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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Konflik Suriah termasuk salah satu fenomena Arab Spring yang menyebar 

di kawasan Timur Tengah. Konflik Suriah sangat kompleks yang didalamnya 

melibatkan berbagai aktor seperti negara-negara besar dan kelompok pendukung 

serta pemberontak. Konflik ini juga memunculkan berbagai cara pandang atau 

perspektif yang beragam. Beberapa sumber berita berpihak kepada kelompok 

pemberontak yang menolak pemerintahan Assad dan terdapat pula kelompok 

yang berpihak kepada pemerintahan Assad. Regulasi data dan penjelasan 

perspektif ini dibutuhkan agar penelitian objektif dan berimbang. Faktor penyebab 

konflik Suriah memiliki berbagai penyebab dan beberapa perspektif yang 

berbeda-beda.
1
 

 Konflik Suriah merupakan konflik antara pemerintah dan warga sipil. 

Awal terjadinya disebabkan oleh pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 

2011. Selain itu terdapat ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan 

presiden Bashar Al Assad. Ketidakpuasan tersebut ditunjukkan dengan berbagai 

aksi demonstrasi dan protes di Suriah yang menuntut agar Bashar Al Assad mudur. 

Namun presiden Bashar al-Assad sendiri menolak untuk mundur dari jabatannya. 

Respon yang diberikan oleh pemerintah bagi para pemberontak adalah berupa 
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tindakan kekerasan dan serangan tembakan peluru. Keadaan semakin parah saat 

warga sipil Suriah tewas dalam aksi mereka saat menggambar grafitti anti Assad 

di tahanan aparat keamanan.
2
 

Penyebab lain terjadinya konflik Suriah adalah karena kekuasaan rezim 

Assad yang telah lama memimpin di Suriah. Selain itu perbedaan sekte agama 

yang terjadi di Suriah. Suriah didominasi oleh kaum Sunni namun Assad dikenal 

sebagai kaum Alawite. Terdapat pula permasalahan internal seperti tingkat 

pengganguran yang tinggi dan kurangnya kebebasan politik dalam negeri yang 

juga memicu terjadinya konflik di Suriah.
3

 Penyebab konflik Suriah juga 

disebutkan bahwa karena kekuasaan partai Ba’ath. Kepemimpinan Assad 

didukung dengan kekuasaan partai Ba’ath yang semakin memisahkan diri dari 

dasar konstituen politik Suriah. Sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat 

Suriah yang mendalam terhadap pemerintahan. Faktor pendukung lain terjadinya 

konflik antara lain adanya sektarianisme, permasalahan ekonomi, dan kebijakan 

yang dipengaruhi oleh partai Ba’ath.
4

 Meskipun faktor penyebab terjadinya 

konflik Suriah memiliki berbagai perspektif, namun pada penelitian ini akan 

menggunakan sudut pandang yaitu secara global. Sudut pandang yang digunakan 

Penulis lebih kepada tindakan pemerintahan Assad yang represif dan 

ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Assad. Sehingga 
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menimbulkan reaksi berupa aksi protes dan demonstrasi yang menuntut agar 

Assad mundur dari jabatannya.
5
 

Keadaan internal Suriah juga semakin kacau saat banyak munculnya 

pemberontak yang terdiri kelompok militan dan kelompok oposisi. Kelompok 

militan dan oposisi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menggulingkan 

pemerintahan Bashar al-Assad. Namun kelompok oposisi sendiri berusaha untuk 

mencari jalan damai agar permasalahan politik di Suriah dapat diselesaikan. 

Selain munculnya para pemberontak, Suriah juga mengalami perang saudara 

antara pendukung Bashar al-Assad dan pemberontak pemerintahan Bashar al-

Assad.
6
 

Konflik Suriah ini menjadi salah satu fenomena yang berpengaruh di dunia, 

konflik ini menyebabkan banyak dampak internal maupun global. Secara internal 

dampak terjadinya konflik Suriah telah mengakibatkan jumlah korban jiwa 

berjatuhan, dan korban jiwa akibat konflik Suriah sudah tidak terhingga. Keadaan 

wilayah Suriah menjadi rusak dan hancur selama konflik berlangsung, banyak 

dari warga sipil telah kehilangan anggota keluarga dan bahkan tempat tinggal 

mereka. Hal tersebut menjadi dorongan bagi warga Suriah untuk meninggalkan 

wilayah konflik dan memutuskan untuk menjadi pengungsi. Pengungsi Suriah 

menyebar di berbagai wilayah dan negara di dunia.
7

 Warga sipil Suriah 

memutuskan untuk meninggalkan wilayah konflik agar memperoleh keselamatan 

serta kehidupan baru yang normal dan layak. 
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Secara global terjadinya konflik Suriah membuat negara-negara lain ikut 

terlibat. Salah satu keterlibatan pihak asing di konflik Suriah diakibatkan karena 

tindakan represif Bashar al-Assad kepada pihak oposisi. Tindakan represif yang 

dilakukan Assad antara lain penangkapan, tindakan kekerasan dan bahkan 

pembunuhan. Akibat dari tindakan represif tersebut semakin memicu 

pembentukan kelompok oposisi dan konflik ini meluas menjadi konflik agama.
8
 

Selain itu konflik ini memunculkan peran ISIS yang membuat negara-negara 

Barat seperti Rusia dan Amerika Serikat juga ikut terlibat. Faktor lain yang 

membuat Rusia dan Amerika Serikat ikut terlibat yaitu dengan adanya serangan 

senjata kimia yang telah menewaskan lebih dari 1.400 orang yang diantaranya 

warga sipil dan anak-anak.
9
  

Melihat dari letak geografis Suriah yang merupakan bagian dari wilayah 

Timur Tengah, maka negara Barat ingin ikut terlibat dalam konflik Suriah. 

Negara-negara yang terlibat dalam konflik ini antara lain adalah Amerika Serikat, 

Arab Saudi dan Turki yang menolak pemerintahan Bashar al-Assad. Adapun 

Rusia dan Iran yang berada di pihak pendukung pemerintahan Assad.
10

 Rusia 

menjadi pihak pendukung pemerintahan Bashar al-Assad karena beberapa alasan. 

Salah satu alasan Rusia menjadi pendukung Assad adalah karena bantuan yang 

diberikan Rusia adalah untuk mendukung pemerintahan Suriah yang sah yaitu 
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Bashar al-Assad.
11

 Melihat dukungan Rusia terhadap Suriah, terdapat beberapa 

pula dampak konflik Suriah bagi Rusia. Antara lain Rusia akan mendapatkan 

banyak perhatian dunia dan kecaman internasional atas tindakan Rusia yang 

mendukung pemerintah Suriah Bashar al-Assad. 

Rusia bukan hanya memberikan dukungan saja kepada Suriah, namun 

bentuk dukungan lainnya terhadap pemerintahan Bashar al-Assad ditunjukkan 

dengan tindakan Rusia melakukan hak veto. Hak veto sendiri merupakan hak 

untuk membatalkan keputusan, rancangan, dan ketetapan yang dimiliki oleh 

anggota tetap dewan keamanan PBB. Hak veto pertama yang dilakukan oleh 

Rusia adalah rancangan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB 

pada Oktober 2011. Resolusi ini berisi tentang rencana mengakhiri konflik 

berkepanjangan dan mengancam pemberlakuan sanksi-sanksi baru bagi Suriah. 

Namun negara Eropa mengancam akan memberikan tindakan tegas terhadap 

pemerintahan Bashar al-Assad.
12

 Rusia dan Cina kembali memveto rancangan 

resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari 2012. Draft resolusi ini berisi 

tentang seruan dari negara-negara Arab dan Barat agar Bashar al-Assad 

mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam rancangan resolusi ini, sebanyak 13 

negara termasuk Inggris, Perancis dan Amerika Serikat memberikan dukungan 

penuh terhadap resolusi Suriah. Namun hal tersebut gagal karena Rusia dan Cina 
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menggunakan hak veto untuk memblokir rancangan resolusi Dewan Keamanan 

PBB.
13

 

Tindakan Rusia dan Cina dalam melakukan veto terhadap rancangan 

resolusi PBB, membuat berbagai negara merasa kecewa terhadap keputusan Rusia 

dan Cina. Selain itu kekecewaan terhadap tindakan veto kedua negara tersebut 

juga disampaikan oleh organisasi internasional. Mereka merasa kecewa karena 

Rusia dan Cina lebih mendukung pemerintahan Bashar al-Assad, dan 

mengesampingkan kondisi Suriah yang telah banyak menewaskan korban sipil. 

Tanggapan dan respon dari dunia internasional tersebut tidak mempengaruhi 

Rusia dan Cina untuk kembali menggunakan hak veto mereka pada rancangan 

resolusi Dewan Keamanan PBB. Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka 

untuk ketiga kalinya dalam usulan sanksi lanjutan terhadap pemerintahan Bashar 

al-Assad. Rancangan resolusi juga disebutkan bahwa PBB akan memberikan 

sanksi bila Assad terus menggunakan senjata dalam menghadapi pihak oposisi. 

Masalah Suriah juga akan diperkuat dengan Bab 7 piagam PBB dengan harapan 

Dewan Keamanan akan menjatuhkan sanksi ekonomi, diplomatik hingga 

intervensi militer. Bab 7 Piagam PBB meninjau tentang tindakan-tindakan yang 

berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap 

perdamaian serta tindakan agresi.
14

 Rusia terlebih dahulu menolak tentang 
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rancangan berupa Bab 7 yang diprakarsai oleh Kofi Annan sebelum dilakukannya 

pemungutan suara.
15

 

Pada tahun 2014 Rusia menggunakan hak veto mereka untuk keempat 

kalinya dalam rancangan resolusi yang diajukan oleh Perancis. Rancangan kali ini 

berisi tentang rencana membawa Suriah ke pengadilan kejahatan internasional dan 

akan dituntut atas kejahatan perang terhadap kemanusiaan.
16

 Pemerintah Suriah 

juga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta pelanggaran yang 

dilakukan oleh kelompok bersenjata tanpa negara. Kali ini Rusia memiliki alasan 

bahwa rancangan resolusi tersebut akan semakin mempersulit upaya solusi politik 

di Konflik Suriah. Keputusan Rusia dalam menggunakan hak vetonya di semua 

rancangan resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk 

dukungan bagi pemerintahan Bashar al-Assad. 

Dukungan Rusia terhadap Suriah diperkuat dengan adanya permintaan 

resmi Presiden Bashar al-Assad untuk mengizinkan Rusia melakukan intervensi 

militer di Suriah. Rusia juga melakukan intervensi karena tidak lepas juga untuk 

mencapai kepentingan nasional.
17

 Kebijakan intervensi militer yang telah 

dilakukan oleh Rusia antara lain mengirimkan pasokan persenjataan militer dan 

pesawat tempur. Selain itu Rusia juga mempersiapkan sekitar 500 prajurit infantri 

marinir di pangkalan garis depan Latakia sekitar wilayah barat daya Suriah. 
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Terdapat pula pilot, awak udara, personel beserta tank dan helikopter di pangkalan 

tersebut.
18

 

Melihat segala bentuk dukungan dari Rusia bagi negara lain dapat 

mempengaruhi keadaan politik luar negeri suatu negara maupun bagi Rusia 

sendiri. Seluruh tindakan yang ditunjukkan oleh Rusia sangat dipengaruhi oleh 

pemimpin negara yaitu Vladimir Putin. Peran besar Vladimir Putin sangat erat 

kaitannya dengan segala tindakan internasional Rusia. Putin telah dianggap 

berperan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang telah dialami 

Rusia di masa lalu. Peran Putin mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan 

negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Kepercayaan terhadap peran Putin 

telah terlihat sejak Putin melakukan pemberantasan gerakan separatis Chechnya. 

Putin masih dianggap sebagai pemegang peran penting dalam memutuskan 

kebijakan-kebijakan Rusia hingga kini.
19

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis berfokus 

dengan rumusan masalah “Mengapa Vladimir Putin mengeluarkan kebijakan 

intervensi militer dalam konflik internal Suriah pada tahun 2015 ?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Secara umum adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah untuk 

mengetahui alasan Vladimir Putin memutuskan kebijakan intervensi militer di 

konflik Suriah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

pengembangan penelitian studi kawasan Eropa dan Timur Tengah. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengembangan politik luar negeri 

teori analisis luar negeri dari segi aktor negara ataupun dari segi negara 

bangsa. Selain itu diharapkan juga agar dapat menambah pengembangan 

penelitian dan pengetahuan tentang pentingnya peran kepala negara bagi 

kebijakan-kebijakan di Rusia. 

 

1.4  Penelitian Terdahulu   

Penelitian terdahulu yang pertama bersumber dari skripsi Nisful Lail 

Azzuro yang merupakan mahasiswa jurusan hubungan internasional Universitas 

Muhammadiyah Malang. Judul skripsi adalah Alasan Pemerintah Rusia pada Era 

Vladimir Putin menerapkan kebijakan represif terhadap Gerakan Separatis 

Chechnya. Pembahasan tersebut menggunakan jenis penelitian eksplanatif. 

Adapun alat analisa berupa teori model rasional aktor Graham T. Allison. 
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Penelitian ini membahas pemerintahan era Vladimir Putin yang lebih berfokus 

kepada aktor negara yaitu Putin.
20

  

Hipotesa yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Putin mengambil 

pilihan damai dan mendapatkan keuntungan karena anggaran pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan Chechnya tidak terlalu besar. 

Kerugian tidak ada jaminan juga akan menguntungkan pihak Rusia. 

Mempertahankan Chechnya merupakan gengsi bagi Putin, legitimasi 

pemerintahan Putin akan dipertanyakan. Pemerintahan Putin dinyatakan gagal bila 

konflik terus berkepanjangan atau mencuat, dan bila Chechnya bisa diselesaikan 

atau diredam maka pemerintahan Putin akan dinilai berhasil. Sehingga Chechnya 

dipertahankan demi menjaga legitimasi pemerintahan Putin.  

Penelitian ini diajukan sebagai penelitian terdahulu karena penelitian ini 

juga membahas dari sudut pandang perilaku individu yaitu Putin. Kebijakan yang 

diambil oleh Putin dalam menyelesaikan permasalahan Konflik Chechnya tidak 

lepas dari cara pandang dan persepsi Putin. Putin mengambil kebijakan yang 

menurut keyakinan, nilai dan fakta yang dimilikinya untuk mempertahankan 

legitimasi pemerintahannya. Nilai dan fakta adalah pendukung utama Putin dalam 

melakukan pilihan damai karena Putin akan dinilai berhasil bila Konflik 

Chechnya dapat diredam atau diselesaikan. Perbedaan penelitian milik Nisful Lail 

Azzuro dengan penelitian penulis adalah mempunyai perbedaan masalah, bila 

Nisful Lail Azzuro berfokus pada masalah gerakan separatis Chechnya. Penulis 

berfokus pada masalah intervensi militer di Konflik Suriah. Selain itu Nisful Lail 
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represif terhadap gerakan separatis Chechnya, Skripsi, Malang : Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 



11 
 

Azzuro menggunakan alat analisa Rasional Aktor Graham T. Allison dalam 

menganalisa kasus, sedangkan Penulis menggunakan teori Rational Choice John 

Scott. Adapun persamaan antara dua penelitian ini, persamaannya adalah sama-

sama menganalisa tentang perilaku individu yaitu Putin dalam menentukan 

kebijakan luar negeri dan kebijakan Putin yang juga dipengaruhi oleh cara 

pandangnya dalam mengatasi suatu permasalahan. 

Penelitian yang kedua adalah bersumber dari jurnal yang berjudul analisis 

intervensi Rusia dalam Konflik Suriah. Penelitian ini milik Ibrahim Noor, 

Mahasiswa jurusan hubungan internasional Universitas Mulawarman Samarinda. 

Penelitian ini menghasilkan hipotesa bahwa alasan Rusia melakukan intervensi 

dalam Konflik Suriah adalah semata-mata karena Rusia ingin mencapai 

kepentingan nasional dalam segi ekonomi.
21

 Terdapat banyak persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian Ibrahim Noor dan penelitian Penulis. Persamaannya 

adalah Ibrahim Noor dan Penulis sama-sama membahas tentang alasan Rusia 

melakukan intervensi di konflik Suriah dan hipotesa yang dihasilkan juga 

memiliki kesamaan.  

Namun masih terdapat banyak perbedaan dalam penelitian Ibrahim Noor 

dan Penulis. Ibrahim Noor menjelaskan penelitian lebih kepada peran negara 

dalam melakukan intervensi militer dan diplomatik, sedangkan Penulis 

menjelaskan penelitian yang berorientasi pada peran individu yaitu Vladimir Putin. 

Adapun perbedaan yang lain yaitu alat analisa yang dipakai untuk menjelaskan 

                                                           
21

 Ibrahim Noor, Analisis Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah, Universitas Mulawarman 

Samarinda, diakses dari http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2014/12/Artikel%2520%2520(12-02-14-04-56-05).pdf (30/05/2015,20:33 

WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/Artikel%2520%2520(12-02-14-04-56-05).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/12/Artikel%2520%2520(12-02-14-04-56-05).pdf
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fenomena, Ibrahim Noor menggunakan teori konflik, konsep intervensi dan 

konsep kepentingan nasional. Sedangkan Penulis menjelaskan fenomena dengan 

teori Rational Choice John Scott. 

Penelitian ketiga berupa jurnal yang berjudul Krisis Politik dan Konflik 

Kepentingan di Suriah. Jurnal ini ditulis oleh Humphrey Wangke yang merupakan 

seorang peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian 

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa keterlibatan negara asing dalam konflik suatu 

negara akan semakin memperkeruh suasana.
22

 Keterlibatan negara asing juga akan 

memunculkan berbagai permasalahan baru. Keterlibatan negara asing bukanlah 

menjadi salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan konflik, karena keterlibatan 

negara asing dalam suatu konflik selalu memiliki kepentingan nasional dalam 

konflik tersebut. Pemerintah harus mampu untuk menyadari situasi konflik agar 

konflik tidak berkepanjangan dan sebisa mungkin untuk mencegah intervensi 

negara asing yang ingin campur tangan dalam konflik.  

Adapun persamaan penelitian Humphrey Wangke dengan penelitian milik 

Penulis yaitu sama dalam membahas Konflik Suriah. Humphrey Wangke 

menyatakan bahwa Suriah memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Rusia 

mendukung pemerintahan Bashar al-Assad dan Rusia menjadi pemasok utama 

senjata bagi Suriah. Ini menandakan bahwa penelitian Penulis dan Humphrey 

Wangke juga memiliki pembahasan yang sama dalam kegiatan intervensi militer 

Rusia di Suriah. Perbedaan penelitian ini lebih kepada sudut pandang Humphrey 

                                                           
22

  Humphery Wangke, Krisis Politik dan Konflik Kepentingan di Suriah, Pusat Pengkajian 

Pengolahan data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, diakses dari 

https://pengkajian.dpr.go.id/produk-ilmiah/index/id/3, (28/03/2015, 21:19 WIB) 
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Wangke yaitu menjelaskan kepentingan beberapa negara seperti Rusia, Cina, dan 

Amerika Serikat di Konflik Suriah, sedangkan Penulis menjelaskan fenomena 

hanya lebih kepada Rusia dan terutama kebijakan luar negeri Vladimir Putin di 

Konflik Suriah. 

Penelitian keempat adalah The Syria Crisis and the Making of Russia’s 

Foreign Policy yang disampaikan oleh Ekaterina Stepanova. Ekaterina 

menyampaikan bahwa terdapat Three General Policy Drivers atau 3 poros 

penggerak kebijakan umum Rusia. Pertama adalah fleksibilitas sistem umum yaitu 

keterkaitan hubungan dengan kebutuhan untuk segera bereaksi terhadap proses 

transnasional. Inilah yang membuat Rusia segera melakukan aksi saat terjadi 

permasalahan baik di kawasan internal ataupun eksternal.  

Poros kebijakan kedua adalah konsensus nasional yang minimal pada 

prioritas kebijakan luar negeri. Ini berindikasi bahwa Rusia memiliki ketertarikan 

dalam segala kebijakan luar negeri sebagai negara, bangsa dan masyarakat. Ketiga 

adalah peran penguasa, ini datang dalam bentuk yang tidak tampak sebagai 

naluriah impuls kebijakan luar negeri yang ditentukan oleh dominan elit politik 

yang berkuasa.
23

 Persamaan dalam penelitian Ekaterina Stepanova dan Penulis 

adalah sama dalam membahas tentang konsep kebijakan luar negeri Rusia. 

Perbedaannya adalah penelitian Ekaterina Stepanova lebih mengkaji pada general 

Rusia’s foreign policy atau kebijakan umum luar negeri Rusia di Suriah 

sedangkan Penulis lebih mengkaji pada kebijakan politik luar negeri Vladimir 

Putin. 

                                                           
23

 Ekaterina Stepanova, The Syria Crisis and the Making of Russia’s Foreign Policy, IMEMO, 

Russian Academy of Science, diakses dari 

https://www.gwu.edu~ieresgwu/assets/docs/ponars/pepm199.pdf (18/04/2016, 22:44 WIB) 

https://www.gwu.edu~ieresgwu/assets/docs/ponars/pepm199.pdf
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Penelitian terdahulu berikutnya adalah Putin’s Foreign Policy Toward 

Syria oleh Mark N. Katz. Jurnal tersebut menjelaskan arah kebijakan politik luar 

negeri Putin terhadap Suriah dengan menggunakan analisa politik luar negeri. 

Katz fokus dalam membahas sejarah hubungan diplomatik Rusia dan Suriah sejak 

masa kepemimpinan awal Vladimir Putin. Selain itu Katz menjelaskan 

peningkatan hubungan Rusia dan Suriah yang semakin signifikan pada tahun 2005. 

Katz juga membahas tentang hubungan Suriah dan Israel.
24

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu milik Katz 

adalah penelitian penulis berfokus pada aktor negara yaitu Vladimir Putin. Penulis 

lebih berfokus dalam membahas tindakan pengambil kebijakan suatu negara 

dalam melakukan kebijakan politik luar negeri. Penelitian Katz lebih fokus 

kepada analisa tindakan politik luar negeri suatu negara dan hubungan diplomatik 

antara kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu Rusia dan Suriah. Hasil 

penelitian Katz adalah segala kepentingan Rusia untuk ikut terlibat dengan Suriah 

yaitu semata-mata untuk mempertahankan legitimasi Rusia di Suriah. Rusia juga 

memanfaatkan relasinya dengan Suriah untuk mengalihkan dukungan negara-

negara Timur Tengah terhadap gerakan pemberontak Chechnya.
25

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Mark N. Katz, Putin’s Foreign Policy Toward Syria, George Mason University, diakses dari 

https://www.rubincenter.org/meria/2006/03/Katz.pdf (20/04/2016, 21:35 WIB) 
25

 Ibid., hal.60 

https://www.rubincenter.org/meria/2006/03/Katz.pdf
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Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu 

N

No. 

JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 
PENELITIAN 

PENULIS 

1. Skripsi : Alasan 

Pemerintah Rusia 

pada Era Vladimir 

Putin menerapkan 

Kebijakan Represif 

terhadap Gerakan 

Separatis Chechnya. 

Oleh : Nisful Lail 

Azzuro ( Mahasiswa 

Jurusan Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang ) 

Eksplanatif 

Pendekatan : 

Teori Rasional 

Aktor Graham 

T. Allison 

Penelitian memiliki 

hasil bahwa 

pemerintahan Putin 

mengambil pilihan 

damai dan  

mendapatkan 

keuntungan karena 

Rusia tidak perlu 

mengeluarkan 

anggaran yang 

besar. Penyelesaian 

konflik Chechnya 

akan menjadi 

orientasi 

keberhasilan 

pemerintahan 

Putin. Konflik 

Chechnya ini 

dipertahankan demi  

menjaga legitimasi 

pemerintahan 

Putin. 

Penelitian yang        

bersumber dari  

penelitian terdahulu 

tersebut memberikan 

tambahan data 

berupa kebijakan 

luar negeri Rusia 

selalu terpengaruh 

dari persepsi atau 

pemikiran Vladimir 

Putin. Sehingga 

segala kebijakan luar 

negeri Putin selalu 

memikirkan tentang 

bagaimana cara 

mempertahankan 

legitimasi 

pemerintahannya. 

Putin juga menjaga 

citra namanya baik 

di Rusia maupun di 

kawasan 

Internasional. 

2. Jurnal: Analisis 

Intervensi 

Rusia dalam Konflik 

Suriah. 

Oleh: Ibrahim Noor 

(Mahasiswa Jurusan 

Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Mulawarman 

Samarinda) 

Deskriptif 

Pendekatan: 

Teori Konflik 

Konsep 

Intervensi 

Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

Bentuk intervensi 

militer yang 

dilakukan oleh 

Rusia adalah 

pengiriman 

Armada Angkatan 

Laut Rusia ke 

Pelabuhan Tartus. 

Selain itu 

permasalahan 

konflik Suriah 

semakin menyebar 

luas. 

 

Rusia melakukan 

berbagai intervensi 

militer di Konflik 

Suriah. Intervensi 

militer yang 

dilakukan Rusia ke 

Suriah adalah untuk 

melindungi 

legitimasi dan peran 

Rusia di Timur 

Tengah. Selain itu 

Rusia juga berusaha 

untuk melindungi  

Pangkalan Rusia 

yang terletak di 

Tartus. 
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3. Jurnal: Krisis Politik 

dan Konflik 

Kepentingan di 

Suriah. Oleh: 

Humphrey Wangke 

(Peneliti bidang 

Hubungan 

Internasional pada 

Pusat Pengkajian 

Pengolahan Data dan 

Informasi (P3DI) 

Setjen DPR) 

Deskriptif 

Pendekatan: 

Konsep 

Integrasi 

Transisi 

Demokrasi 

Keterlibatan asing 

di dalam suatu 

permasalahan 

negara akan lebih 

memperkeruh 

suasana. Intervensi 

asing terutama 

dalam aspek politik 

akan menciptakan 

masalah baru yang 

lebih kompleks dan 

rumit. 

Konflik Suriah 

semakin 

berkepanjangan dan 

sulit untuk 

diselesaikan akibat 

banyaknya intervensi 

yang dilakukan oleh 

negara Barat. Rusia 

adalah salah satu 

negara yang 

melakukan 

intervensi militer di 

Suriah. Hal tersebut 

membuat Putin dan 

Bashar Al Assad 

juga semakin 

berhubungan dekat. 

Tercapai banyak 

kesepakatan antara 

Rusia dan Suriah 

meskipun konflik 

Suriah masih 

bergejolak. 

4. Jurnal: The Syria 

Crisis and the 

Making of Russia’s 

Foreign Policy. 

Oleh: Ekaterina 

Stepanova (IMEMO, 

Russian Academy of 

Science) 

Deskriptif 

Pendekatan: 

Foreign Policy 

Analysis 

Terdapat adanya 

Three General 

Policy Drivers 

yang berkontribusi 

untuk 

mempengaruhi 

kebijakan luar 

negeri Rusia. 

Pengambilan 

kebijakan yang 

dilakukan oleh Rusia 

selalu berpedoman 

pada 3 General 

Policy Drivers. 

Salah satunya 

kebijakan intervensi 

militer di Rusia. 

Dasar dari poros 

kebijakan Rusia juga 

diimplementasikan 

dalam kebijakan luar 

negeri Rusia di 

Suriah. Terlihat 

bahwa Rusia 

memprioritaskan 

kebijakan intervensi 

militer di Suriah. 

5. Jurnal : Putin’s 

Foreign Policy 

Toward Syria. Oleh : 

Mark N. Katz. 

Eksplanatif 

Pendekatan : 

Analisa Politik 

Luar Negeri 

Suriah menjadi 

salah satu 

pendukung guna 

mencapai 

Rusia berupaya keras 

mempertahankan 

legitimasi di Timur 

Tengah, khususnya 
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kepentingan dari 

segi pertahanan 

kekuasaan di 

negara Suriah dan 

keterlibatan Rusia 

di Suriah akan 

memberi kemajuan 

ekonomi dan bisnis 

bagi Rusia. 

Suriah. Rusia adalah 

pendukung 

kepemimpinan 

Bashar Al Assad dan 

kerjasama Rusia 

akan saling 

menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. 

6. Rasionalitas 

Vladimir Putin 

dalam melakukan 

Intervensi Militer di 

Suriah. 

Oleh :  Sherla Naya 

Putri. 

Eksplanatif 

Pendekatan : 

Teori Rational 

Choice  

Penelitian ini 

memiliki hasil 

bahwa seluruh 

kebijakan suatu 

negara selalu 

dipengaruhi oleh 

pemikiran dan 

pilihan rasionalitas 

dari aktor negara. 

Alasan Putin 

memutuskan 

kebijakan intervensi 

militer di Konflik 

Suriah adalah karena 

sikap, tindakan dan 

keputusan aktor 

negara serta 

keuntungan yang 

akan didapat oleh 

aktor negara maupun 

untuk negara. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Dalam menjelaskan permasalahan maka diperlukan adanya kerangka teori 

dan konsep. Dalam penelitian adapun kerangka teori dan konsep yang akan 

digunakan oleh penulis. 

1.5.1 Teori Rational Choice  

Teori rational choice secara umum adalah sebuah pendekatan mikro 

yang menjelaskan tentang bagaimana manusia sebagai elit politik. Selain itu 

juga bagaimana manusia sebagai elit politik menentukan sikap dan 

memutuskan kebijakan-kebijakan politik berdasarkan pada pertimbangan 

pilihan rasional. Pilihan rasional dipengaruhi oleh pemikiran dasar manusia 

sebagai makhluk ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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segala tindakan dan keputusan yang dilakukan manusia adalah dengan 

melihat segi ekonomi atau keuntungan.
26

 

Teori rational choice menurut John Scott berpegang teguh bahwa peran 

individu sebagai pengambil kebijakan (decision maker) harus menentukan 

pilihan kebijakan pada suatu permasalahan. Pengambil kebijakan juga perlu 

mengantisipasi dampak dari pilihan alternatif dan memperhitungkan 

kemudian memilih mana yang akan menjadi pilihan terbaik bagi mereka. 

Pengambil kebijakan perlu memilih pilihan alternatif yang dapat memberikan 

kepuasan yang terbesar. Selain itu pengambil kebijakan juga diharapkan 

dapat mendapatkan keuntungan dari pilihan keputusan tersebut.
27

 

Beberapa asumsi juga menyebutkan bahwa setiap orang termotivasi 

oleh uang dan usaha untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal tersebut 

berperan dalam membentuk perilaku manusia. Para pakar sosial dan pakar 

politik telah mencoba untuk membuat teori dari gagasan yang menyatakan 

bahwa segala tindakan manusia dasarnya adalah bersifat rasional dan manusia 

memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan mereka sebelum 

menentukan apa harus dilakukan. Pendekatan teori ini dikenal sebagai teori 

pilihan rasional atau rational choice theory, dan diterapkan pada interaksi 

sosial yang berbentuk pada teori pertukaran atau exchange theory.  

                                                           
26

 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi, 

Yogyakarta : Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 

hal.1-2. 
27  John Scott, “Rational Choice Theory”, dalam Browning, Helcli, & Webster (ed). 2000. 

Understanding Contemporary Society: Theories of The Present. Sage Publications: London, 

hal. 128 
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Menurut James Coleman, teori rational choice mengasumsikan bahwa 

dasar fenomena sosial adalah nyata. Selain itu setiap individu bertindak untuk 

mencapai tujuan individu yang didasari nilai-nilai dan preferensi. Individu 

atau decision maker akan memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan mereka. Coleman berfokus pada hubungan isu mikro-makro. 

Sehingga pendapat Coleman tentang rational choice adalah untuk 

menjelaskan fenomena sosial dengan mengasumsikan pilihan rasional 

berfokus pada level aktor atau decision maker dan sumber daya untuk 

mencapai tujuan tersebut.
28

  

Berdasarkan dari ketiga definisi teori rational choice dapat disimpulkan 

bahwa adalah proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh decision 

maker dengan berbagai pertimbangan antara keuntungan dan kerugian dari 

berbagai pilihan alternatif dan memperhitungkan kemudian memilih mana 

yang akan menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Teori rational choice tidak 

hanya meliputi kebijakan dalam bidang ekonomi, namun terdapat pula 

pengambilan kebijakan dalam bidang keamanan. 

Dalam menganalisa rasionalitas Vladimir Putin yang dibahas oleh 

penulis maka penulis menggunakan teori rational choice yang dikemukakan 

oleh John Scott. Teori rational choice John Scott berfokus pada tindakan 

individu yang mengacu pada psikologi dan memperhitungkan dampak, 

keuntungan dan kerugian atas pilihan yang diambil. Selain itu teori rational 

choice yang dikemukakan oleh John Scott mengenai pertimbangan untung 

                                                           
28

 Yoshimichi Sato, Rational Choice Theory, Tohoku University Japan, diakses dari   

http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/RationalChoice2013.pdf (07/05/2017,12:09 WIB) 

http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/RationalChoice2013.pdf


20 
 

dan rugi berada pada artian luas, artinya tidak dibatasi oleh ruang lingkup 

tertentu.
29

 Sedangkan Coleman lebih berfokus pada hubungan masalah 

mikro-makro. Coleman juga tidak terlalu memperhitungkan dampak dan 

kerugian dalam mencapai suatu tujuan.
30

 

Teori rational choice John Scott mengadopsi metode yang berkaitan 

dengan peran dan posisi individu dalam mengambil suatu keputusan dan 

mencoba untuk menjelaskan segala fenomena sosial dalam hal kalkulasi 

rasional yang dibuat oleh kepentingan-kepentingan individu. Rasionalitas 

adalah sebagai hasil dari kondisi psikologis. Dapat diasumsikan pula bahwa 

tindakan setiap individu dipengaruhi oleh faktor reward atau penghargaan 

dan punishment atau sanksi, dimana setiap individu akan berusaha untuk 

mendapatkan reward dengan berbagai cara dan menghindari punishment atas 

perilaku mereka. 

Berdasarkan penjelasan teori rational choice oleh John Scott tersebut, 

bahwa proses pengambilan suatu keputusan dipengaruhi oleh faktor 

keuntungan dan kerugian. Setiap individu perlu mempertimbangkan pilihan 

mereka berdasarkan kalkulasi dari kedua faktor tersebut. Kalkulasi 

dibutuhkan karena setiap individu tidak mungkin menjalankan semua pilihan 

atau keputusan secara bersamaan. Sehingga setiap individu perlu 

mempertimbangkan pilihan yang paling menguntungkan dan sebisa mungkin 

meminimalisir kerugian dalam mencapai tujuan utama.
31

 

                                                           
29

 John Scott, Op. Cit 
30

 Yoshimichi Sato, Op. Cit 
31

 John Scott, Loc.Cit 
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Berdasarkan pada teori rational choice John Scott, peran Vladimir 

Putin berada pada posisi sebagai decision maker yang memiliki wewenang 

untuk menentukan pilihan kebijakan dan memutuskan suatu kebijakan negara. 

Putin sebagai presiden Rusia berada pada situasi dan harus memilih apakah 

Putin harus mengeluarkan atau tidak mengeluarkan kebijakan intervensi 

militer di Suriah. Sebagaimana yang kita ketahui, kondisi Rusia sedikit 

mengalami kesulitan karena keterlibatannya di krisis Ukraina dan Krimea 

yang berakibat pada pemberian sanksi dan tindakan isolasi dari Barat. Selain 

itu dalam mengeluarkan kebijakan intervensi militer di Suriah, Rusia 

membutuhkan banyak dana untuk melakukan intervensi tersebut. Namun di 

sisi lain intervensi militer juga akan memberikan keuntungan bagi pihak 

Rusia dan Putin. 

Pilihan Putin dalam memutuskan kebijakan intervensi militer di Suriah 

semakin diperkuat dengan adanya permintaan resmi Presiden Suriah Bashar 

Al Assad. Permintaan Assad yang mengizinkan Rusia untuk melakukan 

intervensi terlihat dalam sebuah surat yang menyebutkan upaya Rusia 

memerangi terorisme. Selain itu dengan dipertegas oleh Assad dengan 

melakukan kunjungan resminya pada Oktober 2015 untuk bertemu dengan 

Putin di Moskow untuk membicarakan tentang aksi Rusia di Suriah.
32

 Bukti 

bahwa Rusia melakukan intervensi juga terlihat pada 30 September 2013 saat 

                                                           
32

 Russia Today News, Putin and Assad hold surprise meeting in Moscow, diakses dari 

https://www.youtube.com/watch?v=NeXGpb7i8Bs (29/03/2018, 01:10 WIB) 

https://www.youtube.com/watch?v=NeXGpb7i8Bs
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Rusia memulai serangan udara di wilayah Suriah.
33

 Alasan tersebut yang 

membuat Putin melakukan intervensi militer di Suriah. Selain itu 

pertimbangan pilihan Putin terlihat pada tindakan berupa veto atas segala 

rancangan resolusi dewan keamanan PBB. Adapun tujuan Putin dalam 

melakukan intervensi militer yaitu untuk  Putin ingin mendukung Assad guna 

membentuk koalisi internasional untuk memerangi dan melawan tindakan 

terorisme dan tindakan ekstrimisme di dunia internasional.
34

 Selain itu Putin 

menyatakan bahwa alasan Rusia bukan untuk melindungi pemerintahan 

Assad. Putin mengharapkan adanya kerjasama dengan negara lain untuk 

menghentikan konflik Suriah.
35

 

Kebijakan intervensi militer di Suriah akan menguntungkan bagi pihak 

Rusia, seperti keuntungan dalam segi keamanan, yaitu Putin dapat 

mempertahankan wilayah Tartus dan memperluas kehadiran militer Rusia di 

Timur Tengah. Adapun keuntungan Rusia dalam segi ekonomi adalah 

peluang kerjasama dalam proyek sektor minyak dan gas alam baik antara 

Suriah maupun dengan negara kawasan Timur Tengah lainnya serta 

mempertahankan pasar perdagangan Rusia pada sektor minyak dan gas alam 

di benua Eropa.
36

 Intervensi militer Rusia di Suriah juga membuka peluang 

                                                           
33

 Bill Chappell, Russia Begins Airstrikes In Syria After Assad’s Request, diakses dari 

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-

airstrikes-in-syria-at-assads-request (28/03/2018, 00:35 WIB) 
34

  Oliphant Rolland, Vladimir Putin confirms Russian military involvement in Syria’s civil war, 

diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11845635/Vladimir-

Putin-confirms-Russian-military-involvement-inSyrias-civil-war.html (29/07/2017, 19:10 WIB) 
35

  Russia Today News, The 21st St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2017), 

diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=9Gr-U80t_rc (31/07/2017, 15:37 WIB) 
36

  Vladimir Soldatkin, Assad says Syria starts signing oil and gas deals with Russian companies, 

diakses dari http://in.reuters.com/article/russi-syria-energy-idINKBN17N1ZA (24/07/2017, 

18:24 WIB) 

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-airstrikes-in-syria-at-assads-request
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-airstrikes-in-syria-at-assads-request
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11845635/Vladimir-Putin-confirms-Russian-military-involvement-inSyrias-civil-war.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11845635/Vladimir-Putin-confirms-Russian-military-involvement-inSyrias-civil-war.html
https://www.youtube.com/watch?v=9Gr-U80t_rc
http://in.reuters.com/article/russi-syria-energy-idINKBN17N1ZA
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Rusia untuk memperluas pasar perdagangan senjata buatan Rusia di seluruh 

dunia. Rusia memanfaatkan intervensi militer di Suriah guna 

mempromosikan senjata kepada negara-negara lain. 

Terdapat pula kesepakatan yang berhasil disepakati antara Presiden 

Vladimir Putin dan Presiden Bashar al-Assad. Terdapat tiga dokumen yang 

telah ditandatangani oleh Putin dengan pemerintah Suriah serta kelompok 

pemberontak antara lain yaitu, kesepakatan gencatan senjata antara 

pemerintah Suriah dan oposisi bersenjata, langkah-langkah dalam mengawasi 

gencatan senjata serta kesepakatan untuk memulai pembicaraan damai. 

Namun gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi ISIS dan Jabhat Fateh Al 

Sham.
37

 Dengan adanya kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Rusia 

berhasil menjadi pemegang peranan penting atau stakeholder dalam konflik 

Suriah. Peran Rusia sebagai stakeholder dalam konflik Suriah juga membawa 

keuntungan lain bagi Putin dan Rusia antara lain mendapatkan aliansi baru 

seperti Iran dan Turki. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menjelaskan kebijakan 

intervensi militer Vladimir Putin di konflik Suriah adalah dengan menggunakan 

metode eksplanatif. Unit analisa atau variabel dependen adalah kebijakan 

intervensi militer yang dipengaruhi oleh Vladimir Putin. Sedangkan Unit 

Eksplanasi atau variabel independen adalah Rasionalitas Vladimir Putin yang 

                                                           
37

 Manish Rai, Tallying the score : Russia gained much in Syria, diakses dari 

www.atimes.com/article/tallying-the-score-russia-gained-much-in-syria (02/08/2017, 17.56 

WIB) 

http://www.atimes.com/article/tallying-the-score-russia-gained-much-in-syria
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mempengaruhi kebijakan intervensi militer di Suriah. Terkait dengan judul 

penulis yaitu Rasionalitas Vladimir Putin dalam kebijakan intervensi militer di 

Suriah maka level analisa dari kasus tersebut adalah perilaku individu dan negara 

bangsa, maka menggunakan hubungan reduksionis. 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam rumusan masalah dan metodologi penelitian yang sebelumnya 

telah dijelaskan oleh penulis. Maka Unit analisa atau variabel dependennya 

adalah kebijakan intervensi militer yang dipengaruhi oleh Vladimir Putin dan 

Unit eksplanasi atau variabel independennya adalah rasionalitas Vladimir 

Putin yang mempengaruhi kebijakan intervensi militer di Suriah. Maka 

hubungan Unit Eksplanasi dan Unit Analisa adalah perilaku individu dengan 

Negara Bangsa. Dari penentuan tersebut, topik ini memiliki tingkat unit 

eksplanasi yang berada pada level yang lebih rendah daripada tingkat unit 

analisa, maka analisanya menggunakan level analisa dengan model 

reduksionis. 

1.6.2 Metode dan Tipe Penelitian  

Dasar atau akar permasalahan penelitian adalah dari rumusan masalah. 

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah mengapa. Ini berindikasi 

bahwa penelitian berupa eksplanatif karena didukung dengan adanya 

pengaplikasian teori Rational Choice John Scott yang diterapkan untuk 

menjelaskan kaidah antar peristiwa. 

1.6.3 Teknik dan Analisa Data 
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Analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif 

dengan cara mengumpulkan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

telaah literatur dan selanjutnya disimpulkan. Data yang diperoleh adalah 

kebijakan luar negeri Vladimir Putin.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka atau 

dokumentasi yaitu berupa buku, jurnal internasional, skripsi dan artikel dari 

berita resmi di media online atau internet. Maka teknik pengumpulan data 

menggunakan data sekunder. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, permasalahan akan dipersempit dan lebih 

berfokus kepada kebijakan luar negeri Putin dan alasan Putin memutuskan 

kebijakan intervensi militer di Konflik Suriah serta pelaksanaan intervensi 

militer Rusia di Konflik Suriah pada tahun 2015. Batasan materi berguna 

untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Penulis juga 

akan fokus pada peran Putin dalam menerapkan dan mengimplementasikan 

kebijakan luar negeri khususnya intervensi militer di Suriah. 
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1.7 Hipotesa 

Berdasarkan pada kerangka teori dan pembahasan yang dikaji oleh penulis. 

Maka penulis menarik hipotesa bahwa alasan Putin memutuskan kebijakan 

intervensi militer di Suriah adalah karena dipengaruhi oleh pilihan rasional Putin 

dan beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Putin. Beberapa keuntungan 

yang akan didapatkan Putin dan Rusia atas keterlibatannya di konflik Suriah 

antara lain mempertahankan sekutu utama Rusia yaitu Suriah sebagai sekutu 

penting yang berada dalam kawasan Timur Tengah. Selain itu keuntungan yang 

akan didapatkan oleh Putin adalah dengan menjadikan Suriah sebagai penerima 

modal investasi dari Rusia, karena Rusia adalah pemasok senjata utama bagi 

Suriah. Rusia juga berusaha untuk memperluas pasar perdagangan senjata di 

dunia.  

Kebijakan intervensi militer di Suriah akan menguntungkan bagi pihak 

Rusia, seperti keuntungan dalam segi keamanan, yaitu Putin dapat 

mempertahankan wilayah Tartus dan memperluas kehadiran militer Rusia di 

Timur Tengah. Keuntungan lainnya dalam segi ekonomi adalah peluang 

kerjasama proyek sektor minyak dan gas alam baik antara Suriah maupun dengan 

negara kawasan Timur Tengah lainnya. Adanya kesepakatan gencatan senjata 

menegaskan bahwa Rusia berhasil menjadi pemegang peranan penting atau 

stakeholder dalam konflik Suriah dan mendapatkan aliansi baru seperti Iran dan 

Turki. 
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1.8 Sistematika Penulisan  

BAB I : dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

penelitian terdahulu, teori atau konsep, metode penelitian yang terdiri dari 

variabel dan analisa penelitian, metode dan tipe penelitian, teknik analisa data, 

teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, hipotesa dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : dalam bab ini akan berisi tentang pembahasan sejarah dan kompleksitas 

konflik Suriah dengan penjelasan gambaran umum konflik Suriah, akar konflik 

Suriah, pemicu konflik Suriah, reaksi pemerintah Bashar al-Assad. Selain itu 

terdapat penjelasan konflik Suriah sebagai pintu masuk perebutan kekuasaan 

antara negara great power. Terdapat pula keterlibatan negara besar dalam konflik 

Suriah serta tindakan dan aksi Rusia dalam melakukan intervensi militer di Suriah. 

BAB III : dalam bab ini akan dijelaskan tentang kalkulasi keuntungan dan 

kerugian atas kebijakan intervensi militer di Suriah yang didapatkan oleh 

pemerintahan Vladimir Putin. Dimulai dengan kerugian dan keuntungan dalam 

faktor ekonomi yang didapatkan oleh Rusia maupun yang didapatkan oleh Putin. 

BAB IV :  dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpuan 

menyeluruh dari seluruh data yang didapatkan beserta dengan hasil penelitian 

dengan menggunakan pengaplikasian teori sesuai dengan yang diteliti oleh 

penulis. Terdapat juga saran yang diberikan oleh penulis untuk mendukung 

penelitian lebih lanjut. 
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1.8 Tabel Sistematika Penulisan  

 

BAB I Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar belakang masalah 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

1.3.2 Manfaat penelitian 

1.4 Penelitian terdahulu 

1.5 Kerangka teori dan konsep 

  1.5.1 Teori Rational Choice  

1.6 Metodologi penelitian 

1.6.1 Variabel penelitian dan level analisa 

1.6.2 Metode dan tipe penelitian 

1.6.3 Teknik dan analisa data 

1.6.4 Teknik pengumpulan data 

1.6.5 Ruang lingkup penelitian 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika penulisan 

BAB II : Sejarah 

dan kompleksitas 

konflik Suriah  

2.1 Sejarah dan Kompleksitas Konflik Suriah 

  2.1.1  Akar konflik Suriah 

2.1.2  Pemicu konflik Suriah 

  2.1.3 Reaksi pemerintah Bashar al-Assad 

  2.1.4 Kemunculan Kelompok Oposisi di Konflik Suriah 

2.2 Konflik Suriah sebagai pintu masuk perebutan kuasa 

antara negara great power 

2.3 Keterlibatan negara besar dalam konflik Suriah 

  2.3.1 Aliansi Amerika Serikat 

  2.3.2 Aliansi Rusia  

2.4 Tindakan dan aksi Rusia dalam melakukan intervensi 

militer di Suriah 

BAB III : Kalkulasi 

keuntungan dan 

kerugian yang 

didapatkan 

Vladimir Putin atas 

kebijakan intervensi 

militer di Suriah 

3.1 Perekonomian Rusia pada masa jabatan Presiden Vladimir  

Putin 

3.1.1 Keuntungan atas kebijakan intervensi militer di Suriah 

dalam faktor ekonomi 

3.1.2 Kerugian atas kebijakan intervensi militer di Suriah 

dalam faktor ekonomi  

3.1.3 Dampak ekonomi yang akan dihadapi pemerintahan   

Vladimir Putin atas kebijakan intervensi militer di 

Suriah 

3.2 Peningkatan hubungan diplomatik antara Rusia dan Suriah 

  3.2.1 Keuntungan atas kebijakan intervensi militer di Suriah 

dalam peningkatan kerjasama bilateral  

  3.2.2 Pengaruh dan dampak atas kebijakan intervensi militer 

di Suriah bagi Vladimir Putin dan Bashar al-Assad 
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BAB IV 4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 


