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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Letak geografis Crimea berada di Semenanjung Laut Hitam, yang berbatasan 

dengan Rusia pada bagian timur. Sejarah menuliskan bahwa Crimea merdeka pada 

tahun 1917, kemudian pada tahun 1918 dikuasai kembali oleh Federasi Rusia dalam 

rezim Bolshevik. Selama 14 tahun, perekonomian Ukraina dikuasai oleh Rusia sejak 

1921- 1935. Setelah berakhirnya perang dingin, Rusia dibawah rezim Nikita 

Khrushchev kemudian membebaskan wilayah Crimea menjadi bagian dari 

kedaulatan Ukraina. Pada 1991 setelah pecahnya Uni Soviet, Crimea resmi menjadi 

wilayah dibawah kekuasaan Ukraina. Republik Otonom Crimea secara resmi diakui 

secara de facto di bawah kedaulatan Ukraina pada Mei 1992.1 

Republik Otonom Crimea yang termasuk dalam kedaulatan Ukraina 

mengalami permasalahan baik dalam internal pemerintahan maupun dalam lingkup 

sistem internasional. Adanya konflik internal di Ukraina bermula dari penolakan 

penandatanganan European Union Association Agreement yaitu kesepakatan yang 

memberikan Ukraina akses ke pasar tunggal Eropa oleh Presiden Ukraina yang 

menjabat saat itu, Victor Yanukovych di dalam pertemuan bilateral di Vilanius, 

Lithuania pada 21 November 2013.2 Kebijakan yang diambil oleh Yanukovych ini 

1 KOMPAS, Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Rusia, KOMPAS, 13 Maret 2014, hal. 8 
2 European External Action Service, Eastern Partnership Panel on CSDP facilitates the 

participation by partner countries in the EU-led missions and operations. European External 

Action Service, diakses dalam https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-

panel-on-csdp-facilitates-the-participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-

operations_id ) pada 18 November 2016 18:00 WIB. 

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-panel-on-csdp-facilitates-the-participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-operations_id
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-panel-on-csdp-facilitates-the-participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-operations_id
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/8478/eastern-partnership-panel-on-csdp-facilitates-the-participation-by-partner-countries-in-the-eu-led-missions-and-operations_id
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menimbulkan reaksi dari masyarakatnya. Mayoritas masyarakat Ukraina yang ingin 

membebaskan diri dari pengaruh Rusia dan mengakui dirinya sebagai penduduk yang 

termasuk dalam wilayah Eropa Barat melakukan demonstrasi di Lapangan 

Kemerdekaan Maidan. Aksi demonstrasi ini sempat mengguncangkan pemerintahan 

Ukraina dan menggulingkan Presiden Victor Yanukovych. 

Aksi demonstrasi yang menewaskan 77 orang dan 600 lainnya terluka ini 

mencapai puncaknya pada 20 Februari 2014.3 Adanya protes keras atas keputusan 

Yanukovych ini merupakan puncak dari perbedaan antara dua kubu di Ukraina. 

Dikarenakan geokultur Ukraina yang di sisi timur berbatasan dengan Rusia dan 

memiliki sejarah serta bahasa yang secara kultural dekat dengan Rusia, sehingga 

memihak pada Rusia. Berbanding terbalik dengan masyarakat yang tinggal di 

ibukota Kiev yang berdekatan dengan negara anggota Uni Eropa yaitu Polandia 

yang lebih ingin berintegrasi dengan masyarakat Eropa Barat. Perbedaan kedua 

kubu ini terjadi dalam tubuh pemerintahan Ukraina. Parlemen yang fungsinya 

sebagai dewan legislatif lebih berpihak pada kepentingan Uni Eropa dan AS. 

Sedangkan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh 

Yanukovych saat itu memiliki kecenderungan pada Rusia. Kemudian untuk 

meredam konflik serta mengisi kekosongan sementara dalam pemerintahan 

Ukraina, maka Parlemen Ukraina menunjuk Presiden sementara sampai diadakan 

pemilihan secara demokratis untuk menggantikan pemerintahan Yanukovych. 

Sehingga terpilihlah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Presiden 

Oleksander Turchynov. 

                                                           
3 Renny Candradewi, What Russia wants for Ukraine is to consider its Interest, Jurnal Phobia, 

Jurnal Issue: Vol.01/No.01/6 March, 2014. Surabaya. 
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Konflik Ukraina semakin memanas dengan adanya keterlibatan Rusia yang 

memberikan bantuan kemanusiaan pada penduduk asli etnis Rusia yang berada di 

wilayah timur Ukraina, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain bantuan 

kemanusiaan, Rusia juga membatalkan dana talangan senilai $15 miliar dollar AS 

dan diskon 30% harga gas ekspor pada Ukraina. Sehingga Ukraina harus 

membayar hutang sebesar $1,8 miliar dollar AS perbulan kepada Rusia.4 Adanya 

wacana untuk menaikan pajak impor Rusia atas barang-barang produksi dari 

Ukraina yang hampir setengah perdagangan mengalir ke Rusia, terutama produk 

baja dan alat berat semakin menjadikan Ukraina berada di posisi terjepit. 

Keterlibatan Rusia ini merupakan suatu sikap yang diambil oleh pemerintah Rusia 

karena tidak setuju dengan penggulinggan Presiden Victor Yanukovych yang 

memihak kepada Rusia.  

Respon dunia internasional atas konflik yang terjadi di Ukraina ini bukan 

hanya berasal dari Rusia. Setelah Rusia membatalkan dana talangan kepada 

Ukraina, Turchynov meminta bantuan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk 

menyelamatkan Ukraina dari default (negara gagal bayar hutang) yang jatuh 

tempo dalam waktu dekat sebesar $35 miliar dollar AS.5 Untuk menganggapi hal 

ini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Asthon bertemu 

Turchynov. Asthon mengatakan dalam rangka untuk menerima bantuan finansial 

dari pihak barat, Ukraina harus segera menjalankan proses reformasinya. Selain 

Uni Eropa, Presiden Barrack Obama menyambut baik dengan dibentuknya 

                                                           
4 Adirini Pujayanti, Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina, Pusat Pengkajian, 

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jendral DPR RI 2009, diakses dalam 

www.dpr.go.id Jurnal “Info Singkat Hubungan Internasional” Vol.VI, No.13/I/P3DI/Juli/2014. hal 

5 
5 KOMPAS, Ukraina Butuh Tunai 35 Miliar, KOMPAS, 26 Februari 2014, hal. 11 

http://www.dpr.go.id/
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pemerintahan sementara di Ukraina dan segera mengutus Menteri Luar Negeri 

Amerika Serikat, Willams Burns untuk membicarakan mengenai kerjasama 

ekonomi. Selain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ada pula Menteri Luar 

Negeri Inggris yang direncanakan akan datang ke Ukraina bersama para 

pemimpin perwakilan negara-negara anggota International Monetary Fund 

(IMF)6 lainnya untuk membicarakan bantuan finansial. 

Ukraina yang berhasil menerima bantuan finansial dari IMF dan negara-

negara Barat memicu reaksi keras dari pihak Rusia. Presiden Federasi Rusia 

memerintahkan pasukan militernya untuk bersiaga di wilayah barat Rusia karena 

tindakan tersebut meningkatkan kewaspadaan dengan hal-hal yang dapat memicu 

terjadinya perang. Hal ini dilakukan Pemerintah Rusia sebagai bentuk 

kekecewaan terhadap pemerintahan Ukraina yang baru setelah kekuasaan 

Yanukovych ditumbangkan oleh people power7 di Lapangan Kemerdekaan 

Maidan. Persiapan perang di Rusia ini bersamaan pula semakin ricuhnya keadaan 

di wilayah Republik Otonom Crimea. Sebelumnya, penduduk yang mayoritas 

etnis Rusia ini menduduki Balai Kota Savestopol dan mengganti bendera Ukraina 

dengan bendera Rusia. Bentrokan kembali memanas antara dua kubu ketika 

pendukung pemerintahan baru Ukraina melakukan dukungan di depan gedung 

parlemen Crimea atas pemerintahan baru Turchynov di Ibukota Republik Otonom 

Crimea, Simferopol. 

                                                           
6 International Monetery Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang berfungsi sebagai  

lembaga donor untuk membantu negara-negara yang mengalami gagal bayar hutang (default) 

dengan menerapkan resep ekonomi untuk membantu negara tersebut.  
7 Menurut kamus politik definisi people power adalah penggulingan kekuasaan presiden secara 

paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Seluruh rakyat turun ke jalan agar presiden meletakkan 

jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan, diakses dalam 

https://rebanas.com/kamus/politik/people-power pada 18 November 2017 18:30 WIB. 

https://rebanas.com/kamus/politik/people-power
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 Tensi politik semakin meningkat ketika pada 1 Maret 2014 adanya 

pasukan tak beridentitas yang bersenjata canggih menduduki gedung Parlemen 

Republik Otonom Crimea serta mengambil alih Bandar Udara Internasional 

Simferopol dan Bandara Savestopol yang berada di tepi Laut Hitam. 8 Pihak Rusia 

menyangkal bahwa pasukan bersenjata lengkap dan menggunakan kendaraan 

modern ini adalah tentaranya. Berbagai asumsi bermunculan bahwa Rusia 

menggunakan strategi pasukan siluman9 untuk tetap mempertahankan wilayah dan 

menjaga penduduk etnis Rusia di Republik Otonom Crimea tanpa harus memicu 

konflik terbuka dan besar dengan pihak Barat seperti kasus pendudukan di Ossetia 

Selatan pada 2008 yang lalu. 

Tindakan Rusia yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga etnis 

Rusia wilayah di timur Ukraina serta penempatan pasukan siluman di wilayah 

Republik Otonom Crimea ini dapat memicu ketegangan dengan pihak Barat, dan 

beresiko untuk perang terbuka. Selain memicu pada perang, apabila dianalisa lebih 

dalam, Rusia semakin memperkeruh hubungan dengan beberapa negara di wilayah 

Eropa Barat yang akan berdampak pada kerjasama-kerjasama yang telah disepakati. 

Aspek kerugian yang lain dalam tindakan Rusia di Ukraina ini adalah resiko kerugian 

negara dalam hal finansial, seperti investasi pejabat Rusia yang dibekukan, serta 

pengalihan alokasi dana pada peningkatan belanja militer. Atas beberapa aspek yang 

beresiko tersebut, kebijakan pemerintah Rusia dalam pengambilan kebijakan 

                                                           
8 Anton Sanjoyo, Rusia Bermain Api di Crimea, KOMPAS, Terbit 2 Maret 2014, hal. 10 
9 KOMPAS, Pasukan siluman merupakan pasukan misterius yang bersenjata lengkap dengan 

pakaian tempur militer tetapi tidak beridentitas. Strategi ini diklaim oleh Menteri Dalam Negeri ad 

interim Ukraina, Arsen Avakov yang digunakan oleh Rusia dalam konflik Crimea. Dikutip dalam 

Rusia Bermain Api di Crimea. KOMPAS. 
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intervensi politik10 ini malah semakin merugikan pihak Rusia. Tetapi, kenyataannya 

pemerintah Rusia semakin melakukan tindakan offensive terhadap konflik Ukraina. 

Bahkan Rusia mengambil sebuah kebijakan yang apabila dilihat dari sisi penulis 

cenderung merugikan. Penelitian ini menjadi menarik bagi penulis apabila dilihat dari 

sisi pertimbangan pengambilan kebijakan terkhusus pemimpin negara Federasi Rusia 

dan menjadi sebuah keputusan rasional diambil atas nama Federasi Rusia untuk 

melakukan intervensi politik di wilayah Crimea Ukraina. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Mengapa Rusia mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi politik 

di wilayah Republik Otonom Crimea (Ukraina) pada masa pemerintahan Vladimir 

Putin? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa alternatif kebijakan 

politik luar negeri Rusia dalam kasus intervensi politik di wilayah Republik 

Otonom Crimea (Ukraina) menggunakan perspektif individu Presiden 

Federasi Rusia, Vladimir Putin. Analisa ini melihat pertemuan antara aspek 

kognitif presiden dan aspek rasional yaitu kalkulasi untung rugi dari 

beberapa alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Alternatif-alternatif 

                                                           
10 Intervensi politik yang dimaksud adalah tindakan pemerintah Rusia di Ukraina sehingga konflik 

internal semakin meningkat. Intervensi yang dilakukan pemerintah Rusia dalam bentuk peletakan 

pasukan bersenjata lengkap untuk melindungi penduduk etnis minoritas yang berada di Ukraina 

dan Republik Otonom Crimea serta mendorong warga Rusia di Ukraina untuk memerdekakan diri.  
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kebijakan yang diperhitungkan adalah intervensi militer, intervensi politik, 

dan hubungan diplomatik.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam kajian ilmu 

hubungan internasional, dalam Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

bahan pertimbangan pendalaman materi pembelajaran analisa kebijakan luar 

negeri (FPA) untuk menganalisa variabel pengambilan kebijakan intervensi 

politik oleh aktor individu Presiden Rusia dalam kasus di wilayah Republik 

Otonom Crimea. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi pemerintah dalam 

menganalisa alternatif kebijakan yang bukan hanya dari perspektif negara 

tetapi juga dalam persprektif individu pengambil kebijakan.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

     Penulis telah melakukan riset untuk memperdalam kajian dalam tulisan 

ini. Beberapa diantaranya adalah skripsi yang memiliki tema besar yang sama 

dengan konten tulisan ini. Salah satu skripsi ada yang membahas mengenai 

Intervensi Politik Rusia terhadap Proses Pemilu di Ukraina (terpilihnya Victor 
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Yushchenko sebagai Presiden Ukraina 2004-2010) oleh Ahmad Yoni Setiawan. 11 

Dalam skripsi ini, fokus penelitian Yoni yaitu hubungan Rusia dengan Ukraina 

pasca Revolusi Orange pada tahun 2004-2010. Kemudian hasil penelitian skripsi 

eksplanatif ini lebih kepada alasan intervensi politis Rusia, yaitu; 1) Ukraina 

sebagai geostrategis bagi Rusia; 2) Ukraina sebagai negara penyangga bagi Rusia. 

Yoni juga mengemukakan alasan intervensi Rusia yang utama ini yaitu pada 

faktor ekonominya. Alasan mengapa referensi ini dapat menunjang penulis adalah 

letak fokus skripsi ini pasca Revolusi Orange saat menjabatnya Vladimir Putin 

menjadi Presiden di periode pertamanya. Kemudian, data mengenai sikap politik 

Vladimir Putin dalam mengambil kebijakan intervensi politis pasca terjadinya 

Revolusi Orange yang tertulis dalam referensi linier dengan tulisan ini. Perbedaan 

referensi dengan tulisan ini adalah dalam aspek cakupan waktu yang diteliti yaitu 

dalam cakupan waktu 2012-2014.  

Referensi lain yaitu skripsi dari Erry Mega Herlambang dengan judul 

Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur terhadap Kebijakan Luar Negeri 

Putin ke Georgia ini sangat signifikan berpengaruh dalam tulisan ini.12 Erry 

menyebutkan bahwa NATO pasca runtuhnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa 

meredifinisikan fungsi organisasinya untuk menjaga kestabilan di kawasan Eropa. 

Tulisan Erry ini menggunakan teori poliheristik untuk menjelaskan alasan dan 

kronologis sikap politik Rusia yang meningkat khususnya ke Georgia pasca 

                                                           
11 Ahmad Yoni Setiawan (07260050), 2012, Intervensi Politik Rusia terhadap Proses Pemilu di 

Ukraina (terpilihnya Victor Yushchenco sebagai presiden Ukraina 2004-2010), Skripsi Jurusan 

Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Muhammadiyah Malang.  
12 Erry Mega Herlambang (07260098), 2012, Perluasan Keanggotaan NATO ke Eropa Timur 

terhadap Kebijakan Luar Negeri Putin ke Georgia. Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, 

FISIP-Universitas Muhammadiyah Malang.  
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perluasan NATO ke Eropa Timur. Kemudian menggunakan teori itu, dapat 

dikategorikan tahap-tahap dalam mengambil kebijakan ke Georgia oleh Vladimir 

Putin. Tahap pertama adalah proses pengambilan kebijakan menggunakan aspek 

kognitif untuk menyederhanakan rentang pilihan mengenai kedatangan NATO ke 

Eropa Timur apakah sebuah ancaman atau bukan ancaman atau bahkan tidak 

berpengaruh. Kemudian pada tahap kedua ketika opsi pilihan pertama sudah jelas 

maka pada tahap ini kalkulasi untung rugi kebijakan yang di ambil oleh Putin 

dapat berakibat bagi Rusia, dengan merasionalkan keputusan dari aspek kognitif 

Putin terhadap situasi sekitarnya yaitu pada legitimasi keputusannya diterima oleh 

rakyat maupun dalam sistem internasional. Referensi karya Erry, linier dengan 

tulisan ini. Banyak data-data yang kemudian cocok dan dapat dikembangan lebih 

banyak lagi apabila dikorelasikan dengan studi kasus dalam tulisan ini. Dengan 

kesamaan teori yang dipakai dapat membantu penulis dalam menganalisis kasus 

tahapan pengambilan kebijakan Rusia dalam kasus Republik Otonom Crimea 

(Ukraina). Perbedaan referensi dengan tulisan ini adalah dalam aspek kasus yang 

diteliti, penulis meneliti kasus di Republik Otonom Crimea. 

 Referensi lain yang hampir mirip pembahasannya dengan tulisan ini adalah 

skripsi yang berjudul Pengaruh Strategi Geopolitik Rusia terhadap Kebijakan 

Intrvensi Militer ke Ukraina oleh Anastazia N. Wattimena.13 Referensi ini 

menggunakan teori imposed insecurity yang menjelaskan bahwa keamanan atau 

stabilitas pengaruh suatu negara tergantung pada ketidakamanan negara-negara 

yang secara geografis berdekatan dengannya, dalam kasus ini lingkup geopolitik 

                                                           
13 Anastazia N. Wattimena (201110360311172), 2015, Pengaruh Strategi Geopolitik Rusia 

terhadap Kebijakan Intervensi Militer ke Ukraina, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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wilayah yang berdekatan dengan Rusia dan Ukraina. Apabila dilihat level analisa 

dalam referensi ini yaitu korelasionis dengan unit analisanya adalah kebijakan 

intervensi militer Rusia ke Ukraina sedangkan unit eksplanasinya adalah strategi 

geopolitik Rusia. Dengan fokus penelitian referensi ini adalah foreign policy 

analysis dengan teori imposed insecurity yang ruang lingkup analisanya adalah 

negara. 

Referensi lain yang bersinggungan dengan tulisan ini adalah Alasan 

Pemerintah Rusia Pada Era Kebijakan Represif terhadap Gerakan Separatis 

Chechnya oleh Nisful Lail Azzuro.14 Referensi ini menggunakan teori Rasional 

Aktor dari Graham T. Allison untuk menganalisa bagaimana keputusan yang 

dibuat oleh pemerintah Rusia sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang 

represif dan cenderung memiliki tensi yang tinggi dalam menyelesaikan 

permasalahan di Chechnya. Referensi eksplanatif ini mengerucutkan 

penelitiannya pada aktor dominan dalam pengambilan keputusan yaitu presiden 

sebagai aktor rasional. Di dalam referensi ini pula, menghasilkan suatu 

kesimpulan bahwa keputusan untuk mengambil kebijakan represif untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Chechnya adalah sebagai penguatan 

legitimasi pemerintahan Putin. Perbedaan referensi dengan tulisan ini adalah 

dalam cakupan kasus penanganan separatis di Chechnya dengan kasus penguatan 

etnis minoritas Rusia di wilayah Republik Otonom Crimea. Persamaan referensi 

dengan tulisan ini yaitu dalam menganalisa seorang pemimpin Rusia, Vladimir 

Putin dalam pengambilan sikap dominan sehingga menentukan kebijakan negara.  

                                                           
14 Nisful Lail Azzuro (09260002), 2015, Alasan Pemerintah Rusia Pada Era Vladimir Putin 

Menerapkan Kebijakan Represif terhadap Gerakan Separatis Chechnya, Skripsi Jurusan 

Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Tabel I.1 Posisi Penelitian 

No. 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Skripsi: Intervensi 

Politik Rusia terhadap 

Proses Pemilu di 

Ukraina (terpilihnya 

Victor Yushchenko 

sebagai Presiden 

Ukraina 2004-2010) 

 

 

Oleh: Ahmad Yoni 

Setiawan (07260050) 

 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Politik 

Geostartegi 

dan 

Kepentingan 

Nasional 

 

 Alasan intervensi politis 

Rusia, yaitu; 1) Ukraina 

sebagai geostrategis bagi 

Rusia; 2) Ukraina sebagai 

negara penyangga bagi 

Rusia. 

 Alasan intervensi Rusia yang 

utama ini yaitu pada faktor 

ekonominya 

2. Skripsi: Perluasan 

Keanggotaan NATO 

ke Eropa Timur 

terhadap Kebijakan 

Luar Negeri Putin ke 

Georgia 

 

Oleh: Erry Mega 

Herlambang 

(07260098) 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Poliheuristic 

Theory 

 NATO pasca runtuhnya Uni 

Soviet dan Pakta Warsawa 

meredifinisikan fungsi 

organisasinya untuk menjaga 

kestabilan di kawasan Eropa. 

 Tulisan ini menggunakan 

teori poliheristik untuk 

menjelaskan alasan dan 

kronologis sikap politik 

Rusia yang meningkat 

khususnya ke Georgia pasca 

perluasan NATO ke Eropa 

Timur. 

 Dengan teori poliheuristik, 

dapat dikategorikan tahap-

tahap dalam mengambil 

kebijakan ke Georgia oleh 

Vladimir Putin 

3. Skripsi: Pengaruh 

Strategi Geopolitik 

Rusia Terhadap 

Kebijakan Intervensi 

Militer ke Ukraina 

 

Oleh: Anastazia N. 

Wattimena 

(201110360311172) 

Eksplanatif 

 

Teori Imposed 

Insecurity 

 Fokus penelitan ini pada latar 

belakang pembuatan 

kebijakan luar negeri Rusia 

untuk mengintervensi krisis 

domestik yang terjadi di 

Ukraina 

 Fokus penelitian ini adalah 

foreign policy analysis 

dengan teori imposed 

insecurity dengan lingkup 

analisanya adalah negara. 
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No. 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

4. Skripsi: Alasan 

Pemerintah Rusia 

pada era Vladimir 

Putin Menerapkan 

Kebijakan Represif 

terhadap gerakan 

Separatis Chechnya. 

 

Oleh: Nisful Lail 

Azzuro (09260002) 

 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Rasional Aktor 

 Pilihan kebijakan represif 

yang diambil untuk 

menuntaskan atau meredam 

konflik yang berada di 

Chechnya sebagai penguatan 

legitimasi pemerintahan 

Putin. 

5. Skripsi: Analisa 

Kebijakan Intervensi 

Politik Rusia di 

Wilayah Crimea 

Ukraina (Pada Masa 

Vladimir Putin Tahun 

2012-2014) 

 

Oleh: Faridha K. 

Noorkusuma 

(201210360311078) 

 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Teori 

Poliheuristik 

 Fokus penelitan pada analisa 

politik luar negeri dalam 

aspek individu pemimpin 

negara dalam pengambilan 

kebijakan Rusia untuk 

mengintervensi secara politik 

Republik Otonom Crimea 

dianalisa menggunakan teori 

poliheuristik. 

 Sikap Rusia untuk 

mengintervensi politik 

Crimea digunakan Vladimir 

Putin menggunakan metode 

shortcut yaitu menjembatani 

aspek kognitif serta 

perhitungan paling 

menguntungkan dibanding 

dengan intervensi militer dan 

hubungan diplomatik. 

 

1.5 Kerangka Teori Pendekatan 

1.5.2 Teori Poliheuristik 

Menganalisa kebijakan politik Rusia hingga memunculkan keputusan 

untuk mengintervensi Republik Otonom Crimea di wilayah Ukraina, penulis 

menggunakan teori Poliheuristik sebagai alat analisa. Secara epistimologi, kata 

poliheuristik adalah gabungan dari dua kata yaitu “poli” yang berarti banyak, 
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dan “heuristic” yang berarti jalan pintas. Poliheuristik merupakan persinggungan 

mekanisme kognitif dan rasional yang digunakan pembuat kebijakan untuk 

mempermudah penetapan kebijakan diantara pilihan-pilihan kebijakan luar 

negeri yang kompleks. Kata “poli” dapat pula diartikan sebagai dugaan seorang 

pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam 

lingkup pilihan-pilihan kebijakan.15 Sehingga maknanya adalah pengambil 

kebijakan melakukan berbagai analisa dengan mengumpulkan informasi yang 

ada, yang kemudian memunculkan banyak alternatif pilihan kebijakan dan 

selanjutnya dianalisis menggunakan aspek kognitif dari pembuat kebijakan lalu 

dikalkulasikan mana yang lebih menguntungkan dan sedikit kerugian. 

Teori Poliheuristik ini menjembatani antara aspek kognitif dan pilihan 

rasional dalam pendekatan pengambilan kebijakan dan juga merepresentasikan 

suatu langkah dalam kajian analisa politik luar negeri (FPA). Dalam kajiannya, 

poliheuristik merupakan sebuah variasi lain dari proses pengambilan kebijakan 

luar negeri. Dalam teori poliheuristik ini, pengumpulan informasi oleh 

pengambil kebijakan terkait kasus yang sedang dihadapi sangat dibutuhkan 

untuk membuat beberapa alternatif keputusan dalam masalah yang kompleks. 

Apabila informasi tidak terkumpul maka pengambil keputusan terjebak dalam 

bounded rationality dan akan sangat mengganggu keputusannya. Selain pula 

kendala waktu (time crisis) yang menekan psikis pengambil keputusan dan 

menuntut untuk segera bertindak. Menurut Alex Mintz, pengambil kebijakan 

                                                           
15 Alex Mintz, How Do Leaders Make Decision A Poliheuristic Perspective. Februari 2004, 

Journal of Conflict Resolution, Vol. 48 No.1 United States of America, hal. 6. 
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dalam membuat keputusan sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan 

beberapa alternatif kebijakan, seperti yang tertulis dalam jurnalnya, 

 

“Because it’s based on decision shortcut and rules of thumb that 

leader use, poliheuristic can explain foreign policy decision as: 

ability to deal with multiple alternatives. It’s inherently build on 

assumption that policy makers simplify complicated decision 

problems by using simple cognitive shortcuts and then applying a 

more detailed analytic decision calculus to arrive at a choice”. 16 
 

Tulisan Alex Mintz menyebutkan bahwa poliheuristik ini berdasarkan 

atas jalan pintas keputusan dan aturan kepala pemerintahnya. Poliheuristik dapat 

juga menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri yang dapat berdamai dengan 

pendekatan alternatif yang banyak. Dan secara bersamaan pula membangun 

persepsi mengenai kebijakan, menyederhanakan pilihan-pilihan kebijakan yang 

kompleks dengan menggunakan jalan pintas berupa aspek kognitif yaitu 

berdasarkan persepsi individu lalu diaplikasikan dengan perhitungan secara 

analitis yaitu aspek rasional untuk menuju pada sebuah kebijakan. 

Secara khusus, dalam teori poliheuristik, proses pengambilan kebijakan 

terbagi menjadi dua tahap yang saling berhubungan satu sama lain. Tahap 

pertama adalah penggunaan prinsip noncompensatory, prinsip nonholistik, 

prinsip satisficing (kepuasan) dalam pertimbangan pengambilan kebijakan dari 

beberapa alternatif pilihan kebijakan, yang didasarkan pada aspek kognitif atau 

membangun persepsi individu pembuat kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut 

sangat mempengaruhi dalam mengeliminir alternatif kebijakan. Prinsip 

                                                           
16 Alex Mintz and Karl De Rouen Jr, Understanding Foreign Policy Decision Making, UK: 

Cambridge University Press, hal. 85. 
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noncompensatory atau prinsip non-kompensasi merupakan metode bagaimana 

mengeliminir beberapa alternatif menggunakan kriteria tertentu dan tidak 

menganalisa seluruh dimensi/informasi dalam alternatif tersebut. Prinsip 

nonholistic merupakan metode pembuat kebijakan hanya melihat sekilas bagian 

dari informasi kebijakan tersebut, bahkan menyederhanakan tahap kognitif ini 

sehingga tidak seluruh informasi dapat diakses dan dievaluasi. Prinsip 

satisfaction atau kepuasan merupakan metode eliminir alternatif yang ‘cukup 

tepat’ tetapi bukan yang terbaik menurut pembuat kebijakan. Ketika alternatif 

tersebut dapat diterima oleh pembuat kebijakan maka alternatif selanjutnya tidak 

diperhitungkan kembali.  

Penggunaan teori poliheuristik ini, Mintz berfokus pada bagaimana 

seorang pembuat kebijakan menentukan keputusan atas dasar keyakinan dan 

profil seorang pembuat kebijakan atau berfokus pada informasi yang mengarah 

pada profil dan keyakinan pembuat kebijakan itu,  

”Cognitive consistency is perhaps the most prominent theory of how 

perception influences decision making. Cognitive consistency means 

that decision makers downplay certain information that is 

inconsistent with prior images and beliefs or pay inordinate attention 

to information consistent with those images and beliefs”. 17 

 

Pengambil kebijakan dalam teori poliheuristik harus memenuhi beberapa 

variabel utama sebelum memutuskan menjadi sebuah kebijakan, yaitu; 

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

kepentingan domestik serta struktur sistem internasional.18 Hal ini merupakan 

variabel utama dalam tahap pertama agar keputusan tersebut dapat diterima oleh 

                                                           
17 Levy, dalam James Patrick dan Zhang Enyu, Chinese Choices: A Poliheuristic Analysis of 

Foreign Policy Crises, University of Missouri Colombia, Foreign Policy Analysis. 2005. 
18 Ibid,  Levy, hal 98. 
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warga negaranya. Adapun tahap kedua adalah penetapan kebijakan dari 

beberapa alternatif pilihan kebijakan yang telah terseleksi pada tahap pertama, 

dengan menggunakan kalkulasi untung rugi. 

Kemudian pada tahap kedua yaitu pengambil keputusan menimbang 

untung rugi dan terdapat beberapa aspek yang harus dikedepankan yaitu analisa 

kepentingan domestik, serta bagaimana sistem struktur internasional saat itu. 

Suatu kebijakan luar negeri ditimbang atas kepentingan domestik yang ingin 

diraih, hal ini menjadi penting bagi seorang pengambil kebijakan. Selain itu 

apabila kebijakan luar negeri yang diambil tidak sesuai dengan kapasitas atau 

keperluan domestik, maka akan menimbulkan pertentangan dan mengurangi 

bargain position sebagai seorang pengambil kebijakan. Tahap ini disebut prinsip 

lexicographic (LEX) yang mempertimbangkan pada bukan hanya politik saja 

tetapi juga militer, ekonomi dan hubungan diplomatik. 

Sehingga, untuk memudahkan penulis menganalisa kasus intervensi 

politik Rusia di wilayah Crimea ini, maka penulis menggunakan bagan sebagai 

berikut: 
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Gambar  I.1 Bagan Analisa Kebijakan Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Pisau analisa dalam teori poliheuristik ini kemudian digunakan untuk 

membedah serta menganalisa kebijakan politik Rusia sehingga memunculkan 

keputusan untuk mengintervensi Republik Otonom Crimea di wilayah Ukraina ini 

penulis menggunakan kerangka teori Poliheristik dengan mengaplikasikan kedua 

tahap analisa didalamnya. Sebelum menganalisa menggunakan tahap pertama, 
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perdagangan dengan Uni Eropa oleh Presiden Yanukovych sehingga 

memunculkan reaksi keras dari kekuatan massa rakyat dan menggulingkan 

pemerintahan Yanukovych. Apakah hal ini merupakan suatu ancaman atas 

rencana kepentingan Rusia. Ataukah isu ini menurunkan posisi tawar Rusia di 

kawasan negara-negara eks Uni Soviet serta harus dipertimbangkan langkah-

langkah penyikapan atas kejadian ini. Sehingga muncullah beberapa alternatif, 

yaitu; intervensi militer, intervensi politik, hubungan diplomatik. 

 Dalam mengumpulkan informasi serta mengolah alternatif kebijakan oleh 

Presiden Vladimir Putin atas penyikapan kejadian tersebut diatas maka sebelum 

menjadi sebuah keputusan kebijakan, aspek penting dalam mengeliminir alternatif 

tersebut adalah masuk pada tahap pertama yaitu aspek kognitif Presiden Vladimir 

Putin. Kognitif adalah sebuah pengambilan kebijakan dengan mengedepankan 

pada persepsi atau berdasarkan pada profil dan keyakinan seorang pengambil 

kebijakan. Aspek kognitif individu tercakup dalam keyakinan yang masih 

Vladimir Putin anut adalah; membuat Rusia menjadi great power19 seperti tradisi 

etnis Rus yang memiliki kekuasaan besar sejak masih dalam masa kerajaan 

sampai pada masa Uni Soviet; military doctrine20 yang sangat berpengaruh dalam 

pengambilan kebijakan taktis apabila mengancam Rusia, serta nilai ideologi 

dalam pengalamannya selama di KGB serta agama Kristen Ortodoks yang 

memengaruhi kerangka berfikir presiden Vladimir Putin. Sehingga dari ketiga 

alternatif tersebut, muncullah alternatif pilihan untuk intervensi politik, intervensi 

                                                           
19 A. Fahrurodji, 2005, Rusia Baru Menuju Demokrasi:  Pengantar Sejarah dan Latar Belakang 

Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 204 
20 Ibid. 
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militer, serta pilihan tengah yaitu diselesaikan dengan hubungan diplomatik. Dari 

pilihan tersebut dieliminasi dalam tahap kedua. 

Dalam tahap kedua ini, prinsip lexicographic digunakan dalam 

menghitung secara metematis untung rugi suatu keputusan yang sudah ada pada 

tahap pertama. Presiden Vladimir Putin mempertimbangkan keuntungan-

keuntungan yang di dapat dalam keputusan sebuah kebijakan tanpa 

menghilangkan kepercayaan rakyat terhadapnya. Tahap kedua ketika sudah jelas 

alternatifnya, maka Presiden Vladimir Putin menghitung untung rugi dari tiap 

alternatif. Sehingga persinggungan dengan aspek kognitif yang berdasarkan atas 

persepsi sebagai shortcut dalam membuat sebuah keputuasan kebijakan yang 

kompleks.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel penelitian dan level analisa 

Level analisa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu Reduksionis (unit 

analisanya lebih tinggi dibandingkan dengan unit eksplanasinya), Korelasionis 

(unit analisa dengan unit eksplanasinya sejajar), dan Induksionis (unit analisanya 

lebih rendah dibandingkan dengan unit eksplanasinya).21  

  

                                                           
21 Mohtar Mas’oed, Cetakan kedua 1994, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, 

Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 39. 
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Tabel 1.2 : Level Analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 

Eksplanasi 

Unit Analisa 

 

  

Individu& 

Kelompok 

 

Negara-Bangsa 

Sistem 

Regional& 

Global 

Individu& 

Kelompok 

 

2 

(Korelasionis) 

 

1 

(Reduksionis) 

 

1 

(Reduksionis) 

Negara-

Bangsa 

 

3 

(Induksionis) 

 

2 

(Korelasionis) 

 

1 

(Reduksionis) 

Sistem 

Regional& 

Global 

 

3 

(Induksionis) 

 

3 

(Induksionis) 

 

2 

(Korelasionis) 

 

Dari ketiga tingkatan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian 

adalah reduksionis karena unit eksplanasi lebih rendah daripada unit analisa, unit 

eksplanasi disini yaitu objek yang mempengaruhi perilaku unit eksplanasi 

(variable independen) yaitu dominasi sikap Vladimir Putin (individu) atas 

keputusan Rusia mengambil sikap tersebut pada Crimea, sedangkan unit analisa 

disini adalah objek yang perilakunya akan dianalisa (variable dependen) yaitu 

kebijakan politik Rusia (negara-bangsa) sehingga mengeluarkan sikap politis 

tersebut pada Republik Otonom Crimea.  

 

1.6.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang 

terfokus pada variable-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dibuat. 

Kemudian diurai dan dianalisa dengan menggunakan teori-teori maupun konsep 

yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.22 

                                                           
22 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama 
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Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan tiga tahap, yaitu: 

1. Pemeriksaan. Berfungsi untuk melihat apakah data yang dikumpulkan 

sudah valid, benar, atau bahkan salah 

2. Pengolahan. Pada tahapan ini peneliti 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 kemudian, untuk selanjutnya di analisa dan di 

interpretasikan oleh penulis. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode studi pustaka (library research) yaitu data dokumentasi yang diambil dari 

catatan, buku, jurnal, skripsi yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi yang 

terkait dengan penelitian ini. Sehingga dalam meneliti, penulis mendapatkan 

sumber secara tidak langsung baik dari catatan, jurnal, buku, skripsi, website, 

maupun berita. Data-data yang diperoleh tertuang dari beberapa tulisan yang 

diperoleh dari literatur atau dokumen yang diperoleh dari: Perpustakaan UMM 

Malang, Perpustakaan Laboratorium Hubungan Internasional, Perpustakaan 

Umum Kota Malang, serta laman resmi website. 
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian  

a. Batasan Waktu 

Penelitian ini mengambil batasan waktu antara masa menjabatnya 

Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia pada tahun 2012 sampai tahun 2014 

saja, tanpa menegasikan bahwa Vladimir Putin masih menjabat sebagai 

Presiden sampai saat penelitian ini dibuat tetapi karena mengacu pada sumber 

data yang dapat diteliti dan untuk mengurangi ketidakvalidan data. Penentuan 

batasan waktu yang penulis gunakan bertujuan untuk lebih fokus dan lebih 

komprehensif dalam menentukan materi yang digunakan. 

b. Batasan Materi 

Dalam Penelitian ini penulis akan membatasi penelitian dengan lokusnya 

pada variable-variabel yang mendukung analisa kebijakan intervensi politik 

Rusia dalam kasus Republik Otonom Crimea (Ukraina) hal itu tercakup 

dalam level individu Presiden Vladimir Putin yaitu pada faktor seorang 

pemimpin negara dalam mengolah kebijakan dalam beberapa tahap sehingga 

menghasilkan suatu output kebijakan atas nama negara. 

 

1.7 Hipotesa 

Keputusan untuk mengambil kebijakan intervensi politik wilayah Crimea 

oleh Rusia merupakan kristalisasi pemikiran pengambil kebijakan yang dominan 

dalam Federasi Rusia, yaitu seorang presiden. Faktor pembangunan persepsi yang 

tercermin dalam keyakinan, nilai, serta visi yang masih Presiden Vladimir Putin 

anut adalah; membuat Rusia menjadi great power seperti sebagaimana tradisi 



23 
 

etnis Rus yang memiliki kekuasaan besar sejak masih dalam masa kerajaan 

sampai pada masa Uni Soviet; doktrin militer yang sangat berpengaruh dalam 

pengambilan kebijakan taktis apabila mengancam Rusia, serta nilai ideologi 

dalam pengalamannya selama di KGB serta agama Kristen Ortodoks yang 

memengaruhi kerangka berfikir presiden Vladimir Putin. Sehingga latar belakang 

untuk mengintervensi wilayah Crimea adalah untuk melindungi suku Rus di 

wilayah tersebut serta mempertahankan legitimasi Rusia di negara eks Uni Soviet. 
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