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BAB III 

VLADIMIR PUTIN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN RUSIA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai aspek determinasi kebijakan 

politik Rusia dalam proses pengambilan kebijakan  pada era Vladimir Putin yaitu 

sistem pemerintahan domestik negara yaitu didalamnya terdapat ‘essence of 

decision’, nilai-nilai yang ingin diterapkan presiden pada negaranya, visi dalam 

membangun negaranya yang tertuang dalam doktrin pada masa pemerintahan 

Vladimir Putin, faktor psikologis presiden yang dilihat dari karir politik dalam 

pemerintahan maupun organisasi KGB serta pemahaman religiusitas yang 

terinternalisasi dalam individu presiden sebelum mengambil kebijakan. Karena 

faktor internal yang menentukan bagaimana suatu kebijakan intervensi politik yang 

dilakukan Rusia terhadap Crimea.  

3.1  Ide Awal Terbentuknya Rusia 

Rusia merupakan negara yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam 

perubahan pemerintahan negara. Ide awal pembentukan Rusia muncul pada era ini. 

Dan kemudian pemerintahan negaranya yang terus mengalami perubahan menjadi 

lebih baik pasca runtuhnya Uni Soviet. Nilai-nilai dalam ide awal pemurnian Rusia 

ini yang akan diwujudkan oleh presiden Vladimir Putin dalam membangun Rusia 

sekarang. 
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Menurut Filsuf Rusia ternama, Nikolai Berdyaev (1874-1948) sistem 

pemerintahan Rusia terbagi atas 5, yaitu; Rus Kiev, Rus Tatar-Mongol, Rus Moskow, 

Rusia peter (Imperium Rusia), dan Rusia Soviet.48 Setiap perubahan bentuk 

pemerintahan yang dialami oleh Rusia, menjadikan negara ini tetap bertahan ditengah 

derasnya arus perubahan di tiap waktunya, sehigga tiap tonggak sejarah yang dialami 

Rusia menjadi nilai-nilai tersendiri dan terinternalisasi di tiap warga negara. Rus’ 

Kiev (Kievan Rus) berdampak fundamen dalam sisi religiusitas warga negaranya 

dengan berbasis Kristen Timur (Orthodoks), sangat bertolak belakang dengan masa 

Rus Tatar-Mongol yaitu pengaruh kuat Asia dan Islam dalam sisi religiusitas warga 

negaranya. Peralihan ke masa Rus Moskow ditandai dengan semangat nasionalisme 

dan ekspansionisme semakin merebak dalam warga negaranya dan mempengaruhi 

berbagai segi dalam pemerintahan Rusia, sehingga menghasilkan imperium Rusia 

dengan teritori wilayahnya yang luas. 

Dalam sejarah pemerintahan Rusia, awal terbentuknya negara-bangsa yang 

berpusat di Kiev (Ukraina) pada abad ke IX. Kemudian, bangsa Rus yang merupakan 

suku asli Rusia membentuk sebuah sistem Knyaz yaitu pangeran yang memimpin 

kota-kota kecil, dan dikepalai oleh Knyaz utama. Sistem Knyaz ini berlangsung 

hingga abad ke XVI, sampai pada Ivan IV sekitar tahun 1547 memproklamirkan diri 

sebagai Tsar seluruh Rus. Pada fase ini, sistem politik ekspansionis, sistem 

pemerintahan sipil dan militer mulai dibentuk. Sehingga pada masa Tsar peter I 

memproklamirkan diri sebagai imperator dengan mengubah negara Rus menjadi 

sebuah imperium Rossiya (Rossiiskaya Imperiya). Tujuan Tsar peter I mengubah 

                                                           
48 Opcit,  A. Fahrurodji.  
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sistem pemerintahan Rusia ini dikarenakan untuk mengejar ketertinggalan terhadap 

Barat, serta melancarkan reformasi militer armada lautnya.  

Sistem imperium dengan mengagungkan Tsar berkuasa selama berabad-abad 

sehingga membentuk sistem monarki Rusia dan menguntungkan beberapa golongan 

bangsawan. Hal ini menjadikan Rusia rapuh di bawah, sehingga mendorong adanya 

Ide Rusia (Russkaya Idea) yang lebih demokratis dikembangkan dalam suatu sistem 

pemerintahan yang baru, dengan meminjam istilah sastrawan Rusia abad ke XIX, 

Fyodor Dostoyevsky. Hal ini terwujud konkrit dalam periode Uni Soviet dengan 

mengusung ide komunis marxis yang diadaptasi menjadi ‘Rusifikasi’ dari ajaran-ajaran 

Doktrin Moskow sebagai Roma Ketiga.49 Gerakan-gerakan revolusioner tersebut 

dibangun pada awal abad XIX oleh kalangan intelegensia yang berasal dari aktivis 

mahasiswa, petani, kelas-kelas pekerja perkotaan bahkan etnis minoritas dalam 

kekuasaan Rusia yang berada pada oposisi kekuasaan.50 

Uni Soviet-Soviet Republik Sosialis (Soyuz Sovietskih Sotsialisticheskih- 

Republik (SSSR) diresmikan atas sidang I seluruh rakyat soviet pada tanggal 30 

Desember 1922 yang beranggotakan Republik Sosialis Federasi Soviet (RSFS) Rusia, 

Republik Sosialis Soviet (RSS) Ukraina,  Republik Sosialis Soviet Belarus, Republik 

Sosialis Federasi Soviet (RSFS) Transkaukasia.51 Presiden Lenin saat itu, memperkuat 

negara dengan semboyan “Proletar seluruh negara bergabunglah!”52  

                                                           
49 Roma Ketiga adalah sebuah dogma politik yang muncul pada proses pembentukan pemerintahan 

terpusat, dengan klaimnya bahwa Moskow merupakan pewaris kejayaan Imperium Romanus dan 

Imperium Bizantium. Dogma ini disebar oleh rohaniawan kota, Filofea.  

Ibid. Fahrurodji,  hal.4 
50 Ibid, Fahrurodji, hal 111 
51 Andi Rafael Saputra, Dari Uni Soviet hingga Rusia. 2014, Jogjakarta: Buku Kita, hal. 33. 
52 Semboyan ini merupakan ajakan Lenin (soerang yang mampu menerapan paham komunisme 

dalam suatu negara) kepada soviet-soviet yang saling berdekatan teritori wilayahnya.  
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Pada sidang I rakyat Soviet pula dirumuskan mengenai lembaga dalam 

pemerintahan. Komite Sentral merupakan lembaga tertinggi negara yang bekerja 

antar-sidang dengan dikepalai Ketua Dewan Menteri Uni. Komite Sentral dipisah 

menjadi dua kamar yaitu: Dewan Uni dan Dewan Kebangsaan.  

Seiring mulai tumbangnya Uni Soviet, Rusia menerapkan sistem 

pemerintahan dengan bentuk Federasi Rusia yang disahkan dalam Konstitusi 

Federasi Rusia pada tanggal 12 Desember 1993 ini mendeklarasikan Rusia sebagai 

‘negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensiil’. 

Rusia menerapkan sistem demokrasi terkelola dengan pemisahan kekuasaan antara 

yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokoknya masing-masing.53 

Sebagai sebuah negara federasi, Rusia memiliki 89 Subjek Federasi, yang terdiri 

atas; 22 Republik (Republik Dagestan, Republik Chechnya, Republik 

Bakortoshtan, Republik Komi, dan seterusnya), 2 kota Federal yang setingkat 

dengan provinsi yaitu Moskow dan St. Petersburg, 47 Oblast (Provinsi), 1 Oblast 

Otonom, 6 Kray (setingkat dengan provinsi), dan 10 Okrug Otonom. Pembedaan 

atas sistem federasi terletak pada, lingkup kekuasaan negara yang dipegang oleh; 

Presiden, Dewan Federasi, Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri, dan 

Kehakiman, sedangkan dalam lingkup Subjek Federasi Rusia yaitu di republik-

republiknya, kray, oblast, serta oblast otonomnya. 

Kekuasaan pemerintahan dalam lingkup negara memegang peran dan fungsi 

eksekutif yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Kepala 

Pemerintah (Predsedatel’ Pravitel’stva) yaitu Perdana Menteri serta wakil-

                                                           
53 Opcit, A. Fahrurodji, hal. 194 
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wakilnya yang menempati jabatan menteri federal. Perdana Menteri memiliki 

kewenangan di ranah domestik, misalnya kebijakan sosial kependudukan, dan 

perburuhan. Perdana Menteri pula mengatur mengenai birokrasi dalam 

pemerintahan. Menteri-menteri tersebut diangkat oleh presiden berdasarkan usulan 

Perdana Menteri kecuali menteri keamanan negara yang pencalonannya harus 

mendapatkan persetujuan Duma Negara. Presiden sebagai kepala negara memeliki 

kewenangan yang amat besar dalam berbagai isu yang berkaitan dengan 

pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Presiden juga berwenang untuk 

mengeluarkan ketentuan darurat, termasuk yang memiliki kemungkinan ekstra-

konstitusional.54 

Kekuasaan dalam lingkup negara selanjutnya adalah peran dan fungsi 

legislatif yaitu Majelis Federasi (Fedral’noe Sobranie) yang terdiri dari dua kamar; 

Dewan Federasi (Soviet Federatsii) atau Majelis Tinggi dan Duma Negara 

(Gosudarstvennaya Duma) atau Majelis Rendah. Majelis Federasi memiliki 

anggota 178 orang Dewan Federasi (Majelis Tinggi) dan 450 orang dari Duma 

Negara (Majelis Rendah).55 Duma Negara berfungsi membuat RUU yang 

diserahkan ke Dewan Federasi untuk kemudian menjadi RUU, dan diserahkan 

kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan. Duma Negara dapat 

dibubarkan sesuai dengan Konstitusi oleh Presiden. Pemilihan umum bertugas 

untuk memilih Duma Negara, tetapi tanggal pemilu ditentukan oleh Presiden.      

Melihat sistem pemerintahan federal dengan sifat presidensil yang dianut oleh 

                                                           
54 Simon Saragih, Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB, Jakarta: PT.Kompas Media 

Nusantara, hal. X. 
55 Opcit, A. Fahrurodji, hal. 195 
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Rusia, sehingga masyarakat atau konstituen dalam pemilu untuk memilih 

perwakilan Duma Negara serta sosok Presiden. Dominasi presiden sangat terlihat 

dalam Federasi Rusia, sehingga sosok presiden menjadi penting untuk dibahas. 

 

3.2  Biografi Vladimir Putin 

Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di kota 

Leningrad yang sekarang disebut Saint Petersburg.56 Lahir dari keluarga menengah 

dari pasangan Vladimir Spiridonovich Putin dan Maria Ivanovna Putina. Ayahnya 

adalah pemimpin buruh pabrik yang berada di St. Petersburg dan menjadi sekretaris 

partai komunis di tempatnya bekerja. Ibunya adalah seorang Ortodoks yang taat. 

Sehingga tidaklah heran apabila ideologi personal yang berlandaskan keyakinan 

kristen ortodoks57 mampu mengibaratkan dirinya menjadi sosok Vladimir 

Svyatoslavich, sang Pangeran Kiev, penguasa Rusia pada abad ke-10 yang mampu 

mengubah bangsa Slavia yang awalnya menyembah berhala menjadi Kristen, 

“semangat spiritualnya menjadi basis kebudayaan, peradaban, dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang mempersatukan rakyat Rusia, Ukraina dan Belarus”58 

Vladimir Putin telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum 

Universitas Leningrad  pada tahun 1975, dan bergabung dengan Partai Komunis 

Uni Soviet pada saat menjadi mahasiswa. Karir Vladimir Putin mulai menanjak 

                                                           
56 The Famous People, Vladimir Putin Biography, diakses dalam 

http://www.thefamouspeople.com/profiles/vladimir-vladimirovich-putin-

3136.php#9rby1LEtHjV8O0Vu.99.php pada 25/12/2016 , pukul 18:30 WIB. 
57 Keyakinan yang berlandaskan pada Ortodoks Rusia yang berakar pada liturgi kuno dan berkorelasi 

dengan Santo (orang suci) pada abad pertengahan. Dan dalam sejarahnya Tsar Rusia menempatkan 

dirinya sebagai pelindung kaum Ortodoks. 
58 KOMPAS, Putin Sang ‘Vladimir Agung’, KOMPAS, Minggu, 1 Juni 2014, hal 11. 

http://www.thefamouspeople.com/profiles/vladimir-vladimirovich-putin-3136.php#9rby1LEtHjV8O0Vu.99.php
http://www.thefamouspeople.com/profiles/vladimir-vladimirovich-putin-3136.php#9rby1LEtHjV8O0Vu.99.php
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setelah bertemu Anatoly Sobchak, yaitu politikus Rusia. Sambil melanjutkan 

pendidikan PhD di bidang ekonomi, Vladimir Putin belajar politik dengan Sobchak. 

Karir politik Vladimir Putin dimulai saat bergabung dengan Komitet 

Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) atau lembaga intelegen Rusia kemudian 

ditempatkan di Jerman Timur dari tahun 1985 sampai 1990.59 Setelah ditempatkan 

di Jerman Timur, Vladimir Putin kembali ke Rusia dan menjadi Asisten Rektor di 

Universitas Leningrad yang bertugas menangani masalah hubungan internasional. 

Merangkap sebagai penasehat untuk Ketua Dewan Kota Leningrad, dan kiprahnya 

terus menanjak hingga menjadi Deputi I Walikota Leningrad.60 

Pada bulan Agustus 1998 Vladimir Putin dipercaya menjadi Deputi Kepala 

Direktorat Administrasi Kepresidenan, kemudian tidak sampai setahun menduduki 

jabatan sebagai Deputi Kepala Eksekutif Kepresidenan dan Kepala Direktorat Pusat 

Pengawasan dan Inspeksi. Pada Juli 1998, Vladimir Putin diangkat menjadi 

Direktur Dinas Keamanan Federal atau Federalnaya Sluzbha Bezopasnosti (FSB) 

yaitu lembaga intelejen yang dulunya KGB.  

Pada bulan Agustus 1999, Presiden Boris Yeltsin mengangkatnya sebagai 

Perdana Menteri menggantikan Sergey Stephasin. Kemudian di akhir tahun 1999, 

menggantikan presiden Boris Yeltsin, Vladimir Putin ditunjuk sebagai acting 

Presiden61 Rusia sampai terjadinya pemilihan umum pada bulan Maret 2000. Dari 

                                                           
59 Opcit, Andi Rafael Saputra. 
60 Official Website Pemerintah Rusia, Biografi Putin diakses dalam 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51534 pada 25/12/2016, pukul 20:22 WIB. 
61 Acting Presiden adalah peran sementara untuk menjalankan tugas dan fungsi seorang presiden 

sebagai kepala negara.   

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51534%20pada%2025/12/2016


47 
 

hasil pemilihan umum mempercayai bahwa Vladimir Putin menjadi Presiden kedua 

Federasi Rusia sejak dilantik secara resmi pada tanggal 7 Mei 2000.  

Presiden Boris Yeltsin mewariskan sistem perekonomian yang dipersiapkan 

menuju pasar bebas, privatisasi dan kepemilikan tanah atas hak pribadi, sistem 

perbankan konvensional, dan masih menyisakan permasalahan dari perubahan 

sistem tersebut, sehingga sebagai kepala pemerintahan diangkatlah Mikhail 

Kasyonov seorang ekonom dan mantan Menteri Keuangan pada era sebelumnya.62 

Dengan diamanahkan peran kepala pemerintahan yaitu sebagai Perdana Menteri, 

Mikhail Kasyonov mampu mengeluarkan Rusia dari posisi kritis. 

Pada saat menjadi Presiden Federasi Rusia yang kedua, Vladimir Putin tetap 

menerapkan kebijakan reformasi dan ekonomi pasar bebas yang telah ada pada 

masa Yeltsin. Yang ingin dibangun adalah sebuah Rusia yang bermartabat, 

makmur, dan kuat. Hal ini tercermin dalam visinya adalah berkeinginan untuk 

memperkuat identitas nasional Rusia di tengah dinamika global.63  

Pada periode pemilihan umum selanjutnya, Vladimir Putin kembali 

menempati kursi sebagai presiden dengan perolehan suara 63,75 suara dalam sekali 

putaran.64 Secara resmi dilantik pada 23 Maret 2004 sebagai presiden Federasi 

Rusia ketiga.65  

 

                                                           
62 Opcit, A. Fahrurodji, hal. 201. 
63 Djauhari Oratmangun, Kebangkitan Rusia: Determinasi dan Pragmatisme Putin, diakses dalam 

http://www.antaranews.com/berita/399175/kebangkitan-rusia-determinasi-dan-pragmatisme-putin 

(12/05/2015, pukul 11:45 WIB. 
64 DW, Pemilu Rusia dianggap Tidak Adil, diakses dalam http://www.dw.com/id/pemilu-rusia-

dianggap-tidak-adil/a-15787996 pada 25/12/2017, pukul 22:35 WIB. 
65 Biography, Vladimir Putin Biograhy, diakses dalam http://www.biography.com/people/vladimir-

putin-9448807#synopsis pada 25/12/2017, pukul 22:30 WIB. 

http://www.antaranews.com/berita/399175/kebangkitan
http://www.dw.com/id/pemilu-rusia-dianggap-tidak-adil/a-15787996
http://www.dw.com/id/pemilu-rusia-dianggap-tidak-adil/a-15787996
http://www.biography.com/people/vladimir-putin-9448807#synopsis
http://www.biography.com/people/vladimir-putin-9448807#synopsis


48 
 

 

3.2.1 Doktrin Putin 

Selain dalam penyelarasan ekonomi, dalam kepemimpinan Vladimir Putin, 

Rusia menjadi salah satu negara yang disegani dalam kancah dunia internasional. 

Perkembangan Rusia ini sesuai dengan ambisi Vladimir putin untuk 

mengembalikan kejayaan Uni Soviet di Eropa Timur, khususnya terhadap negara 

pecahan Soviet, salah satunya melalui peningkatan senjata dan teknologi.66  

Vladimir Putin menginginkan Rusia sebagai Great Power pasca runtuhnya 

Uni Soviet dengan menempatkan militer dan pengembangan teknologi sebagai 

garda terdepan dalam mengawalinya. Untuk menjelaskan mengenai visi ini, 

presiden mengungkapkan bahwa, “Rusia selalu di sisi yang sama dengan 

perdamaian, dan membuka lebar kesepakatan untuk saling bekerjasama dengan 

negara yang menolak perang serta menghargai esensi dari kehidupan dan sifat alami 

manusia.”67 Serta adanya keinginan untuk memperkuat identitas nasional Rusia di 

tengah dinamika global.68  

Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia mewarisi wilayah terbesar imperium 

tersebut. Kebijakan domestik dan luar negeri, identitas nasional serta orientasi 

strategis Rusia sangat mempengaruhi negara-negara pecahan Uni Soviet yang 

lainnya. Sehingga Rusia mendefinisikan pendekatan ‘near abroad’69 kemudian 

                                                           
66 Ibid. 
67 Official Website Pemerintah Rusia. Dalam pidato kenegaraan Putin dalam perayaan 72 tahun 

Perang Kemenangan Rusia pada tahun perang dunia ke II. Dikutip dalam 

http://en.kremlin.ru/structure/president/standart (23/04/2017 23:00 WIB) 
68 Djauhari Oratmangun, Kebangkitan Rusia: Determinasi dan Pragmatisme Putin, diakses dalam 

http://www.antaranews.com/berita/399175/kebangkitan-rusia-determinasi-dan-pragmatisme-putin 

(12/05/2015, 11.45 WIB) 
69 Istilah near abroad merupakan negara-negara yang berdekatan dengan Rusia yang merupakan 

negara baru yang pernah tergabung dalam Uni Soviet.  

http://en.kremlin.ru/structure/president/standart
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dimasukkan dalam kepentingan nasional, bahkan tujuan keamanan negara sejak 

1991. Alasan terbesar Rusia menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya 

adalah kepentingan ekonomi dan geopolitik. Pasca Uni Soviet runtuh, 

dikhawatirkan sistem perekonomian akan dikuasai oleh Barat sehingga perlu 

adanya ruang ekonomi bersama untuk mencapai kemajuan ekonomi bersama. Serta 

pada 1993, Rusia mendeklarasikan pembuatan aliansi militer bernama Organisasi 

Perjanjian Keamanan Bersama atau Collective Security Treaty Organization 

(CSTO)70, sebagai alternatif dari North Atlantic Treaty Organization (NATO)71.  

Pada tahun 2000, Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia yang dikeluarkan 

oleh presiden Vladimir Putin menempatkan prioritas pada proyeksi internasional 

Federasi Rusia dengan mempertimbangkan hubungan dengan negara-negara 

Commonwealh of Independent States (CIS)72 serta melihat politik ekspansionaris 

                                                           
Gulandam Mian, Russian Ressurgence and the Contemporary Scene in the Near-abroad : A Case 

Study of the Crisis in Ukraine. Diakses dalam 

http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/Gulandam_Mian.pdf (12/05/2015 12/30 WIB) 
70 Collective Security Treaty Organisation (CSTO) merupakan organisasi yang beranggotakan 

negara-negara berdaulat pasca runtuhnya Uni Soviet. Organisasi ini bertujuan sebagai bentuk 

kerjasamaan keamanan bersama yang terbentuk pada tahun 1993.  
71 North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan sebuah aliansi militer yang tergabung 

didalamnya negara-negara Eropa Barat. Awal dibentuknya NATO dalam bentuk organisasi regional 

untuk membendung perluasan Uni Soviet di kawasan Eropa Barat. Tetapi seiring berjalannya waktu, 

NATO mulai meredifinisi tujuan dan bentuk lembaganya menjadi sebuah aliansi militer bersama 

dengan tujuan untuk menyebarkan isu demokrasi.  

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. 
72 Commonwealth of Independen States (CIS) adalah negara-negara yang merdeka dan memperoleh 

kemerdekaannya setelah Uni Soviet runtuh pada 1991. Organisasi tujuannya menjamin kedaulatan 

negara-negara anggota yang bergabung di dalamnya. Beberapa negara yang tergabung adalah 

Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. 

New York Times, The End of The Soviet Union; Text of Accords by Former Soviet Republics Setting 

Up a Commonwealth. diakses dalam http://www.nytimes.com/1991/12/23/world/end-soviet-union-

text-accords-former-soviet-republics-setting-up-commonwealth.html?pagewanted=all (23/03/2016, 

10.08 WIB) 

http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_pub/Gulandam_Mian.pdf
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NATO.73 Konsep politik luar negeri yang pertama yaitu mengenai ‘kedaulatan 

demokrasi’ yang menguatkan otonomi Rusia dengan menerapkan model 

demokrasinya sendiri, sangat berbeda dengan model demokrasi Barat, di sisi lain, 

kebijakan luar negeri yang berorientasi pada menjaga kedaulatan Rusia dari 

ancaman globalisasi. Konsep politik luar negeri yang kedua adalah mengelaborasi 

teori politik kompleks yaitu Neo-Eurasianisme, yang bertujuan memperluas 

jangkauan Eurasia dengan Barat. Pada saat ini, Rusia melancarkan peran hagemoni 

melalui mengembalikan hagemoni ‘Dunia Rusia’ (russkiy mir) melalui pendekatan 

kultural dan identitas yang sama, bukan melalui kekerasan dan militerisme seperti 

masa Uni Soviet. 

 

3.2.2  Sejarah Karir Politik Putin dalam KGB 

Komisi Keamanan Negara atau Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 

(KGB) dibentuk pada 13 Meret 1954 dengan nama KGB SSSR (KGB Uni Soviet) 

yang letaknya dibawah Dewan Menteri Uni Soviet.74 Komisi ini pertama kali 

diinisiasi oleh Felix Dzerzhinsky pada masa pemerintahan Lenin.75 Pada awalnya 

KGB diusulkan dengan nama Komite Darurat Seluruh Rusia (VeCheka) yang 

kemudian berubah menjadi Komite Darurat atau ‘Cheka’. Komite Darurat ini 

                                                           
73 Giovanna De Maio, Russia’s View of Ukraine after the Crisis, IAI Working Papers ed. 16. 04 

Februari 2016, diakses dalam http://www.ukrine.csis.org (30/04/2016 07:30 WIB) 
74 Opcit, A. Fathuradji, hal. 145 
75 Felix Dzerzhinsky adalah seorang komunis asal Polandia yang menyerahkan hidupnya untuk 

Partai Bolshevik. Berasal dari keluarga pemilik tanah dan memiliki title kehormatan, tetapi tidak 

membuatnya ragu menjadi radikal. Pada pertengahan 1890an, dia terlibat dalam kelompok politik 

Marxist di Baltik, sebelum bergabung dengan faksi Bolshevik milik Lenin pada 1906. Pada saat 

Revolusi Oktober, dia menjadi letnan paling dipercaya oleh Lenin. Julukan yang sering melekat 

padanya adalah ‘tangan besi Felix’. 

Alpha History. The Cheka. Diakses dalam http://alphahistory.com/russianrevolution/cheka/ 

(28/02/2017, 22:30 WIB) 

http://www.ukrine.csis.org/
http://alphahistory.com/russianrevolution/cheka/


51 
 

dibentuk pada 20 Desember 1917.76 Cheka dibentuk bersamaan dengan situasi 

internasional saat itu Perang Dunia pertama. Cheka adalah organisasi keamanan 

Soviet yang pertama setelah adanya Revolusi Oktober, tujuan organisasi ini 

awalnya adalah untuk membendung perlawanan kontra-revolusi dan sabotase, agen 

musuh dan spekulan pasca Revolusi Bolshevik.77 Dalam semangat revolusi 

tepatnya pada 1922, Cheka menjadi sebuah badan yang mengurusi seluruh aspek 

kehidupan di Uni Soviet, seperti menjamin pasokan makanan, menjaga transportasi, 

beberapa berada di kepolisian Tentara Merah, dan dalam menjaga produksi pabrik. 

Komisi ini disebut pula sebagai ‘Komisi Luar Biasa’ dikarenakan fungsi-

fungsinya.78 Cheka kemudian bubar ada Desember 1922 dan oleh Komite Sentral 

merubah namanya menjadi Direktorat Politik Negara (GPU) yang berada di bawah 

Kementrian Dalam Negeri (NKVD) pada 1923. Dalam perkembangannya, GPU 

melebur dalam Kementrian Dalam Negeri.  

Sejarah panjang Cheka, lalu melebur dalam lembaga Kementrian Dalam 

Negeri merupakan cikal bakal adanya KGB. KGB merupakan organisasi yang 

awalnya dibentuk sebagai komite keamanan negara. Organisasi ini lebih 

independen daripada lembaga pemerintah lain di Uni Soviet. KGB dibagi atas 

                                                           
76 Steven Lee Myers, Putin’s Democratic Present Fights His KGB Past, diakses dalam 

http://www.nytimes.com/2003/10/09/world/putin-s-democratic-present-fights-his-kgb-past.html 

(28/02/2017 21:00 WIB)  
77 Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik terjadi pada bulan Oktober 1917 merupakan revolusi 

yang terjadi setelah Revolusi Manshevik atau Revolusi Burjois-Demokratis pada Februari 1917. 

Tujuan Revolusi Bolsheviks adalah melanjutkan tujuan dari Revolusi Manshevik yaitu mengakhiri 

kekuasaan monarki Rusia, memutus kekuasaan garis keturunan Dinasti Rumanov, serta memberikan 

hak dasar yang lebih demokratis. Manshevik terdiri dari golongan elit dan politisi, sedangkan 

Bolshevik terdiri dari para pekerja Petrogard yang bersama-sama prajurit membentuk Dewan 

Pekerja dan Militer Petrogard.  Sandaran utama kelompok Bolshevik adalah Marxisme dan ajaran-

ajaran Lenin mengenai pertentangan sosial yang tak berujung sehingga dibutuhkan adanya revolusi. 

Ibid. A. Fahrurodji, hal. 129. 
78 Op. Cit. The Alpha History. The Cheka.   

http://www.nytimes.com/2003/10/09/world/putin-s-democratic-present-fights-his-kgb-past.html
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beberapa departemen yang masing-masing memiliki tugas pokoknya menjaga 

kebijakan keamanan negara, lebih dari 500.000 orang bekerja di dalamnya, dengan 

persebaran agen di seluruh dunia mencapai ribuan orang. Pekerjaan utama KGB 

adalah mengumpulkan informasi intelejen dari negara lain, mengatur isu intelejen, 

polisi rahasia, korps militer KGB, penjaga keamanan, serta mendorong moral 

Soviet dan mempromosikan atau mempropagandakan ideologi.79  

KGB mengalami perpecahan di internal semenjak adanya sistem pemerintahan 

Rusia tidak lagi dikuasai oleh internal KGB. Sejak era Yeltsin dan memuncak pada era 

Gorbachev. Bahkan ada usaha-usaha yang dilakukan KGB untuk mengkudeta 

Gorbachev, tetapi mengalami kegagalan. Semenjak itulah, pada tanggal 3 Desember 

1991, KGB dibubarkan. Tak lama, Uni Soviet runtuh pada 25 Desember 1991.80 

Peran Vladimir Putin dalam KGB dimulai saat pertama kali bergabung 

dengan KGB dan ditempatkan di Jerman Timur dari tahun 1985 sampai 1990. 

Kemudian kembali ke kota kelahiran dan diamanahi sebagai penjaga keamanan di 

St. Petersburg dari pemberontak anti-komunis pada momen sebelum Uni Soviet 

runtuh. Serta pada saat perubahan KGB menjadi FSB, Vladimir Putin diamanahi 

sebagai pemimpin mulai dari bulan Juli 1998 sampai Agustus 1999 yaitu sebelum 

menjadi perdana menteri.81 Ambisi serta pengetahuan dalam partai inilah yang 

membuat Vladimir Putin semakin mewujudkannya. Vladimir Putin didoktrin 

                                                           
79 The Cold War ORG, The KGB, diakses dalam http://www.coldwar.org/articles/50s/kgb.asp 

(28/02/2017 22:30 WIB) 

80 Simon Saragih, Bangkitnya Rusia, Jakarta: PT, Kompas Media Nusantara, hal. 59 
81 TEMPO, Putin Segera Hidupkan Kembali KGB, Ini Peran dan Targetnya, diakses dalam 

https://m.tempo.co/read/news/2016/09/20/117805790/putin-segera-hidupkan-kembali-kgb-ini-

peran-dan-targetnya (23/04/2017 12:30 WIB) 

http://www.coldwar.org/articles/50s/kgb.asp
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/20/117805790/putin-segera-hidupkan-kembali-kgb-ini-peran-dan-targetnya
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/20/117805790/putin-segera-hidupkan-kembali-kgb-ini-peran-dan-targetnya
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mengenai tujuan, prinsip, nilai, serta kerangka berfikir khas komunisme sosialisme 

Uni Soviet dan melihat Amerika Serikat sebagai bentuk-bentuk kapitalisme yang 

menguntungkan sebagian kaum borjuis kelas atas saja bukan untuk kesejahteraan 

seluruh rakyat. Bentuk praktik dogma KGB yang didapat oleh Vladimir Putin 

tercermin salah satunya melalui penerapan kebijakan politik Rusia, semakin mudah 

dengan adanya legitimasi tertinggi yang diemban yaitu sebagai presiden.  

 

 

3.3  Crimea dalam Pandangan Vladimir Putin 

 Republik Crimea menjadi salah satu bagian dari terpenting untuk Federasi 

Rusia. Karena Republik Crimea dan kota istimewa Savestopol memiliki sejarah 

yang kuat dengan Federasi Rusia. Crimea menjadi Kota Khersones kuno, yaitu kota 

dimana Pangeran suci Vladimir Svyatoslavich dibaptis dan menganut agama 

Kristen Orthodoks sehingga mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan, peradaban 

serta budaya penyatuan bangsa Rusia, Ukraina dan Belarus. Di kota istimewa 

Savestopol pula terdapat benteng Armada Laut Hitam Rusia dalam melancarkan 

Politik Air Hangatnya.82 

 Dalam perjanjian antara Ukraina dan Federasi Rusia mengenai Armada Laut 

Hitam di teritori wilayah Ukraina yang berlandaskan pada kerjasama yang 

                                                           
82 Politik Air Hangat merupakan strategi politik Rusia dahulu untuk mencari laut yang bebas dari es. 

Melalui Laut Hitam armada laut Rusia dapat keluar menuju Laut Tengah kemudian ke samudra luas. 

Penempatan Armada Laut Hitam ini merupakan bagian dari Politik Air Hangat Rusia. 

KOMPAS, Awal dari Akhir Cerita, Kompas, 14 Maret 2014. 
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ditandatangani pada 31 Mei 1997. Berikut ini adalah isi perjanjian terbaru pada 21 

April 2010;83 

 

Artikel 1 

Pihak-pihak memperpanjang operasi perjanjian antara Ukraina dan 

Federasi Rusia mengenai status dan kondisi penundaan di Armada Laut 

Hitam wilayah teritori Ukraina pada 28 Mei 1997. Perjanjian antara 

Pemerintah Ukraina dan Pemerintah Federasi Rusia dalam penyelesaian 

hubungan di Sektor Laut Hitam dan penundaan Armada Laut Hitam 

terhitung dari 28 Mei 1997 sampai dua puluh lima tahun kemudian pada 

28 Mei 2017. Pemanjangan kerjasama secara otomatis selama lima tahun 

kedepan jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak 

mempermasalahkan secara tertulis pihak lain, dalam rentang waktu satu 

tahun sebelum masa perjanjian kadaluarsa. 

 

Artikel 2 

Biaya sewa untuk menempatkan Armada Laut Hitam Federasi Rusia 

dalam teritori Ukraina sejak 28 Mei 2017 sekitar 100 miliar dollar AS 

per tahun, serta tambahan sumber daya alam yang diterima dalam 

perhitungan pengurangan tiap hari dalam kesepakatan harga apabila 

diatas 100 dollar AS dari penandatanganan kontrak yang ada antara 

JSG Gazprom dan NAC Naftogaz Ukraina, yaitu per tiap 1000 m3 yang 

diantar ke Ukraina sesuai dengan formula berikut; apabila harganya 333 

dollar AS dan diatas 1000 m3 gas maka dikenai tarif 100 dollar AS, 

apabila harga dibawah 333 dollar AS maka hanya dikurangi 30% dari 

harganya. Tambahan biaya sewa dalam bentuk sumber daya alam ini 

merupakan dihitung per tahun sejak pengurangan diterapkan, 

pertambahan hasil dan kualitas dari obligasi Ukraina telah ditetapkan 

dalam Artikel 1 dalam kesepakatan ini. 

 

Artikel Z 

Perjanjian ini merupakan subjek ratifikasi dan berlaku sejak 

perjanjian ini ditulis oleh kedua belah pihak yang melakukan prosedur 

kebutuhan tanpa adanya paksaan. 

 

 Adanya Armada Laut Hitam Federasi Rusia di wilayah kota istimewa 

Savestopol merupakan sebuah perjanjian yang masih berlaku pada saat mencuatnya 

kasus intervensi politik di wilayah Crimea. Tetapi hal ini dipandang oleh beberapa 

                                                           
83 CIS Legislation. The Agreement Between Ukraine and the Russian Federation Concerning Stay 

of The Black Sea Fleet of The Russian Federation in The Territory of Ukraine. Diakses dalam 

http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=31091 (23/04/2017 12:35 WIB) 

http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=31091
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negara Barat sebagai penempatan pasukan sehingga memperkeruh kasus di 

Ukraina. 

 Apabila ditinjau berdasarkan pidato Vladimir Putin pasca referendum 

Crimea pada tanggal 16 Maret 2014 lalu, banyak menyiratkan bahwa Crimea 

menjadi sebuah entitas yang penting bagi Federasi Rusia. Bukan hanya mengenai 

wilayah Crimea, bahkan hubungan diplomatik dengan Ukraina. Hal ini terbukti 

dengan adanya inisiatif Federasi Rusia untuk membicarakan mengenai pengakuan 

secara de facto dan de jure garis batas Crimea yang merupakan bagian dari 

kedaulatan Ukraina yang sempat terhenti sejak wilayah Crimea diberikan oleh 

Gorbachev kepada Ukraina dan mulai dibahas kembali pada tahun 2000. Tidak 

hanya pengakuan garis batas di wilayah Crimea, Federasi Rusia pun membantu 

Ukraina dalam garis batas Laut Azov dan Selat Kerch. 

 Dalam pidato Vladimir Putin, mengingatkan bahwa Ukraina dalam masa 

diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan,  

“Jelas pula bahwa tidak ada pemerintah eksekutif yang sah di Ukraina 

saat ini (sebelum pemilihan umum di Ukraina), tidak ada pihak yang 

bisa diajak berbicara. Mereka yang menentang kudeta segera diancam 

dengan kekerasan. Tentu saja target pertama di sini adalah Crimea, 

provinsi Crimea yang berbahasa Rusia. Mengingat hal ini, para 

penduduk Crimea dan Savestopol berpaling ke Rusia dan meminta 

bantuan untuk membela hak hidup mereka, untuk mencegah terjadinya 

peristiwa yang berkembang dan masih berlangsung di Kiev, Donetsk, 

Kharkov, dan kota-kota Ukraina lainnya.” 84 

 

Dalam momen yang sama pula, Vladimir Putin memberikan solusi atas 

adanya ras Rusia yang merasa ditindas di Crimea dengan dua cara,  

                                                           
84 Bashir Mohammad Mansor Basalamah, 2015, Vladimir Putin: Munich, Valdai, Krimea, Sochi 

Pidato Bersejarah Presiden Rusia, A Just World Institute Moskow, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, hal 111 
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“Pertama, kita harus membantu menciptakan kondisi di mana para 

penduduk Crimea, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dapat 

menyuarakan kehendak akan masa depan mereka sendiri secara damai. 

Tapi apa yang kita dengar dari kolega-kolega Eropa Barat dan 

Amerika? Mereka berkata bahwa kita melanggar norma-norma hukum 

internasional. Kedua, apa sebenarnya yang kita langgar? Presiden 

Federasi Rusia telah mendapat izin dari Majelis Tinggi Parlemen untuk 

menggunakan Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina. Selanjutnya, 

ketika mendeklarasikan kemerdekaan dan memutuskan untuk 

menyelenggarakan referendum , Majelis Tinggi Crimea mengacu pada 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai hak setiap bangsa 

untuk menentukan nasibnya sendiri.” 85 
 

Referendum Crimea yang adil dan transparan ini atas dasar keinginan dan 

menyatakan bahwa warga negara wilayah Crimea menginginkan bergabung 

bersama Rusia. Dalam pidato Presiden Putin, menyampaikan sambuatan hangatnya 

bagi Crimea yang didukung oleh warga Rusia,86  

“Jejak pendapat umum terakhir yang dilaksanakan di Rusia 

menunjukkan 95% rakyat berpikir Rusia harus melindungi kepentingan 

bangsa Rusia dan anggota kelompok etnis lainnya yang hidup di 

Krimea. Lebih dari 83 persen menganggap Rusia harus melakukan hal 

ini walaupun akibatnya akan memperkeruh hubungan kami dengan 

beberapa negara lain. Total 86% dari rakyat kami memandang Krimea 

masih sebagai bagian dari wilayah Rusia dan bagian dari tanah negeri 

kami. Dan satu angka yang paling penting, yang sangat berkaitan 

dengan referendum Crimea; hampir 92 persen rakyat kami mendukung 

reunifikasi Crimea dengan Rusia”. 

 

Presiden pun mengajukan permohonan kepada Majelis Federal Rendah 

(Duma) Rusia mengenai ratifikasi Wilayah Crimea dan kota istimewa Savestopol 

ke dalam konstitusi Rusia, 

“Hari ini, sejalan dengan hasil pungutan suara yang berlangsung di 

Crimea dan bersandar pada keinginan rakyat, saya mengajukan 

permohonan kepada Majelis Federal untuk mempertimbangkan 

Undang-Undang Dasar tentang pembentukan dua entitas konstituen 

                                                           
85 Ibid. hal. 114 
86 Official Website Pemerintah Rusia, Address by Presiden of the Russian Federation: Vladimir 

Putin addressed State Duma deputies, Federation Cour members, heads of Russian regions and 

civil society. Diakses dalam http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (23/04/2017 12:40 

WIB) 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
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baru di dalam Federasi Rusia; Republik Crimea dan kota Savestopol 

dan untuk meratifikasi traktat tentang masuknya Crimea dan 

Savestopol ke dalam Federasi Rusia, yang telah siap untuk 

ditandatangani”. 87 

 

Vladimir Putin sebagai sosok yang dominan dalam pengambilan kebijakan 

intervensi politik atas nama Rusia ini memiliki nilai-nilai pemikirannya yang 

terbentuk sejak adanya Ide Russiya bahkan sampai mengibaratkan Vladimir Putin 

sebagai Vladimir Svyatoslavich yang berkuasa pada abad ke X di Rusia. Kemudian 

dilihat dari biografi serta sejarah karir politiknya Vladimir Putin sehingga membuat 

sebuah doktrin atau prinsip sebagai nahkoda Federasi Rusia sampai sekarang. 

Masuk ke dalam kasus Crimea, bagaimana sosok Vladimir Putin memandangnya. 

Dalam bab selanjutnya akan membahas serta menganalisa mengenai intervensi 

politik yang dilakukan oleh Rusia menggunakan pisau analisa teori Poliheuristik. 

                                                           
87 Ibid.  




