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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, meninggalkan berbagai 

permasalahan dan konflik bagi Rusia sebagai negara pewarisnya, membuat Rusia 

bergelut dalam masalah ekonomi dan transformasi politik yang membuatnya 

kehilangan power dalam dunia internasional. Sebagai negara baru pecahan Soviet, 

Rusia berusaha memulihkan kestabilan nasional negaranya , tidak hanya melalui 

reformasi politik namun juga ekonomi yang saat itu sedang collapse. Berbagai 

upaya dilakukan Rusia untuk memulihkan perekonomian dalam negerinya, 

termasuk melalui pemulihan industri militer yang sempat vakum selama beberapa 

saat.Industri pertahanan merupakan bagian yang penting dalam sektor ekonomi 

Rusia, 6.1 juta pekerja bergantung pada industri pertahanan Rusia.1 

Industri pertahanan pada tahun 2012-2015 sedang mengalami ancaman 

serius akibat ketiadaan modal, ketersediaan bahan baku yang minim, produk-

produk yang belum laku di pasaran serta macetnya kredit menyebabkan banyaknya 

pengangguran di sektor ini tak dapat dihindari. Tercatat 2,5 juta pekerja 

meninggalkan sektor pertahanan akibat ketidakmampuan pemerintah membayar 

                                                           
1Donaldson, Robert H. and John A.Donaldson. “The Arms Trade in Russian-Chinese Relations: 

Identity, Domestic Politics, and Geopolitical Positioning” International Studies Quarterly, Vol. 

47, No. 4 (December, 2003), pp. 713. Dalam 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3693642?uid=3738224&uid=2129&uid=2134&uid=2&uid

=70&uid=4&sid=21102317975171  (diakses tanggal 2 Oktober 2017) 
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mereka, karena penurunan pasar dan investasi yang drastis dalam sektor ini, yang 

kemudian berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran nasional.2 

Keadaan industri pertahanan yang mengalami kejatuhan ini dinilai akan 

menimbulkan bahaya di sektor perekonomian negara, yang kemudian memaksa 

pemerintah untuk melakukan segala cara untuk menyelamatkan industrinya.3 Selain 

penelitian dan pengembangan teknologi yang mutakhir, pasar baru serta investasi 

bagi industri ini juga mutlak diperlukan.4 Menurut Kepala Pusat Analisis Militer 

Rusia, Ruslan Pukhov, Rusia telah meluncurkan program modernisasi militer besar-

besaran senilai lebih dari US$350 miliar dan ini menjadikan Russia sebagai 

eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah AS.5 

Salah satu Negara importer senjata dari Rusia adalah Iran. Pada tahun 1992 

Russia menjadi eksportir senjata terbesar ke Iran, diantaranya adalah pengiriman 

tank T-72, missile air to air, pesawat udara MiG-29. Hubungan baik Russia dan 

Iran terus terjalin bahkan pada tahun 1995, Russia dan Iran menandatangani 

perjanjian untuk membantu Iran mengembangkan reactor nuklir pertamanya untuk 

pengembangan nuklir sebagai energi di Busher.6 Namun sanksi Dewan keamanan 

PBB berupa embargo senjata yang membuat Rusia kehilangan salah satu pembeli 

potensialnya. Selain embargo persenjataan, Iran juga diberi sanksi di bidang 

                                                           
2Ibid 
3Ibid 
4Sergounin ,Alexander A and Sergey V. Subbotin, “Sino Millitary – Technical 

Cooperation: a Russian View.” in Russia and The Arms Trade, edited by Ian Anthony , 

SIPRI, Oxford University Press, 1998. Dalam 

(http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=162)  diakses tanggal 2 Oktober 2017 
5diakses dari http://international.sindonews.com/read/1031159/41/persaingan-senjata-

rusia-dinilai-kalahkan-amerika-1439170699 pada tanggal 7 Oktober 2017 
6  diakses dari http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia  pada tanggal 15 

Oktober 2017 

http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=162
http://international.sindonews.com/read/1031159/41/persaingan-senjata-rusia-dinilai-kalahkan-amerika-1439170699
http://international.sindonews.com/read/1031159/41/persaingan-senjata-rusia-dinilai-kalahkan-amerika-1439170699
http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia
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perbankan, serta pelarangan Iran memproduksi atau menggunakan bahan dan 

teknologi uranium. Sanksi yang diterima berupa embargo senjata merupakan akibat 

dari program pengayaan Uranium untuk senjata nuklir yang menyalai kesepakatan 

IAEA. Menurut laporan IAEA tingkat kerjasama Iran dengan badan nuklir PBB itu 

menurun tajam.7Pada tahun 2006 dijatuhkan sanksi kepada Iran melalui resolusi 

DK PBB 1696 dibentuk P5+1.8 

Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia serta Jerman adalah 

anggota negara P5+1.9Pada 7-8November 2013 Iran dan Negara-negara P5+1 

sepakat bahwa Iran akan melaporkan program nuklirnya dan memperbolehkan 

International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk melakukan inspeksi. Iran dan 

Negara-negara P5+1 menyepakati perjanjian yang mencakup aturan mengenai 

pengawasan lokasi fasilitas nuklir di Iran sehingga pengawas PBB dapat meninjau 

lokasi militer.10Pada kesepakatan tersebut terdapat beberapa butir kesepakatan 

khususnya berkaitan dengan sanksi dan embargo senjata. Seperti pada Resolusi 

DK-PBB no. 2231 Tentang Iran Di butir 5 tambahan 4 ditegaskan, "Seluruh negara 

bisa dan diizinkan 'jika disahkan Dewan Keamanan PBB' untuk menyediakan, 

menjual dan memindahkan secara langsung maupun tidak langsung tank perang, 

mobil lapis baja, sistem altileri kaliber, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, 

dan sistem rudal yang sesuai dengan penjelasan PBB tentang senjata konvensional 

                                                           
7 Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100219_iran_nuclear.shtml pada 

tanggal 4 september 2017 
8 Diakses dari http://www.un.org/press/en/2006/sc8792.doc.htm pada 30 september 2017 
9 Diakses dari http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/04/economist-explains-3 

pada 30 septemberi 2017 
10 Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_iran_nuklir pada 30 

september 2017 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100219_iran_nuclear.shtml
http://www.un.org/press/en/2006/sc8792.doc.htm
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/04/economist-explains-3
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_iran_nuklir
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melalui wilayah darat negaranya, warga negaranya, atau menggunakan kapal laut 

dan pesawat untuk Iran dan penggunaannya di Iran. Paragraf ini berlaku lima tahun 

mendatang sejak hari pertama penerapan Rencana Aksi Bersama Komprehensif". 

Penjelasan poin 'Jika disahkan oleh Dewan Keamanan PBB' menegaskan apabila 

Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi. Hal ini bermakna sebuah sanksi penuh 

persenjataan konvensional tehadap Iran dalam resolusi selama lima tahun baik 

untuk ekspor maupun impor. 11 

Berdasarkan petunjuk pelaksaaan butir 8, resolusi ini berlaku hingga 

sepuluh tahun setelah hari kesepakatan sehingga seharusnya pada tahun 2015 

peraturan tersebut masih berlaku.Sedangkan pada tahun 2015 Pejabat Rusia Sergei 

Chemezov pada 19 November 2015 menyatakan, Rusia dan Iran telah 

menandatangani kontrak untuk memulai pengiriman sistem rudal S-300 dari 

Moskow ke Teheran.12 

Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan perdagangan 

senjata yang dilakukan Iran dan rusia merupakan salah poin larangan yang terdapat 

dalam resolusi DK PBB No. 2231.S enjata anti serangan udara S-300 yang dikirim 

Rusia ke Iran sendiri adalah varian baru dari rudal S-300, yakni S-300V4. Sistem 

rudal tersebut disebut-sebut dua kali lebih efektif ketimbang varian S-300 standar. 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah mendesak Presiden 

                                                           
11http://www.beritadunia.net/lintas-warta/analisa/analisis-resolusi-dk-pbb-no-2231-tentang-iran 

pada 30 september 2017 
11 Ibid 
12 Diakses dari http://international.sindonews.com/read/1060261/43/israel-ketir-ketir-rusia-hendak-

pasok-s-300-ke-iran-1447121240 pada 30 september 2017 

http://www.beritadunia.net/lintas-warta/analisa/analisis-resolusi-dk-pbb-no-2231-tentang-iran
http://international.sindonews.com/read/1060261/43/israel-ketir-ketir-rusia-hendak-pasok-s-300-ke-iran-1447121240
http://international.sindonews.com/read/1060261/43/israel-ketir-ketir-rusia-hendak-pasok-s-300-ke-iran-1447121240
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Rusia Vladimir Putin untuk mencegah penjualan sistem rudal pertahanan udara S-

300 sejak 2013. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai keputusan presiden 

Rusia Vladimir Putin terkait ekspor senjata anti serangan udara (Air Missile System) 

S 300 ke Iran dengan melanggar resolusi dewan keamanan PBB. Keputusan ekspor 

senjata tersebut merupakan inisiatif seorang actor pengambil kebijkana yaitu 

Vladimir Putin, karena pada presiden sebelumnya dapat diketahui bahwa  Dmitry 

Medvedev tidak berani mengambil kebijakan ekspor senjata padahal kebijakan 

tersebut dapat berpengaruh pada ekonomi dalam negerinya. Dibawah 

kepemimpinan Vladimir Putin Rusia nekat mengekspor senjata guna memulihkan 

industri pertahanan, memperoleh sumber dana, dan memperoleh cadangan minyak 

hasil dari penjualan senjata. Kebijakan ini sangat menarik untuk dikaji karena pada 

tahun 2010 Rusia patuh terhadap resolusi DK PBB dan tekanan dari AS untuk tidak 

menjual senjata ke Iran, namun  pada tahun 2015 Rusia dan Iran kembali 

memperbarui dan menandatangani kontrak pembelian senjata anti serangan udara 

(Air Missile System) S 300 ke Iran. Di sisi lain sanksi DK PBB terkait embargo 

senjata ke Iran masih berlaku dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat 

meyatakan bahwa kebijakan Rusia mengirim senjata ke Iran ini melanggar DK 

PBB. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan maka peneliti merumuskan masalah 

tentang: “Mengapa Rusia Melakukan Kebijakan Ekspor Senjata Ke  Iran 2015?” 
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1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu bertujuan 

untuk Mengetahui alasan Rusia Melakukan Kebijakan ekspor senjata ke  Iran pada 

tahun 2015 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, 

baik dari segi akademis dan segi praktis, diantaranya adalah: 

1.3.2.1 Segi Akademis 

a. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan 

Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai analisis 

konstruktivisme dalam perubahan kebijakan luar negeri  

b. Memberi sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat 

melakukan penelitian pada materi kajian yang sama. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat menambah wawasan kepada pembaca dan khususnya penulis 

dan memahami teori-teori yang digunakan untuk menganalisa 

kebijakan luar negeri Rusia . 

b. Memberi pemahaman mengenai perubahan kebijakan luar negeri Rusia 

dalam ekspor senjata  anti serangan udara (Air Missile System) S 300 

ke Iran. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa studi terdahulu.Beberapa tulisan 

memberikan kontribusi mengenai cara berpikir melalui persamaan maupun 

perbedaan sudut pandang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 

terdahulu yang mendukung teori dan topik yang peneliti angkat.Untuk 

menganalisanalasan Rusia melakukan kebijakan ekspor senjata anti serangan udara 

(Air Missile System) S 300 ke  Iran pada tahun 2015. peneliti menggunakan study 

terdahulu yang dilakukan oleh: 

A. Christopher Harmer (2015) dalam jurnal yang berjudul “The Strategic 

Impact of The S-300 In Iran”13 

Dalam jurnal tersebut, Christopher Harmer menganalisa mengenai implikasi 

pengiriman senjata S-300 Russia ke Iran. Dalam penelitian ini Christopher Harmer 

menjelaskan bahwa pengiriman senjata S-300 akan mengembalikan hubungan baik 

antara Iran dan Russia yang sebelumnya sempat memburuk akibat adanya 

penangguhan pengiriman senjata S-300.14 Selain itu, pengiriman senjata S-300 

Russia ke Iran dianggap Harmer sebagai sebuah game-changer di wilayah Timur 

Tengah, dimana Harmer mengatakan bahwa militer Negara-negara Arab dan Israel 

belum memiliki kapabilitas untuk mengatasi senjata S-300. Hal ini tentunya akan 

membuat daerah Timur Tengah menarik atensi dari dunia internasional, yang 

sempat membuat Israel membujuk Vladimir Putin untuk membatalkan pengiriman 

                                                           
13 Christopher Harmer. 2015. The Strategic Impact of the S-300 In Iran dalam 

www.irantracker.org/sites/default/files/.../Harmer_Strategic_Impact_S-300_Iran.pdf diakses 

pada tanggal 8 Desember 2016 
14Ibid hlm 12 

http://www.irantracker.org/sites/default/files/.../Harmer_Strategic_Impact_S-300_Iran.pdf
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senjata S-300, meskipun pada akhirnya Putin tetap bersikukuh untuk mengirimkan 

senjata S-300 ke Iran. 

Dalam pengiriman kembali senjata S-300 ke Iran yang sempat 

ditangguhkan, Russia menjanjikan akan mengirimkan senjata S-300 model terbaru 

yang mempunyai teknologi lebih canggih dan daya jangkau lebih luas. Hal ini 

dianggap oleh Christopher Harmer sebagai langkah strategis Russia untuk 

memperbaiki hubungan dan mempererat hubungan yang dapat berimplikasi 

terhadap perdagangan senjata Russia ke Iran. Christopher Harmer memprediksi 

bahwa dengan adanya pengiriman senjata ini, akan memicu perdagangan senjata 

lainnya antara Russia dan Iran, dan bukan tidak mungkin nantinya Iran akan 

membeli senjata S-400 atau S-500 yang memiliki teknologi lebih baru 

dibandingkan S-300. 

Pada jurnal yang ditulis oleh Christopher Harmer, penulis mendapatkan 

manfaat mengenai implikasi dalam melanjutkan kembali perjanjian senjata S-300 

antara Russia dengan Iran yang sempat ditangguhkan. Dijelaskan bahwa 

pengiriman senjata ini akan dapat memperbaiki dan mempererat hubungan Russia 

dengan Iran. Hal ini dapat berdampak pada adanya kerjasama lebih lanjut antara 

Russia dan Iran di bidang militer yang mana ini tentunya akan dapat 

menguntungkan Russia dari sektor ekonomi. 

B. Andrew Schotter (2006) dalam jurnal yang berjudul “Strong And Wrong 

The Use Of Rational Choice Theory In Experimental Economics 

Dalam penelitian tersebut, Andrew Schotter menganalisis mengenai 

penggunaan teori rational choice dalam experimental economics.Penggunaan teori 
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rasional bukan hanya mengharapkan adanya kebenaran dalam suatu pengambilan 

keputusan, namun adanya ketepatan dalam membuat prediksi dengan menggunakan 

asumsi yang telah dipersiapkan secara matang. 

Pada jurnal yang ditulis Andrew, penulis mendapatkan manfaat mengenai 

rational choice theory, bahwa tujuan utama teori pilihan rasional adalah meletakkan 

secara jelas dan transparansyarat kondisi apa yang diperlukan dan / tentang perilaku 

manusia. 

C. Bella Nur Meitasari (2013) dalam jurnal yang berjudul Kebijakan 

Perdagangan Senjata Rusia Terhadap CinaTahun (2006-2012) 

Dalam jurnal tersebut Bella menjelaskan bahwa alasan Rusia 

mempertahankan Cina sebagai partnernya di bidang perdagangan senjata didasari 

oleh dua faktor, yaitu faktor potensi ekonomi serta konsiderasi keamanan yang 

timbul karena kalkulasi potensi ekonomi yang muncul dari hubungan tersebut dan 

konsiderasi faktor keamanan.Berbagai pertimbangan dan kalkulasi yang cermat 

tentunya harus dilakukan Rusia, mulai dari pengaruh yang akan ditimbulkan dari 

terhentinya perdagangan dengan Cina di bidang ekonomi, politik dan keamanan 

negaranya. Di bidang ekonomi, kebijakan memutus perdagangan senjata dengan 

Cina tentu akan menimbulkan kerugian besar dalam industri pertahanan Rusia, 

mengingat fakta bahwa Cina merupakan salah satu konsumen terbesar industri 

pertahanan Rusia yang mana 15 persen dari keseluruhan total ekspor senjata 

ditujukan ke Cina. Walaupun jika dicermati lebih lanjut, berbagai pelanggaran yang 

terjadi dalam kerjasamanya dengan Cina di bidang perdagagngan  senjata dapat 

menimbulkan kerugian ekonomi bagi Rusia di waktu yang akan datang. Namun, 
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Rusia juga mencermati adanya faktor mengenai potensi ekonomi dari perdagangan 

senjata yang akan datang dengan Cina, mengingat proses modernisasi industri 

militer  Cinayang masih terus berlangsung, serta potensi ekonomi dari kenaikan 

anggaran belanja militer Cina yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang 

mana kemungkinan besar akan dialokasikan dalam pembelian senjata ke Rusia, 

mengingat Cina masih mengalami embargo senjata dari negara-negara barat.  

Sedangkan di bidang politik, kerjasama perdagangan senjata merupakan alat 

diplomasi yang digunakan Rusia untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap Cina 

terhadap Rusia, yang mana perdagangan senjata kerap kali digunakan Rusia sebagai 

alat politik untuk mendekatkan diri dengan Cina di berbagai kerjasama dalam 

kerangka hubungan bilateral kedua negara. Sedangkan dalam sektor keamanan, 

kerjasama perdagangan senjata dengan Cina, dapat dipandang sebagai alat untuk 

meningkatkan bargaining position Rusia dimata Cina, termasuk mengenai 

pengaruhnya di kawasan Asia Tengah. Dalam hal ini, setidaknya kerjasama senjata 

yang terjalin antara Rusia dan Cina dapat dijadikan alat yang mampu 

mempengaruhi sikap dan kebijakan Cina di kawasan Asia Tengah. Bergantungnya 

Cina terhadap teknologi tinggi persenjataan Rusia akan memaksa Cina bersikap 

hati-hati dalam setiap kebijakannya terhadap Rusia. Selain itu, hubungan baik yang 

ditimbulkan dari kerjasama perdagangan senjata dengan Cina, akan membawa 

Rusia pada pencapaian kepentingan keamanan serta ambisi geopolitiknya, melalui 

berbagai kerjasama kedua negara.  

Dari jurnal tersebut, penulis mendapatkan manfaat bahwa teori kebijakan 

rasional mempunyai  informasi lengkap, dan karenanya mampu melakukan seleksi 
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alternatif secara rasional komprehensif untuk memaksimumkan manfaat dan 

meminimumkan biaya. Pilihan rasional pastilah merupakan sebuah akibat dari 

serangkaian proses dalam mencapai tujuan tertentu yang didalamnya sudah 

memperhitungkan segala macam hal yang berpotensi menjadi hambatan, oleh sebab 

itu pengambilan keputusan dengan menggunakan teori ini sangat 

mempertimbangkan segala macam aspek dalam memperoleh kebenaran. 

D.  Tom Burns, Ewa Roszkowska, (2016) Rational Choice Theory: Toward  

Psychological, Social, and Material Contextualization of Human Choice 

Behavior 

Burns dan Roszkowska dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa sejumlah 

ilmuan sosial telah menggambarkan psikologi, ilmu kognitif, antropologi, dan 

sosiologi sudah banyak membawa realisasi dan relevansi secara empiris dalam 

pendekatan Rational Choice Theory. Perkembangan Rational Choice Theory 

menjadi sebuah tantangan terhadap Rational Choice Theory khususnya dalam 

bidang ekonomi. Hal tersebut dikarenakan perekenomian menjadi sebuah kunci 

yang membawa perubahan dalam peradaban.  

Keadaan tersebut menurut Burns dan Roszkowska dikarenakan sikap dasar 

manusia ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan kerap mengambil keputusan 

yang tidak konsisten, kurang optimal, dan terkesan ceroboh yang dilatarbelakangi 

dengan kurangnya pengetahuan, kesalahan perhitungan, dan dorongan emosional 

dalam mengambil keputusan. Selain itu,  menurut Burns dan Roszkowska manusia 

lebih sering dipengaruhi pada pilihan yang dihadapkan pada mereka dan informasi-
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informasi yang mereka tahu dengan permaslaaha yang ada tanpa tahu kebenaran 

dari informasi tersebut.  

Selanjutnya Burns dan Roszkowska menyarakan dalam penelitiannya untuk 

mengembangkan lebih jauh Rational Choice Theory, karena sampai saat ini belum 

ada pendekatan khusus yang dapat menggantikan konsep Rational Choice Theory 

secara lebih rinci.  

E. Putri Arianingsih Suci Wulandari, (2015) dalam jurnal yang berjudul 

Upaya Indonesia Dalam Mencegah  Perdagangan Ilegal Senjata Api 

Berkaliber Kecil Dan Ringan  Pada Tahun 2006 - 2008  

Dalam penelitian tersebut, Wulandari mengkaji upaya-upaya yang 

dilakukan Indonesia dalam mencegah perdagangan ilegal senjata Api Berkaliber 

Kecil Dan Ringan  Pada Tahun 2006 – 2008. Wulandarimenjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa Indonesia telah menunjukan keseriusan untuk 

mengimplementasikan UNPoA sebagai rambu-rambu dalam perdagangan senjata. 

Hal tersebut menurut Wulandari bukan semata-mata dikarenakan kepatuhan 

Indonesia terhadap rezim internasional, tetapi juga adanya kekhawatiran akan 

meluasnya dampak yang diakibatkan terhadap keamanan manusia, keamanan 

negara, dan pembangunan nasional. Akan tetapi, Wulandari juga menemukan 

bahwa Indonesia juga mendapatkan dorongan dan hambatan dalam upaya menekan 

tindak perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan, seperti adanya 

desakan masyarakat internasional untuk menghormati HAM menjadi salah satu 

pendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan. Sedangkan 

hambatan dalam menekan tindak perdagangan ilegal tersebut sebagaimana yang 



 13 

ditemukan Wulandari dalam penelitianya disebabkan karena bebrapa faktor 

geografis, ekonomi, penyelundupan, hukum, sosial-budaya, dan kebijakan luar 

negeri.  

Dengan banyaknya hambatan yang dialami oleh Indonesia, dalam penelitian 

tersebit dijelaskan tidak menjadi faktor untuk menghentikan niat pemerintah dalam 

melakukan upaya pencegahan. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan 

dari level nasional, regional hingga global. Diharapkan dengan adanya upaya 

pencegahan ini mampu menekan tingkat perdagangan ilegal senjata api berkaliber 

kecil dan ringan.  

Wulandari dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan 

dalam level nasional dilakukan dalam bentuk penambah tiga buah armada KPC-

38m berbahan alumunium dengan semakin ditingkatkan pula kualitas SDM melalui 

pelatihan dengan PT. PAL dan mengedepankan OMSP. Pada level regional, 

Indonesia lebih menekankan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan 

dengan Malaysia, Singapura, dan Australia. Dalam ketiga kerjasama tersebut, salah 

satunya mampu menghasilkan pos penjagaan bersama salah satunya di Entikong 

(Kalimantan Barat) dan mampu meningkatkan kualitas pertahanan beserta aparat 

pertahannya melalui latihan militer bersama serta sharing intelijen. Sedangkan pada 

level global, Indonesia berpartisipasi aktif dalam mengikuti UN Conference on 

Small Arms yang dilakukan sebanyak dua kali dalam jangka wakyu 2006-2008 dan 

cukup mampu membuat serta menyerahkan laporan nasional meskipun hanya 

dilakukan sebanyak satu kali untuk tahun 2008.  
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F. Mohammad Isnan Affandi (2014) dalam judul Dampak Pasokan Senjata 

pada SAF dan SPLA terhadap Perpanjangan Durasi Konflik SudanSudan 

Selatan 2011-2012. 

Dalam jurnal ini, Mohammad Isnan Affandi menjelaskan bahwa Aliran  

senjata  asing  kepada  SAF  dan  SPLM/A  dan  beredarnya  senjata pada  militan  

tribal  atau  non-state  armed  group  berdampak  pada dinamika  konflik  antar  

kedua  kubu  pasca  CPA  yakni  perpanjangan konflik  atau  protracted  conflict.  

Aliran  senjata  pada  pihak  yang berkonflik  bertindak  sebagai  subyek  yang  

dominan  bagi  terwujudnya perang  baru  pasca  partisi  yang  seharusnya  menandai  

berakhirnya kekerasan  antar  kedua  kubu.  Sehingga  pihak  yang  berkonflik  selalu 

bergantung pada pasokan senjata untuk dapat melanjutkan peperangan dan  atau  

resupply  persenjataan  yang  telah  mereka  gunakan  selama perang.  Resupply  

senjata  pada  peperangan  tentunya  akan  terus  terjadi karena senjata selalu 

diperlukan selama peperangan yang menyebabkan pasokan  senjata  secara  terus  

menerus  terjadi.  Pasokan  senjata  pada pihak  yang  berkonflik  kemudian  

dianggap  memberikan  bahan  bakar pada dinamika konflik (fuel violence). 

Dinamika  konflik  pasca  CPA  setelah  adanya  pasokan  senjata  menjadi 

semakin keras bahkan melanjutkan konflik yang telah sempat meredup pada  

selama  CPA.  Disetujuinya  CPA  oleh  NCP  dan  SPLM/A  adalah teruwujudnya  

kondisi  damai  selama  dan  pasca  CPA  antara  Sudan  dan Sudan  Selatan  yang  

menandai  berakhirnya  perang  puluhan  tahun. Namun misstrust dan saling curiga 

yang difasilitasi oleh adanya military build-up  melalui  pasokan  senjata  

menginisiasi  potensi  perang  baru pasca  CPA.  Hal  ini  menandai  munculnya  
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episode  baru  yang memperpanjang durasi perang antar kedua kubu pasca CPA 

2011-2012 yang  seharusnya  tidak  lagi  ada  sejalan  dengan  kemerdekaan  Sudan 

Selatan sebagai salah satu fokus utamanya. 

Jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada penulis mengenai pengetahuan 

pasokan senjata ke daerah-daerah konflik.Pasokan senjata kepada daerah-daerah 

perangmenyebabkan pasokan senjatasecara  terus  menerus  terjadi.  Pasokansenjata  

pada pihak  yang  berkonflik  kemudian  dianggap  memberikan  bahan  bakar pada 

dinamika konflik (fuel violence). 

 

Tabel ”Posisi Penelitian” 

N

No. 

Nama Peneliti/ 

Judul 

Penelitian 

Metodologi/ 

Konsep & teori 

Hasil Penelitian 

1

1. 

Christopher 

Harmer (2015) 

Dalam jurnal 

yang berjudul  

 

“The Strategic 

Impact of The 

S-300 In Iran 

Game-changer, 

Rational Choice 

Theory 

Kualitatif 

Langkah strategis Russia untuk 

memperbaiki hubungan dan mempererat 

hubungan yang dapat berimplikasi 

terhadap perdagangan senjata Russia ke 

Iran. Bahwa dengan adanya pengiriman 

senjata ini, akan memicu perdagangan 

senjata lainnya antara Russia dan Iran, dan 

bukan tidak mungkin nantinya Iran akan 

membeli senjata S-400 atau S-500 yang 

memiliki teknologi lebih baru 

dibandingkan S-300. 
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2

2. 

Andrew 

Schotter (2006) 

dalam jurnal 

yang berjudul  

 

“Strong and 

Wrong: The 

Use of Rational 

Choice Theory 

in Experimental 

Economics 

Rational Choice 

theory 

 

Kualitatif 

Teori pilihan rasional adalah teori yang 

efisien untuk mempelajari perilaku 

manusia 

3

3. 

Bella Nur 

Meitasari 

(2013)  

 

Kebijakan 

Perdagangan 

Senjata Rusia 

Terhadap Cina 

Tahun (2006-

2012) 

 

Rational Choice 

Theory, Teori 

Pembuatan 

Keputusan Luar 

Negeri, 

kepentingan 

nasional, Arms 

Sales Diplomacy 

 

Studi Pustaka 

 

Bahwa kebijakan mempertahankan 

perdagangan senjata dengan Cina 

merupakan kebijakan paling Rasional yang 

dapat menguntungkan Rusia. Yang mana, 

perdagangan senjata terbukti mampu 

dijadikan sebagai alat diplomasi yang 

ampuh untuk menentukan sikap dan 

kebijakan negara. Potensi ekonomi yang 

datang dari perdagangan senjata, pada 

kenyataannya sangat mempengaruhi 

kapabilitas kekuatan Rusia di kawasan 

Asia Tengah, serta bargaining positionnya 
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bagi Cina sehingga pilihan bekerja sama 

dengan Cina di bidang perdagangan 

senjata merupakan pilihan paling tepat 

bagi Rusia. 

4

4. 

Tom Burns, 

Ewa 

Roszkowska, 

(2016) Rational 

Choice Theory: 

Toward a 

Psychological, 

Social, and 

Material 

Contextualizati

on of Human 

Choice 

Behavior 

Rational Choice 

Theory, Cognitive 

Revisions, 

Psychological, 

Social, and 

Material 

Embeddedness, 

Moral Agency, 

Theory 

Fragmentation. 

 

Metode penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan studi 

pustaka 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adaptasi dan modifikasi yang dibuat 

dalam  teori pilihan telah menyebabkan 

fragmentasi besar Rational Choice 

Theorydan belum terintegrasi, sehingga 

tampaknya hanya menggantikan Rational 

Choice Theory. 

 

 

5

5. 

Putri 

Arianingsih 

Suci Wulandari,  

Illicit Trafficking 

of Small Arms and 

Light Weapons in 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Indonesiasudah cukup baik untuk 

mencegahperdagangan 
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(2015)  

 

Upaya 

Indonesia 

Dalam 

Mencegah  

Perdagangan 

Ilegal Senjata 

Api Berkaliber 

Kecil Dan 

Ringan  Pada 

Tahun 2006-

2008 

 

Indonesia, 

Indonesia’s Effort, 

UNPoA, 

International 

Regimes  

 

Metode penelitian 

deskriptif kualitatif 

dengan teknik 

wawancara dan 

library research 

terlarang  dariSALW.Namun,  ada 

beberapa faktor yang bersifat 

geografis,ekonomi, sosio - budaya, hukum, 

dan kebijakan luar negeri, yang menahan 

upaya  untukmencega pelanggaran HAM 

terlarang terhadap SALW. 

 

6

6. 

Mohammad 

Isnan Affandi, 

(2014) 

 

Dampak 

Pasokan Senjata 

pada SAF dan 

SPLA terhadap 

Perpanjangan 

SAF, SPLM/A, 

arm transfer, 

military capability, 

security dilemma 

 

Metode penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan studi 

pustaka 

Dalam penelitian ini terbukti bahwa 

military build-up ditambah dengan doktrin 

permusuhan dan mobilisasi pasukan telah 

membuat pihak lain khawatir sehingga 

berujung pada pecahnya perang antara 

SAF dan SPLA pasca CPA sepanjang 

tahun 2011-2012 dan diperkeruh dengan 

adanya non-state armed force. 
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Durasi Konflik 

Sudan-Sudan 

Selatan 2011-

2012 

7

7. 

Ellys 

Nofitasary, 

(2017)  

 

Alasan Rusia 

Dalam 

Mengambil 

Kebijakan 

Ekspor Senjata 

Ke Iran  pada 

tahun 2015 

Teory aktor 

rasional 

 

Metode penelitian 

ekplanatif dengan 

teknik library 

research 

Alasan pengambilan kebijakan Rusia untuk 

mengekspor senjata kepada Iran yang 

tengah embargo yang di terima adalah 

karena factor kebutuhan dana, minyak, dan 

hubungan di wilayah timur tengah 
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1.5 KERANGKA TEORI  DAN KONSEP 

1.5.1 Model Aktor Rasional 

Untuk dapat menjawab serta menguraikan persoalan diatas, maka sesuai 

dengan aturan penulisan ilmiah digunakan teori untuk menjelaskan fenomena yang 

terjadi. Adapun teori yang digunakan adalah model aktor rasional. Teori model 

aktor rasional memusatkan perhatian pada actor. Actor dipandang sebagai manusia 

yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya actor mempunyai tujuan 

dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Actor pun 

dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan 

bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan 

pilihannya. 

Sebagai komponen dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Graham 

T.Allison menyebutkan bahwa : “National security and national interest are the 

principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security 

and range of other objectives”15. Pada setiap proses pembuatan kebijakan luar 

negeri (decision making process) memang bisa dipengaruhi banyak faktor. Proses 

pembuatan kebijakan luar negeri juga melibatkan banyak aktor domestik yang 

berasal dari berbagai institusi. Tak jarang dari berbagai aktor yang terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan luar negeri itu memiliki kepentingan yang berbeda-

beda sehingga terjadi proses tarik-menarik kepentingan. Namun, kebijakan luar 

negeri yang dihasilkan tetap merupakan satu kebijakan yang diyakini bisa 

                                                           
15 Allison, Graham T. Essence of Decision: Explaning the Cuban Misile Crisis. Boston: Little, 

Brown and Company. 1971. 
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memenuhi kepentingan nasional secara maksimal berdasarkan pertimbangan 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.dalam hal ini 

Allison mengatakan bahwa : “governments select the action that will maximize 

strategic goals and objectives”16. Menurut Allison goals and objectives dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri merupakan tujuan dari kebijakan yang dibuat. 

Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang akan diambil merupakan kebijakan 

yang dinilai bisa memaksimalkan pencapaian strategis negara. 

Menurut Graham T Allison proses pembuatan kebijakan luar negeri 

dilakukan oleh aktor yang mana masing-masing berperan sebagai pemain. 

Hubungan antar aktor secara umum digambarkan dalam proses tarik ulur satu sama 

lain (pulling and hauling). Kebijakan luar negeri dipahami sebagai political 

outcomes17. Menurut Allison, outcomes bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh 

para aktor tetapi merupakan hasil dari kompromi, koalisi dan kompetisi antar aktor. 

Kemampuan dan keahlian dari para aktor itulah yang menentukan hasil akhir dari 

proses pengambilan keputusan18. 

Dalam model actor ini, kebijakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari 

tindakan-tindakan aktor rasional dimana alternatif-alternatif terbaik diambil 

berdasarkan pemikiran strategis atau pertimbangan untung-rugi (costs and benefits) 

atas masing-masing alternatif.Karena pembuat keputusan dapat 

mempertimbangkan untung-rugi atas masing-masing alternatif, maka model ini 

berasumsi bahwa pembuat keputusan memiliki informasi yang cukup untuk 

                                                           
16 Ibid, hal 32 
17 Ibid, hal 37 
18 Ibid, hal 38 
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melakukan pertimbangan tersebut. Asumsi-asumsi lain dari model aktor rasional 

ini adalah bahwa pemerintah negara lain itu monolit atau tidak terpecah belah dan 

pemerintah ini memiliki tujuan jelas yang menjadi pertimbangan dalam memilih 

alternatif-alternatif tersebut. Dengan demikian, Analis politik luar negeri harus 

memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu 

bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh 

pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu. 

Dalam teori model aktor rasional terdapat empat komponen dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh actor. Adapun empat komponen 

tersebut antara lain 

1. Goal and objective atau tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan 

pengambilan sebuah keputusan khususnya kebijakan internasional umumnya 

memiliki dua tujuan utama yaitu berkaitan dengan kepentingan dan keamanan 

nasional.  

2. Options (pilihan keputusan). Pilihan keputusan merupakan berbagai 

jenis keputusan baik bersifat serial atau runtutan maupun berbagai jenis 

keputusan yang dikeluarkan secara serentak untuk menyikapi suatu peristiwa 

atau kasus. Variasi keputusan ini dapat bersifat positif maupun negative, baik 

berupa kecaman, boikot, bantuan, maupun bentuk lobi atau negosiasi. 

3. Consequence (dampak atau akibat). Dampak atau akibat pada 

rational choice theory merpakan hasil yang dipertimbangkan dan akan dapat 

dilihat setelah keputusan tersebut dilontarkan dalam menyampaikan sebuah 

keputusan actor selalu mempertimbangkan untung ruginya.  
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4. Choice (pilihan). Dari berbagai pilihan dari keputusan yang 

dilontarkan pasti terdapat pilihan-pilihan prioritas dan memiliki peringkat atau 

dampak paling baik. Dari sisi ini akan diketahui keputusan-keputusan mana saja 

yang memberikan dampak paling baik sampai dampak yang paling buruk.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode /  Tipe Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan tipe penelitian eksplanatif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada proses 

pengolahan data berupa kata-kata, lisan atau verbal. 19Penelitianeksplanatif 

bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan 

menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.Penelitian ini lebih 

bersifat menjelaskan berdasarkan data kemudian di kaitkan dengan kajian teori dan 

menuntun kepada jawaban dari rumusan masalah diatas, adapun fokus dalam 

penelitian ini adalah Alasan Rusia Melakukan Kebijakan ekspor senjata ke  Iran 

pada tahun 2015.  

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik data kualitatif, berupa pengumpulan berbagai 

fakta dan bukti-bukti kasus terkait masalah yang diteliti. Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif 

yang bersifat non statistic, data yang didapat ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat 

                                                           
19Miles B,Matthew dan Huberman. (2008). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode 

Baru, Universitas Indonesia Press,Jakarta. 
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dan paragraph untuk menggambarkan dan menjelaskan alasan Rusia Melakukan 

Kebijakan ekspor senjata ke Iran pada tahun 2015. Adapun urutan analisis data 

meliputi pengumpulan data, reduksi dan kondensasi, display data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh sebagai pendukung penelitian ini, diperoleh melalui 

studi literature (library research). Studi literature atau kepustakaan merupakan 

suatu kegiatan  untuk mengkaji antara teori-teori yang mendasari masalah dan 

bidang yang akan diteliti yaitu terkait kebijakan, pertanian, dan pengambilan 

keputusan dengan pemasalahan yang timbul dimana teori dan permasalahan 

tersebut didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian, artikel ilmiah, dan bentuk 

literature lainnya sebagai data. Data tersebut akan dikumpulkan, dikelompokkan, 

kemudian dianalisa untuk melihat data manakah yang dapat membantu menjelaskan 

masalah dalam penelitian ini.20 

 

1.6.4 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan sebagai penunjang tulisan ini adalah data 

sekunder.Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

bersumber dari berbagai bentuk literature yang sudah tersedia sebelumnya tanpa 

harus melakukan pengambilan langsung terhadap informan. Data sekunder yang 

bersumber dari buku-buku konvensional, ebook, kumpulan-kumpulan artikel 

                                                           
20 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
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ilmiah yang memiliki isu terkait bahasan penelitian, jurnal ilmiah.Data-data 

tersebut diperoleh melalui internet maupun perpustakaan. 

 

1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1. Batasan Materi 

Batasan materi difokuskan pada empat aspek yaitu Goal and objective atau 

tujuan dari pengambilan keputusan ekspor senjata, Options atau alternative dalam 

pengambilan keputusan, Consequence atau dampak atau akibat yang akan diterima 

oleh Rusia apabila mengambil keputusan ekspor senjatan dan Choice pilihan lain 

yang dapat menjadi solusi selain mengeskpor senjata. 

 

1.7.2. Batasan Waktu 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada alasan Rusia Melakukan 

Kebijakan ekspor senjata ke Iran pada tahun 2015, yang dibahas melalui teori model 

aktor rasional. 

 

1.8 Hipotesa 

Mengacu pada teori model aktor rasional yang dikemukakan oleh Graham 

T Allison bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya dilakukan oleh aktor yang 

mempunyai peran masing-masing sebagai pemain. Model aktor rasional 

menyebutkan terdapat 4 komponen yang bisa digunakan untuk mneganalisis 

kebijijakan luar negeri yang fokus pada peran aktor dalam pembuat kebijakan. 

Komponen tersebut adalah Goal and objective, Options, Consequence, dan Choice. 
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Goal and objective menekankan pada tujuan pengambilan keputusan. 

khususnya dalam kebijakan internasional umumnya berkaitan dengan kepentingan 

dan keamanan nasional. Dalam hal ini, tujuan pengambilan keputusan Rusia 

melakukan ekspor senjata terhadap Iran karena Rusia secara jelas dikarenakan 

kepentingan nasional, yaitu impor minyak. Minyak sebagai kebutuhan energi 

negara Rusia dapat terpenuhi jika Rusia bersedia melakukan ekspor senjata 

terhadap Iran. Selain itu, tujuan pengambillan keputusan Rusia untuk melakukan 

ekspor senjata karena kebutuhan dana demi kepentingan politik negara yang cukup 

besar. Dengan ekspor senjata, Rusia dapat menutupi kebutuhan dana dari hasil 

penjualan senjata. Options yang dapat di ambil oleh Rusia dalam hal ini adalah 

dengan cara melakukan ekspor senjata ke Iran. 

Dampak yang muncul apabila Rusia tetap melakukan ekspor senjata ke Iran 

adalah sanksi yang akan diberikan kepada Rusia karena sudah melanggar resolusi 

PBB meski sampai saat ini sanksi tersebut masih sebatas pembahasan belum sampai 

pada keputusan bahwa Rusia memungkinkan dijatuhi sanksi oleh PBB. Akan tetapi, 

pembahasan Rusia dalam PBB tentunya berpengaruh pada kebijakan-kebijakan 

negara lain yang memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama terlebih dahulu. 

Dengan demikian, di sisi lain Rusia juga mengalami kerugian karena keputusannya 

untuk ekspor senjata kepada Iran dengan kehilangan kerjasama dengan negera-

negara lain mengingat Rusia adalah salah satu negara yang mempunyai peran besar 

dalam persenjataan dunia. Namun apabila Rusia tidak melaukan ekspor senjata ke 

Iran maka Rusia tidak akan dapat memenuhi kepentingan nasionalnya, yaitu 

mendapatkan minyak dan dana. Dampak yang diterima Rusia sebagai akibat adanya 
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keputusan dalam pengambilan kebijakan adalah penjelasan dari komponen 

Consequence.  

Choice dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Rusia ialah Rusia 

tetap akan melakukan ekspor senjata ke Iran. Walaupun nantinya Rusia akan 

mendapatkan sanksi dari PBB maupun embargo dari negara-negara lain. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi menjadi empat bab:  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tunjuan Penelitian 

1.4. Penelitian Terdahulu 

1.5. Landasan Teori/Konsep 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3. Jenis Data 

1.6.4. Teknik Analisa Data 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

1.7. Hipotesa 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB II: Kebijakan Rusai Dalam Ekspor Senjata Ke Iran 
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2.1 Embargo Senjata Terhadap Iran 

2.2 Kebijakan Ekspor  senjata Rusia ke Iran 

BAB III: Alasan Rusia dalam Pengambilan Kebijakan  Ekspor Senjata Ke 

Iran 

3.1 Tujuan kebijakan ekspor senjata rusia kepada Iran  

3.2 Faktor-faktor yang mendorong rusia melakukan kebijakan ekspor senjata 

kepada Iran 

3.3 Dampak kebijakan rusia melakukan ekspor senjata kepada Iran 

3.4 Alternatif pilihan kebijakan yang yang diambil oleh Rusai 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 




