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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia terus membenahi negaranya untuk 

terlepas dari pengaruh bayang-bayang negara komunis yang sebelumnya telah 

dideklarasikan oleh Uni Soviet. Rusia yang baru ingin hadir membawa wajah baru 

sistem pemerintahannya. Hal ini diwujudkan dengan adanya pemilihan umum 

dalam pemilihan Parlemen dan Presiden Rusia pertama kali tahun 1996.
1
 Hal 

inilah yang menjadi tolak ukur suatu negara dalam mendeklarasikan dirinya 

sebagai negara yang berdemokrasi.  

Rusia merupakan negara pecahan Uni Soviet terbesar sejak runtuhnya Uni 

Soviet pada tanggal 24 Desember 1991.
2
 Hal ini dikarenakan jumlah penduduk 

sekitar 147,1 jiwa dan luas wilayah yang dimiliki Rusia 17.075.000 km
2
.
3
 Rusia 

berdiri sejak 12 Juni 1990 dengan presiden pertamanya Boris Yeltsin.
4
 Dalam 

sistem pemerintahannya Rusia merupakan negara yang berbentuk Federasi.
5
 Hal 

yang tidak mudah bagi Rusia dalam membangun kembali negaranya untuk lepas 

dari bayang-bayang Uni Soviet. Hal ini dikarenakan sejak runtuhnya Uni Soviet 

persoalan ekonomi, militer dan politik dalam negeri Rusia tidaklah stabil. 

                                                           
1
 A. Fahrurodji, 2005, RUSIA BARU MENUJU DEMOKRASI –Pengantar Sejarah dan Latar 

Belakang Budayanya-, Edisi : 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal. 196. 
2
 Ibid, Hal. 186. 

3
 Ibid, Hal. 193. 

4
 Ibid, Hal. 197. 

5
 Ibid, Hal. 194. 
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Persoalan ekonomi Rusia yang memburuk akibat warisan dari Uni Soviet 

secara tidak langsung juga berdampak pada militer Rusia yang melemah. Hal ini 

terlihat sejak 1 April 1991, adanya penurunan tingkat hidup masyarakat yang 

diikuti dengan kenaikan harga barang. Akibatnya terjadi peningkatan pemogokan 

dan kriminalitas didalam negeri.
6
 Begitu juga dengan kondisi politik dalam negeri 

Rusia. Warisan disintegrasi dari Uni Soviet membuat Rusia memiliki masalah  

yang lebih kompleks. Pluralisme masyarakat di Rusia dan rapuhnya perangkat di 

pemerintahan membuat Rusia berpotensi dalam disintegrasi. Salah satu kasus 

disintegrasi di Rusia adalah konflik Chechnya yang merupakan wilayah bagian 

Rusia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ketakutan Rusia bahwa 

disintegrasi Chechnya akan menimbulkan efek domino pada wilayah yang ingin 

membebaskan diri dari Rusia dan memerdekakan diri membuat Rusia harus 

mengambil langkah intensif dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya. 

Konflik Chechnya terjadi dalam dua periode yaitu Perang Chechnya I ( 

1994-1996)
7
 dan Perang Chechnya II yang muncul kembali tahun 1999.

8
 Konflik 

Chechnya mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional khususnya 

masyarakat muslim internasional karena Chechnya merupakan wilayah yang 

penduduknya mayoritas beragama Islam. Konflik Chechnya telah mengakibatkan 

ribuan korban dari Chechnya maupun Rusia. Tercatat dalam Perang Chechnya I 

terdapat 250.000 korban jiwa dari penduduk sipil Chechnya dan sekitar 14.500 

                                                           
6
 Ibid, Hal. 179. 

7
 Ibid, Hal. 228. 

8
 Dessy Dwi Kurniasari, DAMPAK DEMOKRASI RUSIA TERHADAP KONFLIK CHECHNYA, 

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 3 (2013), Samarinda: Universitas 

Mulawarman, hal. 900, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2013/09/eJournal%20Dessy%20(09-04-13-02-18-41).pdf (19/09/2016, Pukul 

07.15 WIB). 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJournal%20Dessy%20(09-04-13-02-18-41).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJournal%20Dessy%20(09-04-13-02-18-41).pdf


3 
 

jiwa dari tentara Rusia. Sedangkan dalam perang kedua mengakibatkan sekitar 

80.000 hingga 100.000 korban jiwa dari penduduk sipil, 7.500 jiwa tentara Rusia 

tewas dan sekitar 500.000 penasduduk Chechnya terlantar.
9
 Hal inilah yang 

membuat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melakukan kontak dengan Rusia.  

Tahun 1994 dan 1997 Sekretaris Jenderal OKI, Hamid Al Qabid dan 

Azzeddine Laraki mengunjungi Moskow hanya untuk menengahi permasalahan 

Rusia dan Chechnya.
10

 Namun hal tersebut bukanlah yang pertama. Kontak 

pertama kali antara Rusia dan OKI dilakukan ketika masa Uni Soviet dimana 

terjadinya perang di Afghanistan dan Uni Soviet terlibat didalamnya (1979-

1989).
11

 Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan setelah menandatangani 

perjanjian pada tahun 1988 dan selesai pada tahun 1989.
12

 Pada saat itu, Soviet 

meminta bantuan pada OKI dalam membebaskan pilot Rusia yang akan 

ditukarkan dengan tahanan penjara Afghanistan di Rusia yang diadakan di 

Kandahar dan OKI merespon hal positif tersebut.
13

 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) muncul karena keprihatinan sejumlah 

negara yang penduduknya mayoritas Islam terhadap serangan Israel ke Palestina. 

OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan 

Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969, dan menyepa 

kati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Observer’s role strengthens Moscow’s relations with OIC, Arab News, 12 Juni 2011, diakses 

dalam http://www.arabnews.com/node/380454 (25/04/2016, Pukul 19:43 WIB). 
11

 Soviet Invasion of Afghanistan 1979, ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 3 Juni 2015, diakses 

dalam https://www.britannica.com/event/Soviet-invasion-of-Afghanistan#ref1068809 

(22/12/2016, 10.37 WIB). 
12

 Afghan War 1978–1992,  ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 7 Desember 2016, diakses 

dalam https://www.britannica.com/event/Afghan-War (22/12/2016, 10.55 WIB). 
13

 Arab News, Loc.Cit. 

http://www.arabnews.com/node/380454
https://www.britannica.com/event/Soviet-invasion-of-Afghanistan#ref1068809
https://www.britannica.com/event/Afghan-War
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penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia.
14

 OKI juga terbentuk 

sebagai realisasi para Menteri Luar Negeri (MENLU) negara Islam di Jeddah, 

Maret 1970.
15

 

Pembentukan OKI sendiri diparakarsai oleh Raja Faisal (Arab Saudi) dan 

Raja Hassan (Maroko), sebagai reaksi atas tindakan Israel yang menyerang 

Palestina pada 25 Rabiul Awal atau 21 Agustus 1969 dengan membakar Masjid 

Aqsha, kiblat pertama umat Islam.
16

 Pembentukan OKI antara lain ditujukan 

untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan 

kerja sama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan 

internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu 

perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.17 Negara-

negara anggota OKI mencakup negara-negara Islam maupun yang mayoritas 

memiliki penduduk beragama Islam. Negara anggota OKI terdiri dari 57 negara 

Islam maupun negara mayoritas Islam meliputi Azerbaijan, Yordania, 

Afghanistan, Albania, United Arab Emirates, Indonesia, Uzbekistan, Uganda, 

Iran, Pakistan, Bahrain, Brunei Darussalam, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, 

Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Chad, Togo, Tunisia, Algeria, Djibouti, Arab 

Saudi, Senegal, Sudan, Suriah, Suriname, Sierra Leone, Somalia, Iraq, Oman, 

Gabon, Gambia, Guyana, Guinea, Guinea Bissau, Palestina, Komoro, Kirgizstan, 

Qatar, Kazakhstan, Kamerun, Pantai Gading, Kuwait, Lebanon, Libya, Maldives, 

                                                           
14

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), KEMENTRIAN LUAR NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA, 9 Januari 2014, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-

multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx (15/06/2015, Pukul 01:18 WIB). 
15

Noor Yusliani. 2014. SEJARAH TIMUR TENGAH (ASIA BARAT DAYA), Yogyakarta: Ombak, 

hal. 364. 
16

Ibid dikutip dari Pringgogigdo, 1977. 
17

KEMENTRIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Loc. Cit. 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx


5 
 

Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Mozambik, Niger, Nigeria dan 

Yaman.
18

 

Dalam perkembangannya OKI bukan hanya membahas tentang 

kemerdekaan Palestina, masalah internasional negara Islam maupun negara 

mayoritas Islam namun juga tentang masalah internasional yang terjadi pada 

negara-negara Islam maupun yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal 

ini dapat dilihat dari beberapa peran OKI dalam memperjuangkan negara-negara 

yang mayoritas penduduknya Islam maupun non Islam untuk lepas dari pengaruh 

asing. Seperti memberi dukungan kemerdekaan rakyat Namibia (negara non-

Islam) di Afrika. Peran OKI terlihat dalam menyerukan seluruh negara-negara 

anggota OKI maupun negara-negara Islam untuk selalu memiliki tanggung jawab 

moral dan mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk mendukung 

rakyat Namibia dalam bantuan material, politik maupun kemanusiaan.  

Sekretaris Jenderal OKI juga melakukan komunikasi intensif dengan 

SWAPO (Southwest Africa People’s Organization) yang merupakan satu-satunya 

perwakilah sah rakyat Namibia dalam rangka untuk mengkoordinasikan tindakan 

bantuan yang akan diberikan OKI.
19

 Contoh lain peranan OKI pada masalah 

internasional di negara Islam, mayoritas Islam maupun negara non Islam terlihat  

pada turut andil OKI dalam penyelesaian sengketa di Khasmhir India, 

                                                           
18

 Member States, Organisation of Islamic Cooperation Permanent Observer Mission to the United 

Nations in New York, http://www.oicun.org/3/28/ (23/03/2017, Pukul 04:38 WIB).  
19

Amazon Web Service, diakses dalam 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwjfmoHGutnRAhUGo48KHWnrCioQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fuvallsc.s3.amazo

naws.com%2Ftravaux%2Fs3fs-

public%2FA%252034%2520389b.rtf%3Fnull&usg=AFQjCNEJS7smDBtf6MTcaRkMvYli_xsWr

g  (23/12/2016, 19:48 WIB). 

http://www.oicun.org/3/28/
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmoHGutnRAhUGo48KHWnrCioQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fuvallsc.s3.amazonaws.com%2Ftravaux%2Fs3fs-public%2FA%252034%2520389b.rtf%3Fnull&usg=AFQjCNEJS7smDBtf6MTcaRkMvYli_xsWrg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmoHGutnRAhUGo48KHWnrCioQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fuvallsc.s3.amazonaws.com%2Ftravaux%2Fs3fs-public%2FA%252034%2520389b.rtf%3Fnull&usg=AFQjCNEJS7smDBtf6MTcaRkMvYli_xsWrg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmoHGutnRAhUGo48KHWnrCioQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fuvallsc.s3.amazonaws.com%2Ftravaux%2Fs3fs-public%2FA%252034%2520389b.rtf%3Fnull&usg=AFQjCNEJS7smDBtf6MTcaRkMvYli_xsWrg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmoHGutnRAhUGo48KHWnrCioQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fuvallsc.s3.amazonaws.com%2Ftravaux%2Fs3fs-public%2FA%252034%2520389b.rtf%3Fnull&usg=AFQjCNEJS7smDBtf6MTcaRkMvYli_xsWrg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmoHGutnRAhUGo48KHWnrCioQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fuvallsc.s3.amazonaws.com%2Ftravaux%2Fs3fs-public%2FA%252034%2520389b.rtf%3Fnull&usg=AFQjCNEJS7smDBtf6MTcaRkMvYli_xsWrg
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mensponsori perundingan antara pemerintah Philipina dan Grilyawan Islam di 

Moro (Kepulauan Mindanao)
20

, hingga upaya melakukan pencabutan embargo 

senjata terhadap Bosnia dalam menghadapi pasukan Serbia.
21

 

Dalam kasus Bosnia, upaya OKI dalam pencabutan embargo senjata 

terhadap Bosnia dalam menghadapi Serbia dilakukan OKI karena penduduk 

Bosnia yang merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Sehingga perlu bagi 

anggota-anggota OKI untuk membantu negara yang memiliki persamaan 

keyakinan. Upaya yang dilakukan OKI melalui beberapa kali diadakannya 

perundingan. Hal ini terlihat sejak awal perang pada tahun 1992, OKI telah 

melakukan perundingan di Aman, Yordania.
22

  

Dalam pencabutan embargo senjata terhadap Bosnia dalam menghadapi 

Serbia, pada tahun 1991 OKI melakukan sidang di Senegal.
23

 Dalam sidangnya, 

OKI meminta pada Dewan Keamnaan PBB untuk mencabut embargo senjata bagi 

Bosnia jika hingga 15 Januari 1993 perdamaian tidak juga disepakati oleh Bosnia 

dan Serbia. Dalam sidang ini bahkan negara-negara anggota OKI 

mendeklarasikan untuk siap membantu memasok senjata untuk Bosnia. Bahkan 

jika pihak Barat tidak melakukan apapun maka apa yang dilakukan negara 

                                                           
20

 Noor Yusliani, Op. Cit., hal. 366 
21

 LPS & DP, Hari-hari Menetukan, Tempo, No. 47 Tahun 1993, hlm. 26 yang dikutip dalam 

http://eprints.uny.ac.id/21749/5/6.BAB%20IV%20.pdf (20/6/2016, Pukul 11:30 WIB). 
22

 LPS & DP, Setelah Barat Angkat Tangan, Tempo, No. 15 Tahun 1993, hlm. 40 yang dikutip 

dalam http://eprints.uny.ac.id/21749/5/6.BAB%20IV%20.pdf (20/6/2016, Pukul 11:30 WIB). 
23

Timeline: Organisation of the Islamic Conference, BBC News, 26 Desember 2010, diakses 

dalam  

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/1564339.stm (13/01/2017, Pukul 07:41 

WIB). 

http://eprints.uny.ac.id/21749/5/6.BAB%20IV%20.pdf
http://eprints.uny.ac.id/21749/5/6.BAB%20IV%20.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/1564339.stm
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anggota OKI bukan hanya sebuah pendeklarasian saja namun juga dapat menjadi 

perang yang lebih besar.
24

 

Peran dan keterlibatan OKI dalam dunia internasional membuat Rusia 

tertarik bergabung dengan OKI. Termasuk ketika OKI melakukan kontak dengan 

Rusia mengenai kasus Chechnya tahun 1994 dan 1997.
25

 Dimana OKI dapat 

memposisikan menjadi organisasi internasional yang berusaha untuk tidak ikut 

campur lebih jauh dalam masalah internal suatu negara dan masih menghormati 

kedaulatan serta keputusan suatu negara dalam menyelesaikan konflik. Namun 

OKI masih memperhatikan bantuan apa saja yang dapat dilakukan untuk 

meringankan penderitaan kaum Muslimin seperti menegaskan dan mengerahkan 

kepada negara-negara anggota OKI untuk tetap memiliki tanggung jawab moral 

dan mempertimbangkan resolusi perdamaian apa yang dapat dicapai di Chechnya 

akibat perang. Hal ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal OKI ketika itu 

bahwa OKI akan melakukan segala kemungkinan untuk memberhentikan bantuan 

kepada pemberontak Chechnya yang dianggap memperburuk suasana perang 

antara Rusia dan Chechnya.
26

  

Konflik Chechnya dengan Rusia merupakan salah satu contoh dari gerakan 

separatisme yang menggunakan simbol-simbol agama dan etnis menjadi bagian 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Arab News, Loc. Cit. 
26

 Shireen Hunter,Jeffrey L. Thomas,Alexander Melikishvili, 2004, Islam in Russia: The Politics 

of Identity and Security, New York: Center for Strategic and International Studies, Hal. 390-391, 

diakses dalam  

https://books.google.co.id/books?id=hVhHGJkfZDoC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=OIC+AND+

CHECHNYA&source=bl&ots=RIkoUs9cji&sig=Gs4q4xZGTfJP1mbCinY7yLubE6s&hl=id&sa=

X&ved=0ahUKEwjFi5aEwbjRAhXCwI8KHT4pCHYQ6AEIPDAF (26/12/2016, 08:11 WIB).  

https://books.google.co.id/books?id=hVhHGJkfZDoC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=OIC+AND+CHECHNYA&source=bl&ots=RIkoUs9cji&sig=Gs4q4xZGTfJP1mbCinY7yLubE6s&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFi5aEwbjRAhXCwI8KHT4pCHYQ6AEIPDAF
https://books.google.co.id/books?id=hVhHGJkfZDoC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=OIC+AND+CHECHNYA&source=bl&ots=RIkoUs9cji&sig=Gs4q4xZGTfJP1mbCinY7yLubE6s&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFi5aEwbjRAhXCwI8KHT4pCHYQ6AEIPDAF
https://books.google.co.id/books?id=hVhHGJkfZDoC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=OIC+AND+CHECHNYA&source=bl&ots=RIkoUs9cji&sig=Gs4q4xZGTfJP1mbCinY7yLubE6s&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFi5aEwbjRAhXCwI8KHT4pCHYQ6AEIPDAF
https://books.google.co.id/books?id=hVhHGJkfZDoC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=OIC+AND+CHECHNYA&source=bl&ots=RIkoUs9cji&sig=Gs4q4xZGTfJP1mbCinY7yLubE6s&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFi5aEwbjRAhXCwI8KHT4pCHYQ6AEIPDAF
https://books.google.co.id/books?id=hVhHGJkfZDoC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=OIC+AND+CHECHNYA&source=bl&ots=RIkoUs9cji&sig=Gs4q4xZGTfJP1mbCinY7yLubE6s&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFi5aEwbjRAhXCwI8KHT4pCHYQ6AEIPDAF
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integral dari gerakan tersebut.
27

 Gerakan separatisme di Chechnya menjadi isu 

dunia setelah Rusia mencurigai adanya pergerakan terorisme internasional di 

Chechnya.
28

 Sehingga dalam menghadapi gerakan terorisme internasional Rusia 

mengerahkan segenap kekuatan militernya dalam membumihanguskan Chechnya. 

Aksi militer Rusia inilah yang mendapat kecaman dari dunia internasional 

khususnya masyarakat Islam internasional. 

OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB yang 

terdiri dari negara-negara Islam sebagai anggotanya dan terbuka untuk turut 

terlibat dalam masalah internasional negara non-mayoritas muslim serta bekerja 

sama dalam bidang ekonomi, sosial, politik dalam tujuannya meningkatkan harga 

diri negara mayoritas Islam yang selama ini dirasa tertindas. Hal inilah yang 

membuat OKI menjadi penting bagi Rusia untuk memperbaiki image Rusia di 

masyarakat internasional yang berpengaruh pada kondisi dalam negeri Rusia. 

Hingga akhirnya Rusia berusaha terlibat dalam OKI dan resmi terlibat dalam OKI 

tahun 2005.
29

 Hal ini terihat pada Konferensi Menteri Luar Negeri negara-negara 

anggota OKI yang diselenggarakan di ibukota Yaman-Sanaa pada akhir Juni 

tahun 2005. Dalam konferensi ini, status negara pengamat disetujui untuk 

diberikan kepada Rusia.
30

 

Penelitian ini menjadi menarik karena sejarah maupun kebijakan luar 

negeri Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet hingga sebelum Vladimir Putin 

                                                           
27

 A. Fahrurodji, Op. Cit., hal. 225. 
28

 A. Fahrurodji, Op. Cit., hal. 229. 
29

Russia signs business deal with OIC, WORLD BULLETIN, 01 Oktober 2013, diakses dalam 

http://www.worldbulletin.net/haber/119549/russia-signs-business-deal-with-oic (20/08/2015, 

Pukul 14:57 WIB). 
30

 ARAB NEWS, Loc.Cit. 

http://www.worldbulletin.net/haber/119549/russia-signs-business-deal-with-oic
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memegang pemerintahan tidak menunjukkan adanya hubungan dengan OKI. 

Rusia yang notabene adalah negara Eropa dengan mayoritas penduduknya adalah 

pemeluk Kristen ortodoks
31

, memang tidak memiliki keterkaitan khusus dengan 

OKI yang memiliki anggota negara Islam maupun negara mayoritas Islam. 

Apalagi persyaratan suatu negara untuk menjadi anggota OKI adalah negara Islam 

maupun negara yang mayoritas berpenduduk Islam.
32

 Rusia tidak memenuhi 

persyaratan tersebut namun dapat terlibat dalam OKI. Berdasarkan uraian 

penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti serta mengetahui lebih lanjut 

tentang diplomasi agama sebagai instrumen ketelibatan Rusia hingga dapat 

terlibat dalam OKI menggnakan. Maka dengan ini, penulis akan melakukan 

penilitian dalam skripsi dengan judul “STRATEGI KETERLIBATAN RUSIA 

RUSIA DALAM OKI (ORGANISASI KERJASAMA ISLAM) MELALUI 

DIPLOMASI AGAMA.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi keterlibatan 

Rusia dalam OKI melalui diplomasi agama? 

 

 

 

                                                           
31

 Op. Cit. hal. 193. 
32

Charter: Charter of the Organization of Islamic Cooperation, Organisation of Islamic 

Coorperation, diakses dalam http://www.oicun.org/2/24/20140324031549266.html  (13/01/2017, 

Pukul 08.28 WIB). 

http://www.oicun.org/2/24/20140324031549266.html
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Rusia 

untuk terlibat dalam OKI melalui diplomasi agama.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Secara khusus, menambah kajian atau analisa terkait dengan mata kuliah 

Diplomasi serta mampu memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya 

konsep-konsep atau memperkuat teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai 

dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Secara akademis, melalui  tulisan  ini  

diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan secara umum mengenai strategi 

Rusia di balik keinginan Rusia terlibat dalam OKI dengan memanfaatkan 

modalitas domestiknya maupun modalitas eksternalnya. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjelaskan kepada pembaca mengenai penggunaan 

konsep dan pendekatan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan 

dengan diplomasi agama yang digunakan suatu negara, dalam penelitian ini yaitu 

diplomasi agama Rusia.  

 

1.3.2.1  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu menambah 

wawasan, informasi, serta gagasan bagi penulis serta bagi semua pihak yang 
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membaca penelitian ini agar mampu mengkaji serta meneliti penelitian yang 

berkaitan dengan diplomasi agama dan strategi keterlibatan Rusia dalam OKI.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis juga memaparkan tentang penelitian yang 

berbeda namun memiliki topik yang sama atau pola penelitian yang sama dengan 

penelitian ini. Hal ini terlihat dari penelitian berjudul Russia and Islam oleh Algis 

Prazauskas.
33

 Dalam penelitian ini membahas mengenai koeksistensi Islam dan 

peradaban non-Islam serta kemampuan Islam dalam menghadapi tantangan 

modernitas dan globalisasi. Dijelaskan pula sejarah antara hubungan Rusia dan 

Islam hingga sejauh mana Islam kompatibel dengan negara sekuler modern yang 

dalam penelitian ini merupakan kompabilitas Islam dan demokrasi di Rusia. 

Hasil penelitian dari Algis mengungkapkan sejak runtuhnya Uni Soviet, 

Islam militan tetap menjadi tantangan yang serius bagi politik-militer Rusia, 

alasan utama untuk ketidakjelasan persatuan Muslim di Rusia dikarenakan adanya 

fragmentasi etnis dan perbedaan ethnoregional serta ekularisasi masyarakat 

Muslim Rusia terutama di bagian perkotaan, adanya pembatasan kebebasan 

politik khususnya pengawasan yang ketat dari media massa dan larangan partai 

regional hingga munculnya Politik Islam, Pemerintah tampaknya tidak memiliki 

strategi yang jelas untuk menangani masalah Muslim, adanya Gereja Ortodoks 

Rusia menjadi agama yg semi negara membuat minoritas muslim menjadi terasing 

dan dapat menjadi pertumbuhan Islam radikal, walaupun dengan intensitas 

                                                           
33

 Algis Prazauskas, Russia and Islam, Vytautas Magnus University, diakses dalam 

http://www.columbia.edu/cu/ece/research/intermarium/vol8no3/russia-and-islam.pdf (2/2/2017, 

Pukul 19:52 WIB). 

http://www.columbia.edu/cu/ece/research/intermarium/vol8no3/russia-and-islam.pdf
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rendah, peperangan di Chechnya tetap menjadi penyebab utama terorisme dan 

berpotensi mengacaukan situasi di seluruh Kaukasus, Perang Chechnya serta 

adanya pemboman teroris di Rusia dan menyamakan teroris dengan Islam 

membuat Islamophobia semakin meningkat di Rusia. Persamaannya terletak pada 

topik dalam kedua penelitian mengenai Rusia dan Islam serta pembahasan 

mengenai sejarah Rusia dan Islam serta konflik Chechnya. Namun perbedaannya 

penelitian terdahulu menjelaskan mengenai sejarah hubungan Rusia dan Islam 

hingga keaadaan perkembangan Islam di Rusia. Sedangkan penelitian ini 

membahas mengenai strategi keterlibatan Rusia dalam OKI yang notabene 

merupakan organisasi internasional terbesar kedua yang berbasis Islam melalui 

diplomasi agama. 

Penelitian selanjutnya memaparkan hal yang berbeda pula namun dengan 

konteks yang sama dengan penulis. Dalam judul “Umat Islam di Rusia Pasca 

Runtuhnya Uni Soviet Tahun 1991-2012” oleh Muhamadi, peneliti memfokuskan 

pada upaya-upaya umat Islam di Rusia dalam merevitalisasi kondisi agama, 

sosial, budaya, politik, dan ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet. Peneliti juga 

menjelaskan kebijakan Presiden Rusia terhadap masyarakat Islam di Rusia serta 

pengaruh kebijakan pemerintah Rusia terhadap umat Islam di Rusia.
34

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keruntuhan Uni Soviet membawa 

perubahan bagi umat Islam di Rusia bermula dari munculnya kebijakan kebebasan 

agama. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk memiliki kehidupan agama 

                                                           
34

Muhamadi, Umat Islam di Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet Tahun 1991-2012, Skripsi S1, 

Yogyakarta: Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal.6, 

diakses dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/20594/1/11120093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-

PUSTAKA.pdf (2/2/2017, 20:16 WIB).  

http://digilib.uin-suka.ac.id/20594/1/11120093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/20594/1/11120093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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Islam yang selama ini dibatasi dan dilarang oleh pemerintah Uni Soviet. Dalam 

masa transisi pemerintah Rusia dihadapkan dengan wilayah-wilayah yang 

notabene Islam untuk mendapatkan hak menentukan nasibnya sendiri.
35

 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah topik yang hampir serupa yaitu Rusia 

dan Islam dan juga adanya penjelasan mengenai kebijakan Presiden Rusia 

terhadap masyarakat Islam Rusia. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian 

terdahulu, peneliti membahas kehidupan umat Islam di Rusia pasca Uni Soviet 

tahun 1991-2012. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan strategi 

keterlibatan Rusia dalam OKI melalui diplomasi agama. 

Penelitian yang berbeda datang dari “Kebijakan Rusia Masa Pemerintahan 

Presiden Vladimir Putin dalam menghadapi Gerakan Separatis Islam di 

Chechnya” oleh Diba Patricia Ariani. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai 

kebijakan Counter Insurgency sebagai usaha yang dilakukan Rusia pada masa 

Vladimir Putin dalam menghadapi gerakan separatis Chechnya. Penelitian 

tersebut juga meneliti penyebab kegagalan kebijakan Rusia dalam menghapuskan 

perlawanan bersenjata kelompok gerakan separatis Chechnya yang membuat 

konflik Rusia-Chechnya tidak kunjung berdamai.
36

 

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan 

Counter Insurgency Rusia dalam menghadapi separatis Chechnya dengan 

menggunakan aksi-aksi militer yang berlebihan dan brutal. Hal ini membuat Rusia 

mendapatkan kecaman dari dalam maupun luar negeri terkait pelanggaran hak 

                                                           
35

 Ibid, hal. 88-90 (2/2/2017, 20:16 WIB). 
36

 Diba Patricia Ariani, Kebijakan Rusia Masa Pemerintahan Vladimir Putin dalam Menghadapi 

Gerakan Separatis Islam di Chechnya, Skripsi, Surabaya: Hubungan Internasional, Universitas 

Airlangga, diakses dalam http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/792/gdlhub-gdl-s1-2015-arianidiba-

39584-fis-hi.--y.pdf  (2/2/2017, Pukul: 23.10 WIB). 

http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/792/gdlhub-gdl-s1-2015-arianidiba-39584-fis-hi.--y.pdf
http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/792/gdlhub-gdl-s1-2015-arianidiba-39584-fis-hi.--y.pdf
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asasi manusia. Selain itu, faktor penyebab tidak kunjung usai antara konflik 

Rusia-Chechnya dikarenakan adanya bantuan dana, pasukan dan persenjataan dari 

kelompok solidaritas Caucasus Emirates terhadap Chechnya. Selain itu adanya 

benturan kepentingan dari Rusia maupun Chechnya yang membuat konflik 

semakin tidak dapat teratasi.
37

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah 

topik yang diangkat hampir serupa yaitu hubungan Rusia dan dunia Islam, 

khususnya pembahasan mengenai konflik Rusia dan Chechnya. Selain itu batasan 

waktu penelitian yaitu pada masa pemerintahan Vladimir Putin juga merupakan 

persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut. Perbedaannya 

terletak dalam fokus pembahasan dimana penelitian ini membahas strategi 

keterlibatan Rusia dalam OKI melalui diplomasi agama. Sedangkan penelitian 

terdahulu berfokus pada kebijakan yang diambil  Rusia dalam menekan gerakan 

separatis Islam di Chechnya.  

Penelitian selanjutnya merupakan skripsi oleh Adang Sutrisna. Dalam 

penelitiannya, Adang menuliskan bagaimana Rusia menatap suatu aliansi 

peradaban dengan dunia Islam. Selain itu, dalam tulisannya “Peranan Rusia 

terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Membangun Aliansi 

Peradaban dengan Dunia Islam”
38

 juga di paparkan upaya apa saja yang 

dilakukan Rusia dan peran Rusia dalam membangun peradaban dengan dunia 

                                                           
37

 Ibid, hal. 16-17 (2/2/2017, Pukul: 23.10 WIB). 
38

 Adang Sutrisna, Peranan Rusia terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam 

Membangun Aliansi Peradaban dengan Dunia Islam, Skripsi S1, Bandung: Jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia, diakses dalam 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-9-12.babi.pdf . 

(15/06/2015,  02:36 WIB).  

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-9-12.babi.pdf
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Islam melalui OKI serta sejauh mana hubungan yang telah terjalin antara Rusia 

dengan negara-negara anggota OKI. Hasil penelitian Adang Sutrisna 

mengungkapkan bahwa adanya aliansi peradaban baru yang tercipta antara Rusia 

terhadap negara anggota OKI, yaitu Palestina, Iran dan Indonesia.  

Persamaannya adalah topik penelitian yang menganalisa tentang Rusia dan 

OKI khususnya pembahasan hubungan yang telah terjalin antara Rusia dengan 

negara-negara anggota OKI. Perbedaannya terletak dari negra anggota OKI yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dan juga dimana dalam penelitian ini akan 

menjelaskan strategi keterlibatan Rusia dalam OKI melalui diplomasi agama dan 

tidak menjelaskan bagaimana usulan serta konsep Rusia dalam menatap suatu 

aliansi dengan dunia Islam. 

Penelitian terdahulu terakhir adalah Ican Wahyu dalam penelitiannya yang 

berjudul, “Kepentingan OKI terhadap Penerimaan Federasi Rusia menjadi 

Anggota OKI Tahun 2005”.
39

 Penelitian ini menggunakan konsep organisasi 

internasional dan konsep kepentingan nasional serta konsep aliansi sebagai 

kerangka pemikiran. Dimana dalam penelitian ini, dijelaskan alasan OKI 

menerima masuknya Federasi Rusia menjadi anggota pengamat OKI pada tahun 

2005. Ican Wahyu juga menjelaskan proses penerimaan Rusia hingga menjadi 

anggota pengamat OKI tahun 2005. Hasil penelitian Ican sebagai alasan OKI 

menerima Rusia menjadi anggota pengamat tahun 2005 adalah pertimbangan 

status Federasi Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan perlidungan 

                                                           
39

 Ican Wahyu Rizkiana, Kepentingan OKI terhadap Penerimaan Federasi Rusia Menjadi 

Anggota OKI Tahun 2005, Skripsi S1. Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dikases dalam http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t51836.pdf 

(2/2/2017, Pukul 18:17 WIB).  

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t51836.pdf
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Umat Muslim, mempertahankan eksistensi OKI dalam pergaulan internasional 

dan penguatan aspek-aspek ekonomi, mempromosikan ajaran Islam dan menekan 

Islamophobia serta keinginan OKI untuk beraliansi dengan Federasi Rusia dengan 

tujuan agregasi power. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan antara 

Rusia dan OKI khususnya pembahasan mengenai proses penerimaan Rusia dalam 

OKI. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitianya. Penetilitian Ican 

berfokus pada alasan OKI menerima Rusia sebagai anggota pengamat sedangkan 

dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi keterlibatan Rusia dalam 

OKI melalui diplomasi agama.  

 

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Penelitian 

N

NO. 

JUDUL DAN 

NAMA 

PENELITI 

METODE 

PENELITIAN 

DAN 

LANDASAN 

TEORI 

HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

DAN 

PERBEDAAN 

1

1.  

Russia and 

Islam 

Oleh: Algis 

Prazauskas 

 

 

Metode 

Penelitian: 

 Deskriptif 

Landasan 

Teori: 

 Security 

Dilemma 

 Islam militan 

menjadi 

tantangan 

politik-militer 

Rusia 

 Ketidakjelasa

n persatuan 

Muslim di 

Rusia  

Persamaan: 

 Topik, 

mengenai 

Rusia dan 

Islam.  

 Metode  

Perbedaan: 

 Fokus 

penelitian 
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 Adanya 

pembatasan 

kebebasan 

politik 

 Pemerintah 

tidak 

memiliki 

strategi yang 

jelas dalam 

menangani 

masalah 

Muslim 

 Minoritas 

muslim di 

Rusia 

menjadi 

terasing dan 

dapat menjadi 

pertumbuhan 

Islam radikal 

 Peperangan 

di Chechnya 

tetap menjadi 

penyebab 

utama 

terorisme 

 Meningkatny

a 

Islamophobia 

di Rusia 

 Landasan teori 

 

2Umat Islam di Metode  Munculnya Persamaan: 
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2.  Rusia Pasca 

Runtuhnya 

Uni Soviet 

Tahun 1991-

2012 

Oleh: 

Muhamadi 

Penelitian: 

 Penelitian 

Sejarah 

Landasan 

Teori: 

 Pendekatan 

Sosiologi-

Politk 

 

kebijakan 

kebebasan 

agama pasca 

runtuhnya 

Uni Soviet 

 Pemerintah 

Rusia 

dihadapkan 

dengan 

permasalahan 

disintegrasi 

wilayah 

 Topik yang 

hampir serupa 

yaitu Rusia 

dan Islam. 

Perbedaan: 

 Fokus 

pembahasan 

 Metode 

 Teori/Konsep 

 

3

3. 

Kebijakan 

Rusia Masa 

Pemerintahan 

Presiden 

Vladimir 

Putin dalam 

menghadapi 

Gerakan 

Separatis 

Islam di 

Chechnya 

Oleh:  Diba 

Patricia Ariani 

Metode 

Penelitian: 

 Eksplanatif 

Landasan 

Teori: 

 Teori 

Kebutuhan 

Manusia 

 Kebijakan 

Counter 

Insurgency 

Rusia 

menggunakan 

aksi-aksi 

militer yang 

berlebihan dan 

brutal. 

 faktor 

penyebab tidak 

kunjung usai 

konflik Rusia-

Chechnya 

dikarenakan 

adanya bantuan 

dari kelompok 

solidaritas 

Caucasus 

Persamaan: 

 topik yang 

diangkat 

hampir serupa 

 Batasan waktu 

penelitian  

Perbedaan: 

 Fokus 

pembahasan 

 Metode 

 Teori/Konsep 

. 
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Emirates untuk 

Chechnya. 

 Perbedaan 

kepentingan 

Rusia dan 

Chechnya 

4

4. 

Peranan 

Rusia 

terhadap 

Organisasi 

Kerjasama 

Islam  (OKI) 

dalam 

Membangun 

Aliansi 

Peradaban 

dengan Dunia 

Islam 

Oleh: Adang 

Sutrisna  

 

Metode 

Penelitian : 

 Deskriptif 

Analitis 

 

Landasan 

teori: 

 Foreign 

Policy 

Making 

 Alliance 

 Organisasi 

Internasion

al 

Terciptanya 

aliansi antara 

Rusia terhadap 

negara anggota 

OKI (Palestina, 

Iran, Indonesia) 

  

Persamaan: 

 Topik, 

membahas 

antara 

keterlibatan 

Rusia dalam 

OKI. 

Perbedaan:  

 Fokus 

pembahasan 

 Metode 

Penelitian 

 Teori/Konsep 

 

 

5. 

Kepentingan 

OKI terhadap 

Penerimaan 

Federasi 

Rusia menjadi 

Anggota OKI 

Tahun 2005 

Oleh: Ican 

Wahyu 

Metode 

Penelitian: 

 Deduktif 

 Studi 

analisis 

 Metode 

Kualitatif 

Landasan 

Teori:  

 Pertimbanga

n status 

Federasi 

Rusia sebagai 

anggota 

Dewan 

Keamanan 

PBB dan 

perlidungan 

Persamaan: 

 Topik, 

keterlibatan 

Rusia dalam 

OKI. 

Perbedaan: 

 Fokus 

pembahasan, 

 Metode 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsep 

organisasi 

internasion

al dan 

Konsep 

kepentinga

n nasional 

 Konsep 

aliansi 

Umat 

Muslim 

 Mempertahan

kan 

eksistensi 

OKI dalam 

pergaulan 

internasional 

dan 

penguatan 

aspek-aspek 

ekonomi 

 Mempromosi

kan ajaran 

Islam dan 

menekan  

Islamophobia 

 Keinginan 

OKI untuk 

beraliansi 

dengan 

Federasi 

Rusia dengan 

tujuan 

agregasi 

power. 

penelitian 

 Teori/Konsep 

 

6

6.  

Strategi 

Keterlibtan 

Rusia dalam 

OKI 

(Organisasi 

Metode 

Penelitian: 

 Deskriptif - 

Kualitatif 

Landasan 
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Kerjasama 

Islam) melalui 

Diplomasi 

Agama 

Oleh : Elisa 

Kusumawardh

ani 

Teori/ 

Konsep: 

 Konsep 

Diplomasi 

Agama 

 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang akan memberikan kerangka 

dasar penelitian untuk menganalisa strategi yang dilakukan Rusia dalam 

keterlibatannya dengan OKI. Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam 

mengidentifikasi dan memberikan kerangka pemikiran dasar dalam menjelaskan 

strategi yang dilakukan Rusia dalam keterlibatannya dengan OKI melalui 

diplomasi agama. Penulis menggunakan konsep diplomasi agama dalam 

penelitian ini. 

 

1.5.1 Konsep Diplomasi Agama 

Menurut Harold Nicholson, seorang pengkaji dan praktisi dalam bidang 

diplomasi pada abad ke dua puluh, menegaskan bahwa dalam bahasa yang lebih 

mutakhir kata diplomasi digunakan untuk menegaskan paling tidak 5 hal yang 

berbeda. Dari kelima hal tersebut empat hal yang paling penting adalah politik 

luar negeri, negoisasi, mekanisme pelaksanaan negoisasi dan suatu cabang dinas 

luar negeri. Interpretasi yang kelima adalah suatu kualitas abstrak yang dalam arti 
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baik merupakan keahlian dalam pelaksanaan negoisasi internasional.
40

 Diplomasi 

merupakan seni membujuk orang lain untuk bertindak sesuai dengan yang kita 

inginkan.
41

 Diplomasi berfokus pada keinginan negara untuk membangun 

hubungan baik dengan negara lain melalui negoisasi dan memerlukan kelihaian 

berbicara dan bersikap serta dengan cara-cara lainnya tanpa menggunakan 

kekerasan atau militer. 
42

  

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada diplomasi multitrack sebagai 

salah satu bagian dari diplomasi. Menurut Louise Diamond and John McDonald, 

diplomasi multitrack adalah konsep diplomasi yang menjelaskan mengenai proses 

terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui perpaduan antara 

diplomasi oleh pemerintah, kelompok maupun diplomasi individu.
43

 Diplomasi 

multitrack merupakan perluasan paradigma dari diplomasi jalur pertama dan 

diplomasi jalur kedua. Dimana diplomasi jalur pertama merupakan diplomasi 

komunikasi dan interaksi resmi pemerintah dan diplomasi jalur kedua merupakan 

interaksi aktor non-negara atau selain pemerintah. Sedangkan diplomasi 

multitrack mengagungkan semua aspek mediasi dari tingkat warga negara (non-

pemerintah_ hingga tingkat negara ke pertemuan tingkat tinggi kepala negara. 

                                                           
40

 Dalam Roy (1991: 2) dikutip dalam http://a-

research.upi.edu/operator/upload/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf, hal. 16 (24/01/2017, Pukul 

07.22 WITA). 
41

 Madeleine Albright, FAITH AND DIPLOMACY, hal. 8, diakses dalam 

https://globalengage.org/attachments/499_albright-faith-and-diplomacy.pdf (24/01/2017, Pukul 

09:36 WITA).  
42

 Sukawarsini Djelantik, 2008, Diplomasi Antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu. 
43

 Mahyar Diani, Strategi Multi Track Diplomacy Dalam Kerjasama Ekonomi Industri Korea 

Selatan (ROK) terhadap Indonesia Tahun 2006-2012, Skripsi,  Jakarta: Hubungan Internasional, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 18 diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29855/1/MAHYAR%20DIANI-

FISIP.pdf dikutip dalam Louise Diamond and Ambassador John Mc Donald, “Multi –Track 

Diplomacy: A Sistem Approach to Peace – Third edition”; (United States of America: Kumarian 

press, 1996), h.1 (30/10/2017, Pukul 10:23 WIB).  

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf
http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf
https://globalengage.org/attachments/499_albright-faith-and-diplomacy.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29855/1/MAHYAR%20DIANI-FISIP.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29855/1/MAHYAR%20DIANI-FISIP.pdf
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Diplomasi multitrack memanfaatkan segala aspek yang ada dimasyarakat untuk 

mengetahui dan memfasilitasi komunikasi dari semua lapisan masyarakat.
44

 

Diplomasi multitrack dipisahkan menjadi sembilan diplomasi track. Track One: 

Government, Track Two: Nongovernment/Professional, Track Three: Business. 

Track Four: Private Citizen, Track Five: Research, Training, and Education, 

Track Six: Activism, Track Seven: Religion, Track Eight: Funding dan yang 

terakhir adalah Track Nine: Communications and Media.
45

 Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan konsep diplomasi multitrack tujuh yaitu, diplomasi agama.  

Agama merupakan aspek penting dalam kehidupan. Itulah yang dapat 

digunakan suatu negara dalam berdiplomasi untuk mencapai kebijakan luar 

negerinya. Agama dapat secara langsung ataupun tidak langsung menjadi 

pemersatu bagi segala umat. Agama dapat pula menjadi penyebab namun juga 

pendamai dalam suatu konflik. Secara sadar atau tidak, agama telah berkontribusi 

dalam suatu konflik dan bagaimana prinsip keagamaan dapat meredakan 

perselisihan.
46

 Diplomasi agama ialah diplomasi yang menggunakan aspek agama 

seperti ide, slogan, simbol bahkan organisasi keagamaan sebagai alat untuk 

mencapai kepentingan nasional dalam urusan internasional.
47
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Diplomasi agama merupakan konsep diplomasi yang mengkaji keyakinan 

dan tindakan untuk tujuan perdamaian melalui komunitas agama.
48

 Sedangkan 

diplomasi agama menurut  Alicja Curanović, peneliti di Institute of International 

Relations, dalam bukunya yang berjudul The Religious Factor in Russia's Foreign 

Policy: Keeping God on our Side. Alicja menjelaskan diplomasi agama sebagai 

aktivitas negara yang terdiri dari penggunaan faktor agama dalam kebijakan luar 

negeri, yaitu seluruh rangkaian mekanisme kerjasama negara dengan asosiasi 

keagamaan untuk kepentingan nasional yang ditetapkan secara pragmatis, 

penggunaan aktivitas internasional instisusi keagamaan, ide-ide dan simbol-

simbol agama, dan sebagainya.
49

 Penggunaan agama dalam diplomasi agama 

tidak selalu berarti bahwa aktor (pembuat keputusan) mengimplementasikannya 

secara pribadi mengakui agama tertentu. Walaupun setidaknya aktor tersebut 

memiliki hubungan sentimental dengan agama tersebut.
50

 Diplomasi agama 

memberikan kesempatan bagi pihak yang menurut mereka telah salah paham pada 

mereka untuk menilai kembali kekeliruan mereka.
51

 Seperti memberikan 

kesempatan bagi oposisi dan pendukungnya dalam menilai kembali posisi mereka.  

Islam di Rusia merupakan agama minoritas. Namun Rusia dapat 

menunjukkan bahwa Islam di Rusia dapat hidup berdampingan dengan Kristen 
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ortodoks yang merupakan agama mayoritas di Rusia. Terlepas dari konflik Rusia 

dan Chechnya di masalalu namun Rusia ingin mengevalusai kembali posisi 

mereka ketika itu bahwa apa yang dilihat masyarakat internasional ketika itu 

tidaklah benar. Penilaian bahwa Rusia merupakan negara yang telah melanggar 

Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan penyerangan terhadap Chechnya 

secara brutal dapat disangakal Rusia sebagai perlindungan kedaulatan negara 

Rusia yang ingin di pecah belah oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam hal ini 

kelompok ekstrimisme yang diclaim Rusia sebagai bentuk terorisme. Bentuk 

sangkalan ini salah satunya adalah melalui keinginan Rusia untuk terlibat dalam 

OKI. 

Upaya keterlibatan Rusia dalam OKI adalah bentuk dari kepentingan 

nasional Rusia yang ingin memperbaiki image nya di masyarakat internasional 

khususnya masyarakat Islam internasional. Selain itu, Rusia membawa nilai-nilai, 

ide domestik dan ideologinya yang baru dalam dunia internasional. Bukan lagi 

Uni Soviet yang kental dengan komunisnya namun Rusia membawa hal yang 

lebih demokratis. Bahkan Rusia ingin menunjukkan bahwa Rusia juga merangkul 

hal-hal minoritas untuk dapat hidup bersama dengan damai. Dimana Rusia ingin 

menunjukkan ke dunia internasional bahwa Rusia yang baru merupakan Rusia 

yang dapat menyatukan kehidupan damai dengan perbedaan didalamnya dari 

dalam maupun luar negeri. 

Terlibatnya Rusia dalam OKI merupakan tujuan dalam membuktikan pada 

dunia internasional bahwa Rusia tidak dapat dipisahkan dengan Islam bahkan 

terlibat kerja sama dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara yang 
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bahkan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Terlibatnya Rusia dalam OKI 

merupakan bukti nyata keberhasilan strategi diplomasi Rusia menggunakan 

diplomasi agama. Strategi upaya keterlibatan Rusia dalam OKI dilakukan Rusia 

menggunakan diplomasi agama sebagai instrumen dengan penggunaan modalitas 

domestik serta eksternal Rusia.  

Penggunaan modalitas domestik Rusia, tidak luput dari jumlah muslim 

Rusia. Jumlah Muslim Rusia yang tidak sedikit membuat Rusia menjadikan hal 

ini sebagai modal dalam usahanya untuk terlibat dalam OKI. Selain itu, modalitas 

domestik Rusia terlihat juga dari perkembangan organisasi keagamaan di Rusia. 

Optimalisasi modalitas domestik Rusia dengan modal yang ada terlihat dari 

kebijakan dalam negeri Rusia yang terlihat lebih pro Islam. Khususnya pada 

bidang pendidikan dan pembangunan masjid yang terus meningkat jumlahnya. 

Selain itu, terdapat pula strategi pemerintah melalui organisasi keagamaan Rusia. 

Modalitas eksternal dalam diplomasi agama Rusia terlihat dari eksistensi Rusia 

sebagai negara major power. Rusia juga memiliki sejarah membangun hubungan 

baik dan kerjasama dengan negara-negara Islam. Sehingga optimaslisasi modal 

eksternal Rusia terlihat dari dialog yang Rusia bangun dengan negara-negara 

Islam serta dukungan dari negara-negara Islam tersebut. Selain itu, Rusia juga 

membangun opini masyarakat internasional mengenai kedekatan Rusia dengan 

Islam melalui peran media Rusia. Hal ini agar masyarakat Islam internasional juga 

dapat memberikan dukungannya agar Rusia terlibat dengan OKI dan harapan agar 

kecaman terhadap Rusia berhenti. 
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Diplomasi berdasarkan agama dapat menjadi alat yang efektif dalam 

mencapai suatu kebijakan luar negeri suatu negara.
52

 Hal ini dikarenakan agama

memiliki kekuatan yang kuat dalam mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, 

merasakan dan bertindak.
53

 Hal ini yang dilakukan Rusia untuk terlibat dalam

OKI. Rusia menggunakan agama dalam berdiplomasi untuk terlibat dengan OKI.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang 

tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau 

lebih.
54

 Misalnya seperti rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana

strategi keterlibatan Rusia dalam OKI melalui diplomasi agama?.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan kualitas atau 

mutu dari suatu fenomena (keadaan, proses, kejadian/peristiwa, dan lain-lain) 

yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Untuk itu diperlukan ukuran berupa 

mutu standar atau mutu seharusnya atau yang ideal sebagai pembanding terhadap 

fenomena tadi.
55

 Dalam penelitian ini, lebih menjelaskan strategi keterlibatan
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Rusia dalam OKI melalui diplomasi agama. Bukan dengan sistematis namun dari 

data–data yang telah terkumpulkan dalam menjelaskan penelitan ini.  

 

1.6.2 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. 

Data yang diperoleh penulis adalah data sekunder yang berasal dari buku–buku di 

perpustakaan, jurnal, working paper, e-journal, data dari media elektronik, 

skripsi, thesis serta tulisan ilmiah yang isi nya dapat dipertanggung jawabkan dan 

memiliki korelitas dengan isi penilitian yang penulis jelaskan.  

 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.3.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar peneliti fokus pada rentang waktu agar 

penelitian tidak jauh dari bahasan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menetapkan batasan waktu penelitiannya yakni periode pertama Vladimir 

Putin menjabat sebagai Presiden Rusia yaitu tahun 2000,
56

 hingga diterimanya 

Rusia dalam OKI yaitu tahun 2005.
57

 Karena upaya yang dilakukan Rusia dalam 

terlibat dalam OKI pertama kali dilakukan ketika masa jabatan Vladimir Putin 

periode pertama. 
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1.6.3.2 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi materi penelitian. Hal ini 

dilakukan agar pembahasan materi dapat berfokus dan tidak terlalu meluas. 

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan strategi keterlibatan Rusia dalam 

OKI melalui diplomasi agama. 

 

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian.
58

 Metode ini merupakan cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama 

berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-

hukum, koran, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan.
59

 

 

1.7 Argumentasi Dasar 

Terdapat dua strategi Rusia untuk terlibat dalam OKI. Yaitu penggunaan 

modalitas domestik dan penggunaan modalitas eksternal Rusia melalui diplomasi 

agama. Adapun modalitas domestik Rusia untuk terlibat dalam OKI meliputi 

Muslim Rusia dan perkembangan organisasi kegamaan di Rusia. Lalu akan di 

optimalisasi melalui adanya kebijakan dalam negeri Rusia yang membawa nilai-
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nilai pro Islam untuk menunjang diplomasi agama Rusia ke OKI dan strategi 

pemerintah melalui organisasi keagamaan di Rusia. Sedangkan modalitas 

eksternal Rusia meliputi eksistensi Rusia sebagai negara major power serta 

sejarah hubungan dan kerjasama Rusia dengan negara-negara Islam. Optimalisasi 

modalitas eksternal Rusia meliputi dukungan negara-negara Islam terhadap Rusia 

untuk terlibat dalam OKI serta Rusia melakukan pembentukam opini masyarakat 

Islam internasional mengenai hubungan Rusia dan Islam melalui peran media 

Rusia. Hingga Rusia dilibatkan dalam beberapa bentuk konferensi internasional 

OKI. Strategi modalitas domestik Rusia tersebut terlihat pada kehadiran langsung 

Presiden Rusia beserta jajarannya dalam KTT OKI di Malaysia tahun 2003 dan 

hubungan yang dibangun Rusia melalui RMC dan ROC. Sedangkan diplomasi 

agama Rusia dengan modal eksternalnya terlihat berhasil ketika negara-negara 

Islam anggota OKI, yang selama ini memiliki hubungan dan kerjasama yang baik 

dengan Rusia, mendukung dan memudahkan Rusia untuk terlibat dalam OKI. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 
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