atau nonexhaustive search merupakan sebuah proses 

penyederhanaan dimana para pembat kebijakan berurutan 

mengeleminasi atau mengadopsi alternaif – alternatif yang ada 

dengan cara membandingkan satu sama lainya atau melawan 

berbagai alternatif yang ada. Poroses Holitic menuntut para 

pembuat kebijakan menggunakan aspek cognitive dengan metode 

eleminasi Short cut / memilih cepat.    

• Noncompensatory adalah sebuah prisnsip yang dimiliki oleh para 

pengambil keputusan ketika mereka berada pada proses 

pengambilan keputusan dimana prinsip ini mengedepankan pada 

kalkulasi untung dan rugi. Jadi prinsip ini bertujuan untuk 

menjelaskan pengambilan keputusan dengan cara mencapai 

keuntungan yang besar dan meminimalkan kerugian. Prinsip ini 

juga bertujuan menjelaskan mengenai eleminasi-eleminasi yang 

terkait untuk menyederhanakan pilihan pada proses pengambilan 

kebijakan. Ini sesuai dengan pernyataan Alex mintz bahwa 31:  

“political leader almost by definition take 
into account explicit or implicity political 

                                                            
29 Ibid. Hal : 5. 
30  Malekki. Abbas “Decision Making in Iran’s Foreign Policy: A Heuristic Approach” dalam 
http://www.caspianstudies.com/article/Decision%20Making%20in%20Iran-FinalDraft.pdf 
31 Ibid. Hal : 86. 
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factor and consequence while making policy 
decision”. 
“The Noncompensatory principles of the 
poliheuristic model suggests. Than that 
leaders will eliminate option that are below 
the cutoff level in a political dimension”. 
“Even when one alternatives is left by 
default, A final refinement of the default 
choice is typically performed by tying to 
minimize coast and maximize benefit”. 
 

Dengan demikian satu set perhitungan yang masuk dalam kalkulasi 

untug dan rugi pada proses pengambilan keputusan bersifat politis. 

Yang lainya bersifat substantive misalnya : Ekonomi, Perhitungan 

strategis, Militer, Social, Psikologi dll. Prinsip Noncompensatory 

digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang 

kompleks karena mereka menggunakan aspek kognitif diamana 

para pengambil kebijakan mengeleminasi pilihan-pilihan dengan 

cara yang lebih muda sesuai dengan aspek kognitivnya 

• Satisficing Principle. Poliheuristic model merepresentasikan proses 

pengambilan kebijakan dimana para pengambil kebijakan memiliki 

pilihan untuk tidak menolak alternative yang ada atau 

mengadopsinya dalam basis  memaksimalkan aturan. Ketika teori 

ini sudah menggunakan suatu bentuk eleminasi dari sebuah 

dimensi ketika itu bisa dikatakan bahwa tindakanya sudah 

tergolong dalam bentuk Satisficing. Model ini lebih terkonsentrasi 

untuk menemukan sesuatu yang dapat “diterima” daripada 

memaksimalkan alternatife-alternatif karena terdapat  
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kemungkinan bahwa tidak semua dimensi akan dipertimbangkan 

sebelum keputusan dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. Poliheuristic decision making in crises32. 

                                                            
32 Poliheuristic decision making in crises merupakan bentuk pengambilan kebijakan yang 
dilandaskan oleh faktor situasional dimana pada keadaan yang genting dan mengancam para 
pengambil kebijakan cenderung akan membuat proses eleminasi cepat yang dilandaskan pada 
aspek cognitif. Ibid. Hal : 33. 
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 Tabel diatas pada Stage I menunjukkan bahwa opsi “a1” melalui “aN*” 

mengalami sebuah proses-proses pilihan yang ditentukan dan dianggap layak dan 

“aN*+1” melalui aX. (berapa pilihan tidak ditampilkan karena kendala pada ruang 

seperti “a2”, ”a3” dst, Yang di tampilkan dalam garis diantara “a1” dan “aN*”. 

Pada tahap kedua para pengambil keputusan memilih diantara pilihan “a1” 

berdasarkan salah satu dari dua jenis alternative berbasis strategis : a). Diharapkan 

utilitas kalkulus, b). Optimasi bersama dimensi yang paling penting yaitu pilihan 

leksikografis. 

 Selama tahap pertama para pembuat keputusan cenderung menghindari 

kerugian politik dengan menggunakan aturan prinsip “noncompensatory” dengan 

penekananya pada diemnsi politik. Kerugian politik yang dimaksudkan bersifat 

sangat individual artinya posisi seorang pengambil kebijakan pada saat itu berada 

pada posisi sebagai personal dimana keuntungan dan kerugian berada pada 

indikator yang dia pegang yang berasal dari aspek cognitive (keyakinan, idiologi, 

faktor pengalaman dll). Kerugian politik yang umunya dihindari adalah : 

popularitas seorang pemimpin di dalam negri, kurangnya dukungan terhadap 

kebijakan tertentu (misalkan penggunaan kekuatan militer, pemberian sanksi dll). 

Prospek kekalahan pemilu, Timbulnya oposisi domestic yang menguat, runtuhnya 

potensi koalisi rezim pemerintahan, legitimasi pemimpin, terjadi demonstrasi dan 

kerusuhan. Kerugian-kerugian ini dihindari pada tahap pertama dengan cara 

menghapus opsi-opsi yang dapat merugikan bagi para pembuat kebijakan sebagai 

personal dalam pemerintahan. 
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 Pada tahap kedua pemimpin cenderung membuat pilihan akhir diantara 

pilihan yang tersisa dengan menggunakan prinsip memaksimalkan utilitas / 

memaksimalkan keuntugan. Pada tahap kedua ini para pembuat keputusan 

cenderung merasionalkan sisi subyektif yang sudah mendahului pada tahap 

pertama, rasionalisasi ini bertujuan agar output kebijakan dapat diterima oleh 

publik33. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Poliheuristic  sebagai titik 

acuhan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana tingkat keagresifitasan Rusia 

meningkat khususnya ke Georgia pasca perluasaan NATO ke Eropa Timur. Pada 

tahap pertama dalam proses pengambilan kebijakan, Putin akan menggunakan 

cognitive aspeknya untuk menyederhanakan rentang pilihan pada aspek tertentu 

yakni apakah kedatangan NATO ke Eropa Timur merupakan sebuah bentuk 

ancaman, atau bukan ancaman atau tidak berpengaruh sama sekali. Putin akan 

menolak pilihan-pilihan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai yang telah 

diyakininya. Putin disini berada pada posisi individu yang memiliki berbagai 

alternative-alternative pilihan terhadap persoalan perluasaan NATO. Persepsi 

mengenai NATO baik ataupun buruk sangat bergantung pada apa yang diyakini 

oleh putin baik itu berupa idiologi, keyakinan, pengalaman dan juga doktrin-

doktrin yang di pegang dan diyakini oleh Putin. Pengalaman Putin yang 

                                                            
33 Mintz and Geva, 1997; Mintz, Geva, Redd, and Carnes 1997; Sathasivam, 2003; Taylor-
Robinson and Redd, 2003). Dalam : Levy, 2003 Hal : 255. Dalam : James Patrick dan Zhang Enyu 
“Chinese Choices: A Poliheuristic Analysis of Foreign Policy Crises, 1950–1996” University of 
Missouri Columbia, Foreign Policy Analysis (2005) 1. Hal : 2. http://printfu.org/read/chinese-choices-ap-
oliheuristic-analysis-offoreign-policy-crises--603b.html?f=1qeYpurpn6Wih-
SUpOGunK6nh6_X39PZ28qQtdHd3cna4J 
MsMaF49TO2Nfe4N3Z6dbIjLDkxuDh2Nnlid3arOTfytXW5IXE19HZ1eKOt9je4Mrfj6STooqg46ybqJba6Y-
g36mnlq6Kz-Xl3dvktsXS0dGRsdiumZ-S2Iup56Csn5-O1-rZ5KKUn-
ng5aHY2NOT4eLZk9nM2p_w2c_o2N7Q0Nae3NTmzc7X4Nnd4M_Y5sba0OLe59HY59vd1t_H6dXe5tfX0
9uW1dTYi6nx. Hal : 36. 
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berkecimpung didalam dinas intelegen dan politik pada masa Uni Soviet memberi 

porsi besar terhadap pembentukan persepsi Putin mengenai NATO.  

Ada dua variabel yang penulis gunakan untuk mejelaskan sumber-sumber 

dan faktor cognitiv yang diyakini putin yakni, keyakinan / nilai yang dianut oleh 

putin yang penulis turunkan kedalam indikator antara lain : nilai Great Power 

yang diyakini oleh putin dimana putin ingin membawa Rusia jaya kembali seperti 

sebagaimana mestinya yang menjadi tradisi bangsa slav yang memiliki kejayaan 

dan kekuasaan besar sejak Rusia masih berbentuk kerajaan sampai masa Uni 

Soviet. Nilai kedua didapat dari doktrin militer Putin dimana ini berpengaruh 

terhadap langkah-langkah yang harus di ambil jika terjadi perubahan lingkungan 

eksternal yang cepat dan itu mengarah ke indikasi ancaman bagi Rusia.   

Variabel kedua adalah idiologi dan doktrin yang dianut oleh Putin, penulis 

menurunkanya pada level indikator yakni pada nationalisme Putin dan 

pengalaman Putin yang didapatkan semenjak berada di dinas intelegensi uni 

soviet yakni KGB. Di dinas intelegensi inilah Putin diperkenalkan sangat dalam 

mengenai tujuan, prinsip, nilai dan juga gaya berfikir ala Komunis Uni Soviet 

yang salah satunya secara garis besar memandang barat khususnya Amerika 

Serikat dan NATO adalah buruk karena simbol dari kapitalisme. Namum 

menariknya meskipun doktrin idiologi komunis sangat kental dan kuat 

ditanamkan pada wakti itu, faktanya Putin sangat membenci Komunis namum 

menyukai gaya kepemimpinan Uni Soviet yang mengedepankan kekuatan Negara. 

Pada intinya Putin merupakan sosok pemimpin yang cerdas dan fleksibel yang 

mampu mencampur beberapa gaya berpikir dari masa Uni Soviet dan pemikiranya 
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sekarang tentang Rusia.  Prinsip “Non compensatory” pada tahap pertama 

diterapkan oleh Putin dengan tidak menghilangkan keuntungan-keuntungan yang 

didapat Putin dalam setiap kebijakanya khususnya mengenai hilangnya 

kepercayaan rakyat terhadap Putin dan juga persepsi negatif mengenai setiap 

kebijakan Putin, karena jika itu terjadi posisi Putin dalam pemerintahan akan 

melemah akrena kehilangan legitimasi dari rakyat. Kesemuaan variabel tersebut 

kemudian menyederhanakan pilihan putin dalam merespon kedatangan NATO ke 

Eropa Timur sehingga pilihanya menjadi apakah perang, intimidasi atau defesive 

yang ketiga-tiganya kemudian di pilih lagi pada stage ke II. 

Pada tahap kedua ketika opsi pada pilihan pertama sudah ditentukan 

dengan jelas, Maka tahap kedua akan sangat menentukan sekali karena pada tahap 

kedua ini Putin memposisikan dirinya berdasarkan kalkulasi untug dan rugi bagi 

Rusia namum tetap pada skup yang sudah ditentukan di stage I. Yang mana 

rasionalisasi yang dimaksud adalah merationalkan aspek cognitif yng sudah 

tertanam dalam gaya berpikir Putin hingga dapat diterima oleh rakyatnya maupun 

sistem international tampa menghilangkan keuntungan yang didapat. 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Ruang lingkup Penelitian.  

1.5.1.1 Batasan Waktu 

Leader

Vladimir Putin 

Keyakinan & Nilai yang 
diyakini. 

‐ Great Power State  

 

Doktrin & Idiologi yang yang 
dianut 

‐ Doktrin militer Rusia‐Putin 

‐ Nationalisme Putin 

STAGE I

Cognitive 
Aspect

STAGE II

Rational Aspect

  INTIMIDASI 
 

  PERANG 
 

POLICY 

PERANG 

Perang  Intimidasi  Defensive

Ancaman  Tidak 
berpengaruh

Bukan 
Ancaman
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 Dalam penelitian ini penulis mengambil batasan waktu 

antara tahun 2008 sampai dengan 2011. Penentuan batasan waktu 

yang penulis gunakan bertujuan untuk lebih memfokuskan 

penelitian, sehingga arah dan pembahasan lebih jelas dan 

komperhensif. Adapun penentuan batasan ini didasarkan pada 

faktor putin yang berpengaruh dalam pemerintahan Rusia yang 

memiliki persepsi ancaman terhadap kedatangan NATO serta 

pandangan-pandanganya mengnai kawasan Eropa Timur sehingga 

Rusia mengambil kebijakan perang terhadap georgia. 

 1.5.1.2 Batasan Materi.  

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi penelitian 

dengan hanya berfokus pada penjelasan proses pengambilan 

kebijkan luar negri Rusia terhadap Georgia serta menjelaskan 

faktor-faktor apa saja dan kepentingan apa saja yang mempengaruhi 

proses pengambilan kebijkan tersebut.   

 1.5.1.3 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini tergolong peneitian eksplanatif, yaitu 

sebuah penelitian dimana memfokuskan pada variabel-variabel 

penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Kemudian 

diurai dan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang terkait 

dengan permasalahan yang diangkat34.  

                                                            
34 Nurul. Zuriah “Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan”, Jakarta : PT Bumi Akasara 2006. Hal : 82-
83. 
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Adapun jenis penelitianya tergolong penelitian induksionis 

karena unit eksplanasi lebih besar dari pada unit analisa, Dimana 

“Pengaruh perluasaan keanggotaaan NATO ke Eropa Timur” 

sebagai Unit Eksplanasi dan “persepsi dan keyakinan dari Putin” 

sebagai Unit analisa. 

Unit Analisa dan unit Eksplanasi35. 

 

 

 Individu dan 

Kelompok 

Negara 

Bangsa 

Sistem 

regional % 

Global 

Individu dan 

kelompok 

2 1 1 

Negara 

Bangsa 

3 2 1 

Sistem 

regional & 

global 

 3 2 

 

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian 

ini, penulis berada pada posisi nomer 3 dalam tabel diatas dan 

tergolong Induksionis karena Unit Eksplanasi dari penelitian ini 

                                                            
35 Mas’oed, Mohtar “Ilmu Hubungan International, Disiplin dan Metodologi”, Jakarta : LP3ES 1990. Hal 39. 

Unit 
Ekspla
nasi 

Unit Analisa 

3
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termasuk Sistem Regional, sedangkan unit analisa tergolong 

Individu dan kelompok. 

1.5.1.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari catatan, 

buku, transkrip, surat kabar, websait dll yang dipublikasikan oleh 

intansi dan lembaga yang terkait dengan penilitian ini. Jadi dalam 

penelitian ini penulis menggunakan tehnik studi literatur, dimana 

semua sumber didapat secara tidak langsung baik dari catatan, 

buku, transkrip, surat kabar, websait dll. Tidak seperti penelitian 

Sosiologis lainya yang umumnya menggunakan dan mencari data 

secara langsung dengan mendatangi objek penelitiannya. 

1.5.4 Tehnik Analisis Data 

  Dalam menganalisa penilitian ini penulis menggunakan tiga 

tahap yakni : 

1. Pemeriksaan. Berfungsi untuk melihat apakah data yang 

dikumpulkan sudah falid, benar atau bahkan salah. 

2. Pengolahan. Pada tahapan ini peniliti mengolah data untuk di 

pilah-pilah mana yang cocok dan sesuai dengan kategori yang 

dibutuhkan oleh masing-masing sub bab penelitian. 

3. Analisa dan interpretatif. Tahapan terakhir ini menjadikan data 

yang mentah dan sudah diolah tadi, Untuk kemudian di analisa dan 

di interpretasikan oleh peneliti. 



25 

 

1.6 Hipotesa 

 Putin merupakan pemimpin yang memiliki hegemoni kuat dalam 

pemerintahan Rusia dan Ini dibuktikan dengan munculnya istilah Putin Legacy 

dalam pemerintahan Rusia dimana putin menancapkan akar yang kuat terhadap 

kebijakan luar negri Rusia sehingga kebijakan luar negri Rusia lebih banyak 

didorong oleh faktor-faktor seperti Persepsi, Idiologi, dan keyakinan yang dianut 

oleh putin serta pandanganya mengenai NATO dan Eropa Timur. Faktor-faktor 

tersebut pada nantinya dapat menjelaskan mengapa Putin sangat sensitif terhadap 

isu regionalitas khususnya mengenai kedatangan NATO ke Eropa Timur.  

1.7 Sistematika Penulisan. 

• Bab I adalah bab pendahuluan dimana memiliki 12 sub bab dan menjadi 

arahan tentang metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini. 

Pada bab pembuka ini, dikemukakan latar belakang masalahan yang 

menjadi permasalahan penelitian, rumusan masalah yang ingin dijawab, 

kemudian penelilian terdahulu, landasan teori yang peneliti gunakan, ruang 

lingkup penelitian, tipe penelitian, batasan waktu, batasan materi, metode 

pengumpulan data, struktur penulisan dan terkhir adalah hipotesa dan 

sistematika penelitian. 

• Bab II terdiri dari sebelas sub bab yang memfokuskan pada pandangan 

Vladimir Putin terhadap perluasan NATO ke Eropa Timur  dan pandangan 

Putin terhadap keamanan Rusia dimana sub bab pertama penulis akan 

menjelaskan mengenai NATO dimasa perang dingin, selanjutnya penulis 

akan menjelaskan NATO pasca perang dingin, Redefinisi Peran NATO, 
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Perluasan NATO  ke Eropa Timur, Pandangan Putin terhadap perluasan 

NATO, Putin Legacy, Masalah kemanan Russia, Konflik Georgia dengan 

Ossetia selatan dan Pandangan putin terhadap Ossetia Selatan. 

• Bab III lebih difokuskan dalam mengurai hubungan antara Perluasan 

keanggotaan NATO terhadap meningkatnya keagresifitasan politik luar 

negri Rusia ke Georgia dan juga penulis akan membahas mengenai faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhinya serta rationalitas pengambilan 

kebijakan menyerang Georgia. 

• Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dimana berisi 

kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan. 

  


