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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PBB sudah berdiri sejak 1945. PBB sendiri merupakan organisasi 

internasional yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan 

keamanan internasional. Tujuan ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 pada Piagam PBB, 

yang berisi1:  

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effectice 

collective measures for the preventation and removal of threats to the peace, and 
for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and bring 

about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and 

international law, adjustment or settlement of international disputes or situations 

which might lead to a breach of the peace”  

 

Keamanan dan Perdamaian internasional merupakan tanggung jawab utama 

dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) atau United Nations Security Council 

(UNSC). Seluruh anggota PBB memberikan mandatnya dalam hal perdamaian dan 

keamanan internasional kepada DK PBB. Tanggung jawab DK PBB dalam 

menjaga perdamaian dan keamanan internasional terdapat pada pasal 24, ayat 1 dan 

mandat atau persetujuan dari semua anggota PBB tentang keamanan perdamaian 

dunia yang diserahkan pada DK PBB terdapat pada pasal 25 pada Piagam PBB, 

yang berbunyi2:  

                                                             
1 Charter of United Nations dalam A. LeRoy Bennett and James K. Oliver, 2002, International 

Organizations Principles and Issues, 7th Edition, New Jersey: Pearson Educations, Inc., Hal. 473  
2 Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice, United Nations, 

diakses dalam https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf, (20/05/2017, 15:10 WIB)  

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
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“In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members 

confer on the Security Council primary responsibillity for the maintenance of 

international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this 

responsibility the Security Council acts on their behalf.” 

“The member of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of 

the Security Council in accordance with the present Charter” 

 

DK PBB memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap 

perdamaian atau tindakan agresi. Semua anggota PBB telah setuju dan menerima 

keputusan DK PBB dalam melaksanakan perannya untuk menjaga perdamaian dan 

kemanan internasional.  DK PBB yang memiliki wewenang dalam mengambil 

keputusan untuk masalah keamanan dan perdamaian internasional yang sesuai 

dengan isi Piagam PBB.3 

Ketika melihat peran dari PBB sebagai organisasi internasional, maka dapat 

mengabaikan peran dari badan-badan utama PBB dalam menangani konflik Rusia-

Ukraina di Crimea. Terutama, badan-badan utama seperti Majelis Umum yang 

dapat pula mengeluarkan resolusi konflik. Dalam melihat PBB sebaga organisasi 

internasional, tidak dapat pula mengabaikan proses-proses yang terjadi dalam PBB 

yang melibatkan negara-negara anggota PBB. Terutama negara-negara anggota 

PBB yang menduduki jabatan di DK PBB.  

 Namun dalam kasus Crimea telah melibatkan salah satu anggota tetap DK 

PBB dalam permasalahan tersebut. Keterlibatan Rusia dimulai dari intervensi 

militer Rusia ke Ukraina dimulai sejak 28 Februari 2014. Intervensi tersebut 

dimulai dengan pendaratan pasukan pertahanan Rusia ke wilayah Perekop Istmus, 

                                                             
3What is Security Council?, United Nations, diakses dalam http://www.un.org/en/sc/about/, 

(27/05/2017, 15:12 WIB) 

http://www.un.org/en/sc/about/


3 
 

disusul dengan blokade yang dilakukan pasukan militer Rusia dari jalur darat, jalur 

udara, maupun jalur lain yang kemudian memutus akses jalan masuk ke Crimea 

dari Ukraina.4 Kemudian pendudukan militer Rusia terhadap Ukraina berlanjut 

pada tanggal 12 Maret 2014 dengan penempatan pasukan militer Rusia di wilayah 

Kursk, Belgorod, dan Rostov yang berada di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina.5 

Intervensi tersebut berakhir dengan Rusia mengakui Crimea sebagai negara 

merdeka dan bergabungnya negara baru Crimea ke Rusia pada 18 Maret 2014.6    

Sampai pada Maret tahun 2015, terdaftar kurang lebih 6000 orang telah 

meninggal dunia dalam konflik ini yang terhitung dari April 2014. Jumlah tersebut 

belum ditambahkan dengan korban cedera.7 Konflik Ukraina akan terus menelan 

korban meninggal dunia ketika konflik ini tidak segera dihentikan. Krisis Ukraina 

ini dapat menjadi ancaman perdamaian dan keamanan internasional.  Karena 

menurut PBB, ancaman perdamaian dan keamanan internasional sendiri dapat 

diartikan sebagai segala macam suatu kondisi atau proses yang membawa ke dalam 

suatu peristiwa kematian dalam sekala besar atau mengurangi kesempatan hidup 

                                                             
4 Anton Bebler, Freezing A Conflict: The Russia-Ukraine Struggle Over Crimea, Israel Journal of 

Foreign Affairs, Vol. VIII (3), 2014, diakses dalam 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23739770.2014.11446603?journalCode=rifa20, 

(20/09/2017, 11:17 WIB) 
5 Steven, Allison, Russian Troops Mass at Border With Ukraine, The New York Times Edisi 13 

Maret 2014, diakses dalam https://www.nytimes.com/2014/03/14/world/europe/ukraine.html, 

(20/09/2017, 11:57 WIB) 
6  
7 The Telegraph, 2015, Ukrine Crisis: Timeline of The Major Events, diakses dalam 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11449122/Ukraine-crisis-timeline-of-

major-events.html, (29/08/2017, 08:19 WIB) 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23739770.2014.11446603?journalCode=rifa20
https://www.nytimes.com/2014/03/14/world/europe/ukraine.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11449122/Ukraine-crisis-timeline-of-major-events.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11449122/Ukraine-crisis-timeline-of-major-events.html
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manusia dan merusak suatu negara yang merupakan bagian dari sistem 

internasional.8  

Tindakan Rusia tersebut telah melanggar salah satu prinsip dasar PBB.9 

Salah satu prinsip dasar PBB tersebut merupakan penghormatan negara-negara 

PBB untuk menghormati batasan teritorial negara lain. Hal ini telah disebutkan 

pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.10 

Sehingga, pada tanggal 15 Maret 2014, Resolusi S/2014/189 mengenai 

konflik Rusia-Ukraina di Crimea dikeluarkan oleh DK PBB. Resolusi tersebut 

membicarakan tentang penolakan pengesahan referendum Crimea yang 

menjadikannya wilayah bagian Ukraina tersebut menjadi wilayah bagian Rusia. 

Namun, kemudian resolusi tersebut mendapatkan veto dari Rusia. Namun, resolusi 

yang dikeluarkan DK PBB tersebut tidak terlalu mempengaruhi Rusia untuk 

                                                             
8 Baca Kofi A. Annan dalam buku yang berjudul A More Secure World: Our Shared 

Responsibility yang menyatakan bahwa terdapat 6 kelompok yang dianggap menjadi ancaman 

terhadap keamanan dan perdamaian internasional: 1) Economic and social threats (kemiskinan, 

penyakit menular dan degadrasi lingkungan); (2) Intern-State Conflict; (3) Internal Conflict 

(perang sodara, genoksida); (4) Senjata pemusnah masal seperti senjata nuklir, senjata kimia dan 

senjata biologi; (5) Terorisme; (6) Kejahatan organisasi transnasional 

 Kofi A. Annan, 2004, A More Secure World: Our Shared Responsibility, New York: United 

Nations Department of Public Informations, hal. 23 

Baca E-journal Octab Alfiansyah yang menjelaskan bahwa konflik Crimea dilatarbelakangi 

dengan perang saudara antara pendukung pemerintahan Ukraina dan kelompok yang menolak 

pemerintahan Ukraina 
Octab Alfiansyah, Upaya Rusia dalam Mencegah Rencana Ukraina Masuk Keanggotaan Uni 

Eropa, eJurnal.hi.fisip-unmul.org, Volume 3, 2015, Samarinda: Universitas Mulawarman, hal. 2. 
9 Baca The Ukraine-Russia Conflict Signal and Scenarios for the Broader Region yang 

menyatakan bahwa tindakan Rusia dalam mengintervensi Ukraina dan menganeksasi Crimea yang 

merupakan wilayah dari Ukraina yang merupakan wilayah yang secara de jure dan de facto diakui 

kemerdekaannya merupakan penggulingan norma yang dianut setelah Perang Dingin berakhir.  

Lauren Van Metre, Viola G. Gienger, and Kathleen Kuehnast, 2015, The Ukraine-Russia Conflict 

Signals and Scenarios for the Broarder Region, Washington DC: United State Institude of Peace, 

diakses dalam https://www.files.ethz.ch/isn/189766/SR366-The-Ukraine-Russia-Conflict.pdf, 

(09/10/2017, 23:12 WIB) 
10 United Nations, Op.cit, hal. 3 

https://www.files.ethz.ch/isn/189766/SR366-The-Ukraine-Russia-Conflict.pdf
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mengurungkan niatnya menganeksasi Crimea dari Ukraina. Walaupun Rusia 

sendiri merupakan salah satu pemegang mandat kursi anggota DK PBB.11  

Tidak hanya sampai di situ saja. Permasalahan konflik Rusia-Ukraina di 

Crimea ini kemudian dibawa ke Sidang Pleno Majelis Umum PBB. Sidang Pleno 

Majelis Umum PBB ini diadakan pada 27 Maret 2014, setelah DK PBB gagal 

mengambil resolusi diakibatkan veto Rusia. Pada sidang Pleno tersebut,  Majelis 

Umum PBB berhasil mengambil resolusi A/RES/68/262. Resolusi tersebut 

membahas tentang penolakan terhadap referendum Crimea dan tentang integritas 

teritorial Ukraina mendapatkan banyak persetujuan dari negara-negara PBB. 

Sebanyak 100 negara yang bergabung dengan PBB menyatakan setuju, 11 negara 

menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 58 negara abstain.12   

Namun, resolusi tersebut tidak dapat menghentikan Vladimir Putin, Presiden 

Rusia. Presiden Rusia tersebut menyatakan bahwa negaranya tidak akan 

mengembalikan Crimea pada Ukraina. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh 

Vladimir Putin ketika diinterview oleh Jurnalis Radio Nasional Rusia, VGTRK 

pada Februari 2015. Sebelumnya Vladimir Putin juga telah menjelaskan bahwa 

Crimea selalu dimiliki Rusia begitu juga Ukraina dan Tartar Crimea. Berikut 

                                                             
11 Baca artikel yang ditulis oleh Alexander Nekrassov menyatakan bahwa resolusi penolakan 

terhadap referendum Crimea yang dikeluarkan oleh DK PBB mendapatkan veto dari Rusia. 

Sedangkan resolusi yang sama tentang penolakan referendum Crimea yang dibuat oleh Majelis 

Umum PBB mendapatkan dukungan persetujuan terbanyak yaitu 100 negara menolak referendum 

yang diadakan di Crimea tersebut. 

Alexander Nekrassov, 2014, Ukraine crisis: What's the UN doing about it?, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/ukraine-crisis-what-un-doing-ab-

201441761310213603.html, (22/09/2017, 17:55 WIB) 

12 Op.Cit, Alexander Nekrassov.  

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/ukraine-crisis-what-un-doing-ab-201441761310213603.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/ukraine-crisis-what-un-doing-ab-201441761310213603.html
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merupakan pernyataan Vladimir Putin, Presiden Rusia dalam interview 

menanggapi Crimea setelah dihasilkannya resolusi dari Majelis Umum PBB13 : 

“As for returning any territories, that is revanchist talk and it’s not about returning 
territories anywhere. In my opinion – and I do not want to give any advice, but still 

– the current leadership of a large European nation such as Ukraine should first return 

the country to normal life: fix the economy, the social sector, its relations with the 
southeast region of the country in a civilised manner, and ensure the lawful rights 

and interests of the people living in Donbass. If the Minsk agreements are 

implemented, I am certain that this will be done. 

As for Crimea, you should remember that a year ago, when I spoke to the 
Federal Assembly deputies about this, I said that Crimea has always been and 

remains Russian, as well as Ukrainian, Crimean-Tatar, Greek and German – and it 

will be home to all of those peoples. As for state affiliation, the people living in 

Crimea made their choice; it should be treated with respect, and Russia cannot do 
otherwise. I hope that our neighbouring and distant partners will ultimately treat 

this the same way, since in this case, the highest criteria used to establish the truth 

can only be the opinion of the people themselves.” 

PBB telah berdiri sejak tahun 1945. Sampai pada tahun 2014 pada rana yang 

sama, PBB belum berhasil untuk menyelesaikan masalah keamanan dan 

perdamaian internasional.  Salah satu kasus konflik Rusia-Ukraina di Crimea 

walaupun telah ada resolusi yang berhasil dikeluarkan oleh PBB dari badan 

utamanya, Majelis Umum tidak berhasil menghentikan Rusia untuk menganeksasi 

Crimea dari Ukraina ataupun mengembalikan Crimea kembali kepada Ukraina. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang dipertanyakan dalam 

penelitian dan akan dicari dan ditemukan jawabannya pada penelitian. Masalah 

dalam penelitian berguna untuk menemukan konteks penelitian yang akan 

                                                             
13 Presiden of Russia, 2015, Interview with VGTRK, diakses dalam 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/47730, (05/10/2017, 14:47 WIB) 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/47730
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mengarahkan penelitian pada tujuan penelitian.14 Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana  

PBB sebagai organisasi resolusi konflik dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina 

di Crimea?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan bagaimana efektifitas PBB sebagai organisasi resolusi konflik 

Rusia-Ukraina di Crimea dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PBB 

sebagai organisasi resolusi konflik dalam menanggapi aneksasi Crimea yang 

merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap piagam PBB sendiri.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

konsep-konsep serta teori yang berhubungan dengan bidang ilmu hubungan 

internasional. Khususnya, penelitian ini diharapkan mampu menambah analisa 

tentang kajian terkait dengan mata kuliah organisasi internasional yang ada pada 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

                                                             
14 Uber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Rafika Aditama, hal. 54 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi, 

wawasan, data-data serta gagasan penulis atau semua pihak yang membaca 

penelitian ini untuk memahami dan agar mampu mengkaji pada bidang organisasi 

internasional dan pada bidang yang membahas tentang  PBB kedepannya. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Kegunaan pada penelitian terdahulu adalah sebagai pembeda antara 

penelitian ini  dengan penelitian sebelumnya. Penelitihan-penelithan terdahulu 

yang telah diambil berdasarkan kesamaan atas konsep ataupun kesamaan tema 

fenomena yang dipakai. Penelitian terdahulu juga berguna untuk data-data yang 

akan digunakan peneliti untuk menganalisis penelitian yang akan diangkat dalam 

skripsi ini.  

Penelitian pertama berjudul ‘Amerika dan Rusia dalam Konflik Crimea 

di Ukraina’ yang ditulis dalam skripsi Arum Putri Perdanasari membahas 

bagaimana bentuk dan cara intervensi Amerika dan Rusia dalam Konflik Crimea 

pada konflik Crimea.15 Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang 

ditulis oleh Arum Putri Perdanasari dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. 

Persamaan dari kedua skripsi tersebut adalah bagaimana kedua skripsi sama-sama 

membahas tentang isu yang sama yaitu Krisis Ukraina. Sedangkan perbedaan dari 

                                                             
15 Arum Putri Perdanasari, 2015, Amerika dan Rusia dalam Konflik Crimea di Ukraina, Skripsi, 

Malang: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 
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kedua skripsi ini adalah konsep yang digunakan dalam skripsi Arum Putri 

Perdanasari adalah konsep intervensi sedangkan konsep yang digunakan penulis 

adalah konsep peran organisasi internasional dan teori efektifitas organisasi 

intergovernmental atau effectivitness of intergovernmental organisations theory. 

Selain itu, sudut pandang dari kedua penelitian ini berbeda, penelitian terdahulu 

yang pertama melihat dari sudut pandang kedua negara besar yang ikut dalam krisis 

Ukraina yaitu Amerika dan Rusia sedang penelitian ini akan melihat dari sudut 

pandang PBB sendiri. Oleh karena itu, kedua skirpsi ini akan menganalisa suatu 

fenomena yang sama dengan menggunakan konsep yang berbeda, maka akan 

berbeda pula hasil dan output yang akan diteliti nantinya. Skripsi ini juga menjadi 

inspirasi penulis untuk menulis penelitian selanjutnya dalam fenomena atau kasus 

yang sama melainkan kacamata konsep yang berbeda. Hal ini dikarenakan Amerika 

dan Rusia sendiri merupakan anggota tetap PBB dimana kedua negara ini memiliki 

kewajiban dalam memelihara perdamaian dunia yang merupakan tujuan dari 

dibentuknya PBB sendiri.  

Penelitian kedua yang ditulis oleh Anggara Palguna dengan skripsi yang 

berjudul Peran PBB Dalam Menekan Overpopulasi di Sub-Sahara Afrika 

Melalui Program A ‘Every Woman, Every Childa’ yang menggunakan salah 

satu konsep yang sama dengan penelitian yang akan diteliti ini yaitu konsep peran 

organisasi internasional.16 Penelitian yang ditulis Anggara Palguna ini menjelaskan 

tentang bagaimana peran PBB sendiri dalam menekan overpopulasi yang terjadi di 

                                                             
16 Anggara Palguna, 2012, Peran PBB dalam menekan Overpopulasi di Sub-Sahara Afrika 

Melalui Program ‘Every Women, Every Childa’, Skripsi, Malang: Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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Sub-Sahara melalui program A ‘Every Woman Every Childa’. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan ditulis adalah isu yang diangkat. Isu yang diangkat dalam 

penelitian Anggara Palguna mengangkat isu tentang Program A ‘Every Woman, 

Every Childa’ sedang penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini tentang isu 

krisis Ukraina dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PBB dalam 

menanggapi aneksasi Crimea. 

Penelitian ketiga merupakan E-Jurnal yang ditulis oleh Abdul Latif dan 

Ahmad Jamaan yang berjudul ‘Efektifitas United Nations Missions Organization In 

The Democratic Republic of The Congo (MONUC) dalam Konflik di Republik 

Demokrasi Kongo’.17 Terdapat persamaan dan perbedaan dalam E-Jurnal dengan 

penelitian yang akan ditulis oleh peneliti ini. Persamaan dalam E-Jurnal dan skripsi ini 

adalah penggunaan teori dan konsep yang sama yaitu teori efektifitas organisasi 

intergoverment dengan konsep peran organisasi internasional. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini adalah isu yang diangkat kedua penelitian.  

Penelitian keempat digunakan adalah penelitian milik Octab Alfiansyah 

yang berjudul ‘Upaya Rusia untuk Mencegah Rencana Ukraina Masuk 

Keanggotaan Uni Eropa’.18 Pada penelitian Octab Alfiansyah menjelaskan 

tentang kepentingan-kepentingan yang dimiliki Rusia dalam aneksasinya ke 

Crimea. Kepentingan-kepentingan Rusia diantaranya adalah kepentingan ekonomi, 

kepentingan keamanan, kepentingan ideologi, dan kepentingan politik. Penelitian 

                                                             
17 Abdul Latif dan Ahmad Jamaan, Efektifitas United Nations Missions Organization In The 

Democratic Republic of The Congo (MONUC) dalam Konflik di Republik Demokrasi Kongo, 

2013, Riau: Universitas Riau, hal.1  
18 Octab Alfiansyah, Upaya Rusia dalam Mencegah Rencana Ukraina Masuk Keanggotaan Uni 

Eropa, eJurnal.hi.fisip-unmul.org, Volume 3, 2015, Samarinda: Universitas Mulawarman, hal. 1. 
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ini menggambarkan upaya Rusia dalam menghentikan Ukraina untuk bergabung 

dengan Uni Eropa dan juga alasan kepentingan-kepentingan Rusia yang mendasari 

perbuatannya. Persamaan penelitian Octab Alfiansyah dengan penelitian ini adalah 

kesamaan fenomena yang diangkat dalam kedua penelitian, yaitu fenomena Krisis 

Crimea. Terdapat banyak perbedaan antara penelitian Octab Alfiansyah dengan 

penelitian yang akan diangkat ini, diantaranya perbedaan konsep untuk 

menjelaskan tentang bagaimana negara tersebut merespon konflik Crimea dari 

dalam negerinya sedangkan penelitian pada skripsi ini lebih menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi efektifitas PBB dalam menanggapi aneksasi Crimea. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama dan Judul Teori dan Metode Penelitian Hasil 

Skripsi : 

Arum Putri Perdanasari, 

Hubungan Internasional, 

Universitas 

Muhammadiyah Malang, 

Amerika dan Rusia dalam 

Konflik Crimea di 

Ukraina 

Deskriptif Alternatif 

Konsep : Kepentingan 

Nasional oleh Hans J. 

Morgenthau 

Konsep : Intervensi K.J Holsti 

 

- Konflik Crimea merupakan 

konflik antara Ukraina dan Rusia yang 

juga melibatkan Amerika dalam dinamika 

konflik tersebut. 

- Pelabuhan Sevastopol merupakan 

pelabuhan yang disawakan Ukraina 

kepada Rusia yang membawa banyak 

keuntungan bagi Rusia dan Rusia 

memiliki kepentingan di pelabuhan 

tersebut.  

- Terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam upaya Amerika dan 

Rusia dalam konflik Crimea. Tindakan 

yang sama dilakukan baik Amerika dan 

Rusia dalam konflik Ukraina salah satunya 

adalah kerjasama militer yang sama-sama 

dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu, 

Amerika dan Rusia sama-sama 

memperkuat persenjataan militer Ukraina. 

Namun, bedanya di sini adalah Amerika 

memperkuat persenjataan bagi militer 

resmi Ukraina melalui program IMET, 

sedangkan Rusia memperkuat senjata 

pada separatis pro-Rusia di Crimea. 

Kemudian persamaan selanjutnya adalah 
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Amerika dan Rusia sama-sama melakukan 

manuver di wilayah Laut Hitam. Namun 

perbedaannya adalah manuver yang 

dilakukan Amerika bertujuan untuk 

menjaga keamanan wilayah Ukraina atas 

ulah Rusia. Sedangkan Rusia melakukan 

manuver di wilayah Laut Hitam  untuk 

mendesak Amerika di Ukraina 

Skripsi : 

Anggara Palguna, 

Hubungan Internasional, 

Universitas 

Muhammadiyah Malang, 

Peran PBB Dalam 

Menekan Overpopulasi di 

Sub-Sahara Afrika 

Melalui Program A 

‘Every Woman, Every 

Childa’ 

Deskriptif 

Konsep : Konsep organisai 

internasional, konsep peran 

organisasi internasional, 

Konsep Keamanan Kesehatan 

(Health Security) 

- Overpopulasi merupakan dimana 

kondisi populasi manusia melebihi daya 

dukung bumi akan mempengaruhi 
ketersediaan pangan, layanan kesehatan, 

lahan tempat tinggal, pendidikan, sistem 

transportasi, dan seluruh aspek 

kehidupan manusia 
- Overpopulasi yang terjadi di Sub-Sahara 

dikarenakan faktor akses daerah tersebut 

yang sulit dijangkau dan minimnya 
pengetahuan penduduk wilayah tersebut 

akan kontrasepsi modern yang 

menyebabkan angka kelahiran yang 

membeludak di Sub-Sahara. 
- “Every Woman Every Child’ merupakan 

program PBB yang bekerjasama dengan 

beberapa organisasi internasional untuk 
melindungi hak-hak kaum perempuan 

dan meningkatkan kesejateraan 

perempuan dan anak yang kaitannya 
dengan kesehatan. 

E-Jurnal :  

Abdul Latif & Ahmad 

Jamaan, HI, Universitas 

Riau Bina Widya, 

Efektifitas United Nations 

Missions Organization In 

The Democratic Republic 

of The Congo (Monuc) 

dalam Konflik di 

Republik Demokrasi 

Kongo  

Deskriptif Analisis 

Konsep : Peran Organisasi 

Internasional 

Teori : Efektifitas Organisasi 

Intergovernment 

MONUC sebagai organisasi internasional 

dapat dilihat keefektifitasannya 

berdasarkan variabel yang ada pada teori 

efektifitas organisasi intergovernment. 

1. Kompetensi formal yang ada pada 

MONUC. Kompetensi MONUC tidak 
cukup besar untuk mengikat aktor-aktor 

yang terlibat dalam konflik.  

2. MONUC sangat tergantung pada 

perintah DK PBB padahal resolusi yang 
ditetapkan DK PBB belum tentuk cocok 

dengan keadaan konflik di lapangan. 

3. Jika dilihat dari internal MONUC sendiri 
MONUC dapat fleksibel dalam 

menjalankan perannya. Namun, karena 

MONUC sangat terikat dengan DK PBB, 

maka MONUC tidak dapat fleksibel 
dalam menjalankan perannya. 

4. Kesesuaian yang ada dengan tujuan atau 

masalah. Konflik yang terjadi di Kongo 
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memerlukan entitas yang kuat dan 

mampu untuk menghentikan pertikaian 

yang ada. Namun, MONUC hanya 
berperan sebagai pengawas proses 

perdamaian. 

5. Ketersediaan sumber daya. 

Sumber daya pasukan yang ada pada 
MONUC kalah jumlah dengan jumlah 

pasukan pemberontak yang ada.  

E-Jurnal: 

Octab Alfiansyah, HI, 

FISIP, UNMUL 

Upaya Rusia dalam 

Mencegah Rencana 

Ukraina Masuk 

Keanggotaan Uni Eropa 

Deskriptif 

Konsep : 

Kepentingan Nasional, 

Diplomasi Sumber Daya 

- Usaha Rusia dalam mencegah 

rencana ukraina masuk keanggotaan Uni 

Eropa didasarkan kepada kepentingan-

kepentingan tertentu 

- Kepentingan ekonomi : 

mengamankan pipa gas yang digunakan 

Rusia untuk mendapatkan penghasilan 

dari Uni Eropa. 

- Kepentingan keamanan : 

Sebagaian besar negara Uni Eropa 

merupakan anggota dari NATO. NATO 

merupakan ancaman serius bagi Rusia 

karena negara-negara anggota NATO 

yang berada di perbatasan Rusia memiliki 

rudal strategis dan presisi konvensional 

serangan senjata, termasuk rudak jelajah 

yang menempatkan rudal-rudal tersebut 

diperbatasan Rusia di negara-negara 

anggotanya. Masuknya Ukraina membuat 

Rusia takut hal itu akan terjadi juga pada 

negara tersebut. 

- Kepentingan ideologi : Uni Eropa 

dianggap memiliki ideologi lain dengan 

Rusia dan Ukraina merupakan negara 

bekas Soviet yang dimana masih memiliki 

ideologi yang hampir sama dimiliki oleh 

Rusia. Dengan adanya usaha Ukraina 

untuk bergabung ke Rusia, maka ideologi 

yang ada dalam Ukraina otomatis akan 

sedikit demisedikit akan hilang. 

- Kepentingan politik : Ukraina 

dengan lembaga-lembaga demokratis 

yang kuat dan mengadopsi model politik 

Eropa akan merusak keamanan rezim 

politik Rusia. 
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1.5 Kerangka Teori dan Konseptual 

1.5.1 Teori Efektifitas Organisasi internasional 

 Frank Biermann dan Steffen Bauer mengatakan bahwa efektifitas organisasi 

internasional dapat dinilai dari tiga dimensi. Pertama output, yang merupakan 

aktifitas yang dilakukan organisasi internasional tersebut. Kedua adalah outcome 

yang merupakan perubahan perilaku dari aktor-aktor yang terlibat dalam isu yang 

diangkat. Ketiga adalah impact, perubahan pada kebijakan yang sesuai dengan 

tujuan bersama organisasi internasional.19  

 Ketiga dimensi tersebut kemudian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang tersusun dalam dua variabel. Ada dua macam jenis faktor yang mempengaruhi 

efektifitas sebuah organisasi internasional. Pertama, faktor kontekstual  yang 

berkaitan dengan spesifikasi isu tertentu. Faktor kontekstual merupakan faktor luar 

yang dapat mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut.  Kedua, faktor struktural 

yang berkaitan dengan model organisasi  internasional tersebut. Variabel struktural 

dapat dibagi menjadi beberapa titik20: 

a. Keikutsertaan Stakeholder 

Keikutsertaan para pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap 

efektifitas organisasi internasional tersebut. Ketika para aktor pemangku 

kepentingan ikut serta dalam sebuah keputusan yang diambil, maka banyak 

                                                             
19 Frank Biermann & Steffen Bauer, Assessing the Effectiveness of Intergovernmental 

Organization in International Environmental Politics, Institution Global Environmental Change, 

Volume 15, 2003, Norwegia: University of East Anglia, diakses di  

http://glogov.net/images/doc/BiermannReplaceWP15.pdf, hal. 191 (22/09/2017, 22:56 WIB) 
20 Ibid, 191-193 

http://glogov.net/images/doc/BiermannReplaceWP15.pdf
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kemungkinan aktor-aktor tersebut rela untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan 

yang ingin dicapai oleh organisasi internasional tersebut. Sebaliknya, ketika 

stakeholder atau pemangku kepentingan tersebut tidak ingin terlibat dalam tujuan 

keputusan yang diambil oleh organisasi tersebut, maka kecil kemungkinan 

stakeholder akan mau bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi internasional 

tersebut.21 

b. Prosedural dalam Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu titik untuk mengukur 

keefektifitasan organisasi internasional. Design prosedural dalam sebuah organisasi 

internasional mempengaruhi efektifitasan organisasi tersebut. Bagaimana 

organisasi tersebut akhirnya dapat mengambil sebuah keputusan atau bagaimana 

keputusan tersebut tidak dapat diambil.22 

c. Struktur Organisasi  

Adanya hirarki pada struktur organisasi internasional mempengaruhi 

efektifitas organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional dengan 

struktur yang lebih fleksibel, maka organisasi tersebut akan semakin efektif juga. 

Begitu juga sebaliknya, ketika organisasi internasional tersebut mempunya hirarki 

yang vertikal, maka tidak efektif pula organisasi tersebut. 

d. Kesesuaian Keputusan dengan Keadaan Permasalahan di lapangan yang 

Diangkat dalam Organisasi  

                                                             
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Kesusaian keputusan atau kebijakan dalam menanggapi isu yang diangkat 

dalam organisasi internasional sangat berpengaruh dengan keefektifitasan organisasi 

internasional tersebut. Ketepatan kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi 

internasional dengan kepentingan di lapangan dapat mempengaruhi ekeftivitas 

organisasi internasional.23 

e. Ketersediaan Sumber Daya 

Ketersediaan di sini maksudnya adalah ketersediaan masalah finansial dan 

sumber daya manusia. Sumber daya yang ada dan tersedia mempengaruhi 

efektifitas organisasi internasional. Namun, untuk urusan alokasi sumber daya juga 

mempengaruhi efektifitas organisasi internasional. Walaupun, sedikit pengaruhnya 

daripada ketersediaan sumber daya tersebut.  

f. Tingkat Rezim yang Mengikat 

Mandat yang diberikan kepada organisasi internasional oleh negara-negara 

anggota tergantung dengan rezim yang ada seberapa besar rezim tersebut dapat 

mengikat. Jika rezim dapat mengikat negara-negara anggota untuk mematuhi rezim 

tersebut maka semakin efektif sebuah organisasi internasional tersebut. Namun, 

sebaliknya, jika rezim tersebut lemah untuk mengikat negara-negara anggota maka 

semakin tidak efektif rezim tersebut.   

g. Kompetensi Formal 

Pengalihan kewenangan terhadap suatu isu tertentu dalam organisasi 

internasional dapat mempengaruhi efektifitas yang ada pada organisasi 

internasional tersebut. Beberapa organisasi secara resmi berhak memantau 

                                                             
23 Ibid. 
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kepatuhan rezim di negara-negara anggota sementara yang lain bergantung pada 

laporan nasional mengenai signifikansi dan keandalan yang terbatas atau, yang 

lebih buruk lagi, tidak memiliki alat untuk memantau sama sekali. 

Teori ini akan digunakan untuk menganalisa mengenai bagaimana PBB 

sebagai organisasi internasional, bekerja dalam menangani konflik Rusia-Ukraina 

di Crimea. Analisa tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana efektifitas PBB 

dengan melihat 3 dimensi yaitu; output, yang merupakan aktivitas dari PBB; 

outcome, perubahan sikap dari pemerintahan negara yang terlibat, dan aktor-aktor 

yang terlibat; impact, perubahan kebijakan oleh pemerintah negara dan aktor-aktor 

yang terlibat dalam isu tertentu yang diangkat dan sesuai dengan tujuan yang 

disepakati. Faktor-faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

keikutsertaan stakeholder atau pemangku kepentingan, pembuatan keputusan, dan 

tingkat rezim yang tertanam. Keempat faktor digunakan karena faktor-faktor 

tersebut dirasa sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tingkat Analisa 

Dalam melakukan penelitian, langkah awal yang harus dilakukan oleh 

seorang penliti adalah menentukan tingkat analisa. Proses menetapkan tingkat 

analisa dapat dilakukan dengan menentukan ‘unit analisa’ dan ‘unit eksplanasi’. 

Unit analisa dijelaskan sebagai hal yang perilakunya hendak dijelaskan atau 

dideskripsikan. Unit analisa merupakan variabel dependen. Sedangkan ‘unit 
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eksplanasi’ merupakan hal yang mempengaruhi dan memberikan dampak pada 

‘unit analisa’. Unit eksplanasi juga dapat dikatakan sebagai variabel independen.24 

Pada peneltian ini penulis menetapkan bahwa yang menjadi unit eksplanasi 

atau variabel dependen adalah efektifitas PBB dalam konflik Rusia-Ukraina di 

Crimea. Sedangkan unit analisa atau variabel independentnya adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektifitas PBB dalam konflik Rusia-Ukraina. Kedua variabel 

tersebut terdapat dalam level analisa yang sama yaitu sistem. Sehingga, level 

analisa dalam penelitian ini adalah korelasionis. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Karena penelitian ini 

menjelaskan tentang hubungan dua variabel. Penelitian ini mencoba menjelaskan 

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas PBB sebagai lembaga 

resolusi konflik dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina dalam aneksasi Crimea.   

1.6.3 Teknik Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisa data 

kualitatif. Analisa data kualitatif digunakan apabila data yang didapatkan 

merupakan data kualitatif yang berwujud kata-kata dan bukan angka. Terdapat tiga 

tahapan pada analisa data kualitatif, yaitu: (1) Reduksi data yang merupakan tahap 

untuk proses pemilihan, pemusatan data-data yang akan digunakan dalam 

penelitian; (2) Penyajian data merupakan penyusunan informasi atau pengolahan 

                                                             
24 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodelogi, Cetakan kedua 

(edisi revisi), Yogyakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, hal.35.  
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data dalam penelitian sehingga memungkinkan untuk penarikan argumen pokok; 

(3) Penarikan kesimpulan merupakan proses analisa data dan intepertasi yang 

kemudian diverifikasi data-data yang telah dikumpulkan.25 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan 

data dengan menggunakan metode tertentu.26 Metode atau teknik pengumpulan 

data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data.27 Bentuk data yang 

akan dikumpulkan dan dicari dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data 

dalam bentuk bukan angka.28 Sumber data yang dikumpulkan merupakan segala 

macam data seperti buku, berita analisis, konsep-konsep pemikiran para ahli, 

informasi, artikel internet, media cetak, atau jurnal-jurnal yang berkaitan tentang 

tema yang diangkat dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode 

Library Research atau Studi Pustaka.  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

 Batasan waktu merupakan rentang waktu yang digunakan untuk melihat 

sebuah fenomena atau durasi terjadinya peristiwa yang akan dianilis. Penulis dalam 

penelitian ini menetapkan batasan waktu dimulai pada Maret 2014 ketika PBB 

mengeluarkan resolusi yang berkaitan dengan krisis Ukraina yaitu aneksasi Crimea 

                                                             
25 Ulber Silalahi, Op.cit, hal.339-341 
26 Ibid, hal.280 
27 Ibid, hal. 291. 
28 Ibid, hal. 284. 
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pertama kali melalui DK PBB. Batasan akhir pada 2015 karena dimana krisis 

tersebut berkembang. 

1.6.5.2 Batasan Materi 

 Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah materi-materi yang 

membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PBB dalam 

menanggapi aneksasi Crimea dengan menggunakan teori efektifitas organisasi 

internasional dan konsep peran organisasi internasional. Data-data yang tidak 

mendukung dalam pembahasan tidak dimasukan dalam penelitian ini.  

 

1.7 Hipotesa 

 Efektifitas PBB sebagai organisasi resolusi konflik Rusia-Ukraina di 

Crimea dapat dihitung dari tiga hal yaitu output, outcome, dan impact. Pembicaraan 

dan pengambilan resolusi ini menjadi sebuah bentuk output dari hal yang telah 

dilakukan PBB. Outcome merupakan perubahan perilaku dari aktor-aktor yang 

terlibat konflik Rusia-Ukraina di Crimea. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 

pasal-pasal dari resolusi yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlibat 

dalam konflik tersebut. Sehingga terlihat perubahan dari sebelum resolusi 

ditetapkan dengan sebelumnya. Sedangkan, impact merupakan dampak yang 

ditimbulkan akibat resolusi yang diambil dalam PBB.  

 Efektifitas tersebut kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor. PBB 

sebagai organisasi resolusi konflik Rusia-Ukraina dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu prosedural pengambilan resolusi dalam badan-badan utama PBB, tingkat 
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rezim yang mengikat negara-negara anggota PBB, dan keikutsertaan pemangku 

kepentingan dalam konflik Rusia-Ukraina di Crimea.  

  

1.8 Sistematika Penulisan  

BAB I 

Pada BAB I Penulis menuliskan tentang Latar belakang, tujuan, manfaat, 

alasan mengapa penelitian tersebut diangkat. Kemudian semua itu akan dilebur 

dengan menggunakan metodelogi serta konsep untuk mendapatkan hasil dari 

penelitian tersebut. Kemudian di dalam BAB I akan meneyebutkan beberapa 

penelitian terdahulu yang menginspirasi penulis atau memberikan banyak 

sumbangan ide kepada penulis yang memiliki sedikit persamaan dengan penelitian 

yang akan diangkat. Namun, juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

Argumen pokok dalam BAB I menjelaskan tentang ide-ide dan gagasan yang 

diperkirakan oleh penulis menjadi jawaban dari penelitian ini. 

BAB II 

 Pada Bab ini akan menjelaskan tentang variabel dependent yaitu efektifitas 

PBB sebagai organisasi resolusi konflik. Pada bab ini pertama-tama akan 

menjelaskan tentang latar belakang konflik Rusia-Ukraina di Crimea.  
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BAB III 

 Pada BAB III menjelaskan tentang variabel analisa yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi bagaimana efektifitas PBB sebagai organisasi resolusi konflik 

Rusia-Ukraina di Crimea.  

BAB IV 

 Bab IV merupakan impelementasi teori yang digunakan terhadap penelitian. 

Implementasi teori dengan menggunakan teori efektifitas organisasi internasional. 

Pada bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PBB 

dalam menanggapi aneksasi Crimea.  

BAB V 

Bab yang terakhir menjaskan tentang semua kesimpulan dari penelitian 

yang ditulis sehingga dapat menjelaskan tentang poin-poin dalam kesimpulan dan 

jawaban dari penelitian ini. Serta, dalam bab yang terakhir akan dijelaskan tentang 

saran peneliti untuk penelitian selanjutnya sehingga bermanfaat bagi peneliti yang 

ingin meneliti dengan tema atau konsep yang sama di masa yang akan datang.  

Tabel 1.2 Sistematika Penelitian 

BAB JUDUL BAB ISI BAB 

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 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 
1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori/Konsep 

1.6 Metodologi Penelitian 
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1.6.1 Tingkat Analisa 

1.6.2 Tipe Penelitian 

1.6.3 Teknik Analisa Data 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitan 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

1.6.5.2 Batasan Materi 
1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II PBB sebagai Organisasi 
Resolusi Konflik Rusia-

Ukraina di Crimea dan 

Dinamika Konflik Rusia-

Ukraina di Crimea 

2.1. PBB Sebagai Organisasi Resolusi 
Konflik  

2.2. Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina 

di Crimea 

2.3.  PBB Sebagai Organisasi Resolusi 
Konflik Internasional dalam 

Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina di 

Crimea 
2.4. Status Crimea Pasca Resolusi dan 

Penyebaran Konflik di Timur Ukraina 

BAB III Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Efektifitas 
PBB sebagai Organisasi 

Resolusi Konflik Rusia-

Ukraina di Crimea 

3.1. Proses Struktural Pembuatan Resolusi 

Konflik Rusia-Ukraina di Crimea 
3.2. Veto Rusia Terhadap Resolusi Pada 

DK PBB dan Negara-negara yang terlibat 

dalam Konflik Rusia-Ukraina 

BAB IV Analisa Efektifitas PBB 

dan Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam 

Konflik Rusia-Ukraina 
(Studi Kasus : Aneksasi 

Crimea) 

4.1. Efektifitas PBB Sebagai Organisasi 

Resolusi Konflik dalam Konflik Rusia-

Ukraina 

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Efektifitas PBB Sebagai Organisasi 

Resolusi Konflik dalam Konflik Rusia-

Ukraina 

BAB V Penutup 5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.2 Rumusan Masalah




