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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah mencatat pasca berakhirnya Perang Dingin 1991 dan runtuhnya 

transisi kekuasaan ideologi komunisme interaksi antar sektor negara mengalami 

peningkatan pesat. Perkembangan aktor-aktor individu dan kelompok juga kian 

beragam. Salah satunya, yang kini lazim diperbincangkan adalah munculnya paham 

kelompok konservatisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)1 terhadap negara 

dunia ketiga (berkembang). Keberadaannya yang diasosiasikan sebagai "ancaman" 

berdampak pada kekhawatiran dan ketakutan negara. Terlebih pola struktur 

penyerangannya yang tak kasat mata dapat meneror di mana saja: baik di gereja, 

masjid, kantor, hotel, jalan raya, bus ataupun di tempat lainnya. 

Karena itu, meminjam istilah teoritis dari aliran tradisionalis paham mazhab 

realisme bahwa ketika negara merasa terancam maka saat itulah diperlukan 

pencegahan (preventif) sebagai strategi taktis melindungi negara baik secara 

berdialog atau bahkan melalui kebijakan sekuritisasi militer. Terlibatnya militer 

diharapkan bukan saja memberi perlindungan, tapi juga dapat mengupas eksistensi 

mereka. Strategi ini diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah Amerika Serikat 

                                                           
1 Sebelumnya kelompok ini bernama "Negara Islam Irak". Dengan pelabelan sebagai kelompok 

"teroris", kelompok ekstremis pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi ini jadi ladang perdebatan di belahan 

dunia. Doktrinitas pemahaman yang melekat pada dirinya mengantarkan gerakannya tidak segan-

segan membunuh pada kelompok lain yang dianggap bertentangan. Merujuk pada asumsi Martha 

Crenshaw, pada dasarnya kelompok terorisme merupaksn suatu tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok guna mengekspresikan strategi politik. Tujuan politik di dalamnya bisa 

diklasifikasikan pada dua hal: idealisme universal dan realisme pragmatis. Sebab itu, setiap individu 

memiliki kesepakatan, kesamaan pikiran, dan kesimpulan bersama dalam organisasi bahwa aksi 

teror menjadi pilihan terbaik untuk mencapai tujuan. Lihat dan baca M. Hilaly Basya dan David K. 

Alka, 2004. Amerika Perangi Teroris Bukan Islam, Jakarta: Center for Moderate Moslem (CMM), 

hal. 15. 
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(AS) dengan sebutan "preemptive strike"2 saat menyerang Afghanistan di tahun 

2001 dan Irak di tahun 2003. AS menerapkannya sebagai lanjutan pasca tragedi 

World Trade Center (WTC) 9/11 tahun 2001 silam. 

Pemerintah AS bahkan diketahui menggunakan tentara swasta atau biasa 

dikenal sebagai Private Military Company (PMC) saat operasi di Fallujah, Irak 

dengan terbunuhnya empat orang tentara swasta yang kemudian diekspos oleh 

media internasional secara besar-besaran dan bias.3 Mereka yang terlibat di PMC4 

dibayar, dilatih, dilengkapi dengan berbagai peralatan selayaknya militer. Dalam 

konflik sektarian atau regional seperti di Timur Tengah dan Afrika aktifitas 

penggunaan PMC marak dijumpai. Apa yang terjadi kemudian menggusur 

perubahan peradaban5 dari struktural peperangan ′klasikal′ ke ′modernis′, di mana 

dijadikan instrumen dalam kebijakan luar negeri negara seperti ketelibatan 

Microwave Inc cabang dari NorthropGumman Inc yang mempengaruhi pemerintah 

AS dalam bidang telekomunikasi. 

Keterlibatan ini kemudian menjadi titik awal dasar mengapa negara 

menggunakan PMC dalam operasi militernya dibanding tentara konvensional 

                                                           
2 Otak di balik istilah ini adalah George W. Bush untuk memperoleh keuntungan strategis dengan 

cara menginvasi terlebih dahulu sebelum musuh menyerang. 
3 Dario Azzeline dan Boris Kanzleiter, 2005. La Empresa Guerra: Bisnis Perang dan Kapitalisme 

Global, Yogyakarta: INSIST Press, hal. v. 
4 PMC adalah sebuah perkembangan modernisasi militer gaya baru di mana berada di bawah 

perusahaan independen yang memiliki akses kuat menawarkan 'pelayanan militer' baik kepada 

pemerintah, organisasi internasional, pemberontak bahkan terhadap negara lain. Pekerjaan mereka 

berkisar dari menjalankan misi pelatihan skala kecil hingga menyediakan unit tempur dengan 

beberapa ratus tentara yang sudah terlatih dan dilengkapi dengan platform senjata kuat, termasuk 

tank, dan helikopter perang, lihat Private Military Firm, diakses dalam: 

https://www.britannica.com/topic/private-military-firm (01/08/2018, 14:27). 
5 Merujuk pada tesis Samuel Huntington yang menyamakan bedanya suatu peradaban adalah 

sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan agama. Pengartian term ini mengkristal pasca Perang Dingin 

yang diklasifikasikan berdasar perang ideologi, politik, dan ekonomi. Sedangkan konflik perang 

menurutnya karena didasari bedanya budaya dan peradaban. Baca Samuel P. Huntington, 2002. 

Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Jakarta: Penerbit Qalam, hal. 12. 

https://www.britannica.com/topic/private-military-firm
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(reguler). Tidak menguatnya aturan hukuman internasional secara pasti berakibat 

pada penggunaan tentara swasta yang bukan saja di AS melainkan juga dapat 

dijumpai di negara lain, seperti Inggris, Afghanistan, Afrika Selatan dan Rusia. 

Misalnya di Inggris ada Aegis Defense Services6 yang terlibat dengan NGo, unit 

pemerintahan sektor diplomatik, industri minyak dan gas pertambangan. Operasi 

ini dikerahkan pada perlindungan restrukturisasi AS di Irak tahun 2011 dan juga 

Kedutaan Besar AS di Afghanistan. Mereka mendapatkan nilai kontrak 497 juta 

dolar untuk melindungi Kedutaan Besar AS yang terletak di Kabul. 

Asia Security Group7 sebuah perusahaan keamanan swasta yang berbasis di 

Afghanistan ini juga menawarkan berbagai layanan konsultasi tenaga kerja kepada 

pemerintah dan klien korporat untuk meningkatkan kemampuan dan memastikan 

setiap keamanan negara. Perusahaan ini pernah bekerja sama dengan AS DynCorp 

dalam misinya di Afghanistan. Ada juga Executive Outcomes perusahaan militer 

swasta yang didirikan di Afrika Selatan ini didirikan oleh Eeben Barlow, mantan 

letnan kolonel Angkatan Pertahanan tahun 1989. Hampir sama dengan pelayanan 

militer swasta lainnya, Executive Outcomes juga terlibat dalam operasi di wilayah 

Sierra Leone, Afrika Barat. Dan juga TSU Protection yang didirikan oleh Chris 

Beukes. 

Walau pengoperasian PMC di atas hampir memiliki hubungan afiliasi 

dengan pemerintah AS bukan berarti penggunaan PMC di semua negara di bawah 

                                                           
6 Perusahaan militer swasta yang didirikan di Inggris oleh mantan direktur Sndline Internasional dan 

tentara Tim Spicer pada 2002. Perusahaan ini memiliki kantor-kantor asing di Irak, Kenya, Nepal, 

Afghanistan, Bahrain dan AS. Most Powerful Private Security Companies in The World, diakses 

dalam: https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companies-in-the-

world/ (14/08/2018, 17:23). 
7 Ibid. 

https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companies-in-the-world/
https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companies-in-the-world/
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kendali AS. Buktinya PMC di Rusia, berdiri sendiri, operasinya tertutup dan 

bersifat rahasia. Nama PMC di Rusia adalah Wagner. Wagner8 didirikan oleh 

mantan perwira intelijen Rusia, Dmitry Utkin di mana pernah terlibat dalam operasi 

di Georgia 2008.  

Wagner bukan sesuatu yang baru dalam dunia peperangan yang penuh delik 

konflik lokal daerah tidak stabil. Penggunaan Wagner PMC pertama dioperasikan 

di Ukraina 2014, Suriah dan terbaru di Sudan9 sebagai bagian konvoi tentara 

bayaran. Konon pengambilan nama kelompok ini mengambil dari kesukaan Dmitry 

Utkin untuk 'Richard Wagner' yang didanai oleh sekutu Vladimir Putin10, Yevgeny 

Prigozhin.11  

Dilansir dalam surat kabar Fontanka akhir tahun 2016, terdapat pertemuan 

antara Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Alam Suriah, Ali Ghanem dengan 

Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, di mana perusahaan Evro Polis milik 

Prigozhin menjalin kesepakatan kontrak untuk bekerja di Suriah.12 Dokumen ini 

                                                           
8 Wagner perusahaan komersial yang menawarkan layanan khusus untuk menjaga atau melindungi 

objek apapun, serta untuk penghapusan ranjau, pelatihan, pemeliharaan, elisitas perencanaan 

strategis, logistik dan konsultasi. Private Military Companies in Russia: Carrying out Criminal 

Orders of the Kremlin, diakses dalam: http://informnapalm.rocks/private-military-companies-in-

russia-carrying-out-criminal-orders-of-the-kremlin (01/08/2018, 14:03). 
9 Molly K. Mckew, 2017. Article Putin Trump Sanctions News Hacking Analysis, diakses dalam: 

https://www.politico.eu/article/putin-trump-sanctions-news-hacking-analysis/ (04/08/2018, 10:17). 
10 Selanjutnya disingkat 'Putin'. 
11 Selanjutnya disingkat 'Prigozhin'. Ia dikenal sebagai seorang pebisnis Saint Petersburg yang dapat 

membuat banyak uang dalam katering, atau dengan mudah menandatangani kontrak politik yang 

menguntungkan dengan militer dan pemerintah Rusia. Sebelumnya ia dituduh terlibat oleh 

pengadilan AS di mana mendirikan sebuah "pabrik troll" internet yang berusaha mempengaruhi 

dalam pemilihan presiden AS 2016 yang mendukung Donald Trump. Lihat dan baca Zack 

Beauchamp, 2018. Yevgheny Prigozhin Putin Mueller Troll Farm, diakses dalam: 

https://www.vox.com/world/2018/2/26/17044930/yevgheny-prigozhin-putin-mueller-troll-farm 

(04/08/208, 10:59). 
12 Irina Malkova, dkk. 2018. Russian Mercenary Army Financier Made Oil Deal Syria Just Clash 

U.S Troops, diakses dalam: https://thebell.io/en/russian-mercenary-army-financier-made-oil-deal-

syria-just-clash-u-s-troops/ (01/09/2018, 23:09). 

http://informnapalm.rocks/private-military-companies-in-russia-carrying-out-criminal-orders-of-the-kremlin
http://informnapalm.rocks/private-military-companies-in-russia-carrying-out-criminal-orders-of-the-kremlin
https://www.politico.eu/article/putin-trump-sanctions-news-hacking-analysis/
https://www.vox.com/world/2018/2/26/17044930/yevgheny-prigozhin-putin-mueller-troll-farm
https://thebell.io/en/russian-mercenary-army-financier-made-oil-deal-syria-just-clash-u-s-troops/
https://thebell.io/en/russian-mercenary-army-financier-made-oil-deal-syria-just-clash-u-s-troops/
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lanjutnya mengungkapkan bahwa Evro Polis mendapatkan kontrak seperempat 

(25%) dari semua minyak dan gas yang dihasilkan pemerintah Suriah yang 

direklamasi untuk pemerintah Bashar al-Assad.13 Evro Polis berjanji akan 

membebaskan dan menyediakan pertahanan terhadap aset-aset ladang minyak dan 

gas dari pengaruh pejuang oposisi "ISIS" dan para pemberontak yang melawan 

pemerintah Suriah. 

Kesepakatan tersebut terjalin dengan perusahaan General Petroleum Corp 

yang memberikan bagi hasil produksi minyak dan gas 25% untuk Rusia.14 

Demikian, Prigozhin berinvestasi besar-besaran terhadap Wagner dengan tujuan 

menghasilkan pendapatan yang tidak hanya dari kegiatan militer, tapi juga dengan 

maksud untuk menerima semacam dividen. Menurut sumber itu, "fokus utama" dari 

awal adalah pada minyak Suriah.15 

Melihat kondisi ini, kita memang harus memahami bahwa PMC menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para akademisi. Secara rasional tidak ada yang dapat 

menerima dimintai pertanggung jawaban, sebab penggunaan militer selain 

berlindung di bawah rasionalitas kebijakan luar negeri negara juga sebagai 

keseimbangan pemerintahan seperti yang dikatakan oleh Irina Malkova. Pertama, 

pelibatan militer Rusia sebagai koreksi keseimbangan di lapangan demi 

pemerintahan yang sah. Kedua, sebagai penekanan pada pemburuan intensitas 

kelompok ekstremis.16  

                                                           
13 Selanjutnya disingkat 'Assad' 
14 Nataliya Vasilyeva, 2018. Russian indicted by US seen as doing favors for Putin, diakses dalam: 

https://apnews.com/db05ab932d3949749a1f85b36a7a1430 (04/08/2018, 11:38). 
15 Malkova, dkk, Op. Cit. 
16 Ibid. 

https://apnews.com/db05ab932d3949749a1f85b36a7a1430
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Karenanya ketika negara sebesar Rusia diminta mengintervensi melibatkan 

militer terlebih tentara swata banyak kemudian yang menentangnya khususnya 

dunia internasional. Di lain sisi kebijakan operasi militer Rusia mencoba 

memanfaatkan pada kemajuan negosiasi politik sesuai hasil keputusan di forum 

PBB 2017 di Jenewa.17 Pertama, kurangnya keterlibatan aktor-aktor kunci dari 

oposisi bersenjata Suriah. Kedua, tidak didasarkan pada gencatan senjata abadi, dan 

ketiga tidak memperhitungkan kepentingan kekuatan regional utama. 

Persoalannya adalah, sesuai bunyi konstitusi 1993 mengharuskan Putin 

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari anggota Parlemen di Russia Federal 

Assembly atau (State Duma) sehingga dapat memerintahkan dari setiap penggunaan 

pasukan Rusia di luar negeri.18 Melalui kombinasi pendekatan-pendekatan ini Rusia 

bermaksud untuk mengurangi masalah di Suriah sambil menjaga kemitraan 

regional dan peningkatan pengaruh dari posisi AS di Timur Tengah.19 Kebijakan 

ini didasari berdasarkan keamanan nasional, dan keamanan militer yang diadopsi 

berdasarkan kebijakannya. Perang konflik Suriah sendiri dimulai akibat tingginya 

inflasi negara, pengangguran, dan kebebasan politik yang cenderung diikat 

menyebabkan Assad kian hilang kendali tatkala organisasi militan ISIS masuk dan 

menduduki tempat strategis di sejumlah wilayah. 

                                                           
17 Ekaterina Stepaneva, 2018. Russia's Syria Policy The Hard Path of Military Disengagement, 

diakses dalam: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-

pdf/Pepm511_Stepanova_Memo_Feb2018.pdf (19/08/2018, 19:26). 
18 Bersamaan dengan itu, Putin secara resmi melibatkan operasi militer udara (jet tempur dan senjata 

lainnya) pertama kalinya sebagai intervensi dari kebijakannya melindungi Assad pada 30 September 

2015. Terakhir Putin melakukannya di dalam konflik Ukraina 2014. Baca Russia Approves Military 

Intervention, diakses dalam: https://mashable.com/2015/09/30/russia-approves-military-

intervention-syria/#vvSGy62qZaqq (25/09/2018, 17:20). 
19 Lihat dan baca Halit Gusen, The Role of Private Military Companies in Russia’s Intervention in 

Syria, ORSAM (Review of Regional Affairs), Working Paper No. 64, Juli 2017, University of 

Ankara, hal. 3. 

http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm511_Stepanova_Memo_Feb2018.pdf
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm511_Stepanova_Memo_Feb2018.pdf
https://mashable.com/2015/09/30/russia-approves-military-intervention-syria/#vvSGy62qZaqq
https://mashable.com/2015/09/30/russia-approves-military-intervention-syria/#vvSGy62qZaqq
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini menghindari penjelasan yang 

terlalu luas, penulis tertarik mengajukan rumusan masalah dengan judul: 

Bagaimana "Pengaruh Wagner Private Military Company (PMC) Terhadap 

Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Invasi di Suriah?". 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang dapat penulis ambil adalah: 

1. Untuk mengetahui keterlibatan Wagner PMC dalam proses pengambilan 

kebijakan Rusia dalam invasi di Suriah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Wagner PMC dalam 

mempengaruhi kebijakan luar negeri. 

3. Untuk mengetahui hubungan jaringan aktor-aktor dalam kebijakan 

Rusia. 

4. Untuk mengetahui politik luar negeri Rusia melibatkan Wagner PMC di 

Suriah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian antara lain adalah: 

1.3.2.1 Manfaat secara Akademis 

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih ilmu bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji 



8 

 

pengaruh Wagner Private Military Company dalam pengambilan keputusan 

suatu negara yang memiliki keterikatan kesamaan topik. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan pula dapat melahirkan penelitian lain dalam 

khazanah Ilmu Hubungan Internasional. 

1.3.2.2 Manfaat secara Praktis 

Penelitin ini secara praktis diharapkan menjadi wujud kontribusi 

bagi para pembaca khususnya bagi para pengambil kebijakan terkait konflik 

di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi wadah bagi penulis untuk 

mengimplementasikan pengetahuan selama studi di Prodi Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Banyak yang telah melakukan penelitian mengenai keterlibatan tentara 

swasta dalam berbagai operasi militer setiap negara seperti yang penulis sebut di 

awal pembahasan. Misal keterlibatan Blackwater AS terhadap invasi ke 

Afghanistan 2001 dan Irak 2003. Penelitian pertama yang menjadi bahan rujukan 

penulis adalah penelitian David Isenberg dari International Peace Research 

Institute Oslo, Norway, yang berbentuk Jurnal Ilmiah dengan judul "Private 

Military Contractors and U.S Grand Startegy".20 

Asumsi dasar Isenberg fokus menganalisis pada sejauh mana 

ketergantungan kontraktor militer swasta, sebuah "industri baru" yang menjadi 

                                                           
20 Peneliti senior dari Initiative Norwegia dalam Small Arms Transfers (NISAT) di International 

Peace Research Institute, Oslo (PRIO) dan penulis buku Shadow Force: Private Security Contractors 

in Iraq pada 2009. Lihat David Isenberg, 2009. Private Military Contractors and U.S Grand 

Startegy, International Peace Research  Institute, Oslo (PRIO), diakses dalam: 

https://www.files.ethz.ch/isn/109297/Isenberg%20Private%20Military%20Contractors%20PRIO

%20Report%201-2009.pdf (03/08/2017, 19:22). 

https://www.files.ethz.ch/isn/109297/Isenberg%20Private%20Military%20Contractors%20PRIO%20Report%201-2009.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/109297/Isenberg%20Private%20Military%20Contractors%20PRIO%20Report%201-2009.pdf
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fokus utama media dan pengawasan publik. Menurutnya pengaruh military 

contractor AS terhadap perang di Irak disebut ada peran keterlibatan sekretaris 

Angkatan Darat, Thomas E. White yang sengaja menggunakan jasa mereka sebagai 

komponen pendukung George W. Bush untuk meningkatkan keuntungan bisnis 

sektor swasta. Perusahaan itu ialah, Halliburton dan DynCorp serta para eksekutif 

di korporasi. 

Selanjutnya, Isenberg mengatakan penerapan military contractor di Irak 

diakibatkan adanya ketergantungan pemerintah pada industri militer swasta di mana 

kemudian membagi empat alasan. Pertama, karena terjadi pengurangan postur 

militer pasca invasi ke Irak. Kedua, ketergantungan pada kontraktor PMC untuk 

jenis persenjataan baru dan jasa sistem pendukung dalam jangka panjang. Ketiga, 

adanya misi dari Departemen Pertahanan untuk meningkatkan efisiensi pendanaan, 

sehingga dana yang digunakan dalam perawatan akan maksimal. Keempat, untuk 

meningkatkan tempo operasi seperti yang dilaporkan budget office report agen-

agen AS menggelontorkan 85 miliar dolar dalam kontraknya dari 20% dan belum 

termasuk kontrak anggaran intelijen rahasia di mana mereka mengklaim memiliki 

porsi yang signifikan. 

Bagi penulis, penelitian ini dianggap menarik dan mampu dijadikan bahan 

rujukan penelitian dikarenakan kesamaan topik dan ruang lingkup penelitian 

penulis. Ada pun perbedaan itu dilihat dari invasi AS ke Irak sebagai pendekatan 

personal secara langsung terhadap kebijakan dari presiden George W. Bush. 

Sedangkan penelitian ini menelaah pengaruh Wagner PMC terhadap kebijakan luar 

negeri Rusia dalam invasi di Suriah. 
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Penelitian kedua berjudul "Kebijakan Amerika Serikat dalam Mengirim 

PMC (Private Military Company) ke Irak Tahun 2011" oleh Farras Abdu 

Zudma.21 Sudut pandang yang digunakan adalah kebijakan AS mengirim PMC ke 

Irak sebagai pemulihan rekonstruksi dari tahun 2003. Menurutnya keterlibatan 

kontraktor PMC AS di Irak sebagai pengalokasian yang cukup signifikan dari 

jumlah personel yang dipekerjakan. Di sini ada hasil kemiripan dengan penelitian 

yang dilakukan David Isenberg, bahwa adanya ketergantungan AS terhadap PMC 

di perang Irak. Sedangkan dari sisi tanggung jawab dalam pengawasan kontrol 

keduanya berbeda secara struktural institusional. 

Farras mengatakan terlibatnya PMC di invasi yang dilakukan pemerintah 

AS sangat efektif untuk mendapatkan dari bisnis perang national interest yang 

berupa penambangan minyak. Walau secara perlahan personel militernya sudah 

ditarik kembali tapi kontrak dengan personel PMC masih berlanjut sehingga adanya 

PMC dinilai sebagai bentuk kepentingan menjaga aset negara AS. 

Penelitian ini bagi penulis sangat relevan dan cukup memberi gambaran di 

balik kepentingan AS. Walau pada dasarnya eksistensi PMC banyak dipolitisasi 

atau dilibatkan negara sebagai bentuk perlindungan. Tapi keberadaan PMC 

membawa daya tawar tersendiri sebagai sebuah perusahaan yang dapat 

mempengaruhi sebuah kebijakan luar negeri setiap negara. Adapun perbedan 

dengan penelitian ini, penulis di sini memfokuskan pada pengaruh Wagner PMC 

                                                           
21 Farras Abdu Zudma, Private Military Contractors and U.S Grand Startegy. Jurnal FISIP 

Universitas Riau, Vol, 4, No, 2 Oktober 2017, hal. 3. 
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Rusia terhadap kebijakan luar negeri Rusia dalam invasi di Suriah di samping 

combating ISIS. 

Penelitian ketiga yang penulis ambil dari Christa Moesgaard22 yang 

berbentuk working paper dengan judul "Private Military and Security 

Companies–From Mercenaries to Intelligence Providers". Asumsi dasar yang 

digunakan Moesgaard pada usaha tentara bayaran memobilisasi individu untuk 

terlibat dalam mercenarism PMC sebagai dari kekuatan struktural perusahaan untuk 

negara. Menurutnya, kekuatan industri swasta saat ini sedang mengalami evolusi 

sehingga membentuk pola ikatan dengan bagian setiap korporasi tentara swasta 

yang sedang beroperasi. 

Dengan pengembangan teoritis menempatkan PMC dalam kerangka kerja 

tata kelola keamanan negara. Aktor swasta militer dan layanan keamanan memiliki 

dampak pengaruh besar pada konsep tradisional keamanan yang dilakukan antara 

negara dan warga negara. Di mana layanan bersenjata sekarang berubah sebagai 

dimensi baru yang didasarkan pada analisis bentuk penjualan intelijen dan produk 

manajemen resiko. Moegaard mengambil contoh invasi yang terjadi di Afghanistan 

dan Irak adalah produk hasil pasar komersial swasta dari keuntungan perang. 

Perbedaan dalam penelitian ini pada penekanan konsep. Moegaard mengunakan 

sudut pandang kaca mata pendekatan sosiologis dan membagikan dalam empat 

gelombang. 

                                                           
22 Pengajar dan peneliti di Danish Institute for International Studies (DIIS). Fokus penelitiannya 

pada masalah keamanan regional, terorisme, militer-politik, organisasi internasional dan insdustri 

pertahanan militer. Lihat Christa Moesgaard, 2013. Military and Security Companies–from 

Mercenaries to Intelligence Providers, diakses dalam: 

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/wp2013-09_moesgaard_web.pdf (04/08/2018, 

13:36). 

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/wp2013-09_moesgaard_web.pdf
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Pertama, fokus pada aktor individual mercenarism yang terjadi di Afrika 

rentan tahun 1960-an. Kedua, secara eksklusif fokus pada struktur perusahaan dari 

kekuatan swasta dan implikasinya untuk negara. Ketiga, fokus untuk memasukkan 

praktik keamanan PMC yang lebih luas dan bukan hanya fungsi militer. Keempat, 

dampak pada struktur negara dan kedaulatan negara.  

Baginya, negara melakukannya sehubungan dengan ketentuan militer dan 

ketentuan keamanan. Bagian ini berpendapat bahwa perkembangan empiris dari 

industri militer dan keamanan swasta sekarang membutuhkan pengamatan lebih 

dekat pada ketentuan pengetahuan, dalam bentuk layanan intelijen yang disediakan 

oleh perusahaan-perusahaan intelijen swasta. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini pada penggunaan teori policy influencer system dan konsep PMC, 

yang mana penulis mengambil batasan 2014-2015 dari sejauh mana pengaruh 

Wagner memengaruhi kebijakan luar negeri Rusia sebelum intervensi militer 30 

September 2015. 

Penelitian keempat yang dijadikan rujukan adalah disertasi Jeffrey M. 

Decker dengan judul "Enhancing the Effectiveness of Private Military 

Contractor".23 Pembahasan diawali dengan pengenalan perdebatan singkat 

mengenai literatur kontraktor PMC. Asumsi dasarnya pada pemahaman praktik di 

balik sumber efektivitas kontraktor. Menurutnya literatur kontraktor sudah usang 

karena terlalu menekankan pada pentingnya tenaga kontraktor dan bukan 

                                                           
23 Peneliti dan penulis disertasi Enhancing the Effectiveness of Private Military Contractor di 

Department of International Relatios, Faculty of Society and Design, Bond University, diakses 

dalam: 

https://pure.bond.edu.au/ws/portalfiles/portal/17612810/Enhancing_the_effectiveness_of_private_

military_contractors.pdf (05/08/2018, 13:28). 

https://pure.bond.edu.au/ws/portalfiles/portal/17612810/Enhancing_the_effectiveness_of_private_military_contractors.pdf
https://pure.bond.edu.au/ws/portalfiles/portal/17612810/Enhancing_the_effectiveness_of_private_military_contractors.pdf
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dampaknya terhadap penggunaannya. Jeffrey menganalisis mengenai 

perkembangan PMC dengan menggunakan teori military contracting saat dan 

sesudah perang dingin usai, yang dijadikan studi kasus adalah di Irak yang 

menurutnya telah banyak perubahan. Dalam disertasinya Jeffrey menemukan 

adanya peningkatan dan efektivitas dari private military contractor pasca perang 

seperti hampir di setiap negara yang mengkomoditi PMC. 

Perbedaan dari disertasi ini ialah peningkatan dan efektivitas private 

military contractor pada meningkatnya anggaran pertahanan militer negara yang 

digunakan AS pasca war on terrorism 9/11 tahun 2001. Misalnya di Irak terdapat 

kelompok Operation Iraqi Freedom (OIF) dan juga pada penyerangan Afghanistan 

7 Oktober 2003. Pertama, ditemukan hubungan antara jumlah kontraktor dengan 

kematian warga sipil tidak begitu signifikan. Kedua, hubungan kontraktor 

gabungan dengan koalisi dan kematian warga sipil adalah juga tidak begitu 

signifikan. Ketiga, hubungan antara gabungan koalisi pekerja kontraktor dan 

kematian sipil juga tidak begitu signifikan. Artinya rasio kematian lebih dilandasi 

sifat Force-to-Force Ratio (FFR) dan Force-to-Space Ratio (FSR). 

Disertasi yang ditulis Jeffrey begitu penting dalam penelitian ini sebagai 

acuan kerangka berpikir yang notabene memiliki tipe pola konstruksi bagaimana 

wujud military contractor tercipta. Mengenai perubahan peran, dan perkembangan 

itu sendiri. Karena itu, baginya keberadaan tenaga kerja kontraktor yang ditugaskan 

akan cukup membantu mengurangi angka kematian dari setiap koalisi yang 

berperang, sebagai tujuan utama OIF. Perbedaannya di sini, ia tidak melihat proses 
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dari proses pengambilan kebijakan, hanya saja penekanannya pada efektifitas dari 

keterlibatan PMC. 

 

Penelitian kelima "EU Operations and Private Military Contractors: 

Issues Corporate and Institutional Responsibility" yang diteliti oleh Nigel D. 

White24 dan Sorcha MacLeod berbentuk jurnal ilmiah. Pembahasan ini diawali 

dengan asumsi tanggung jawab hukum internasional dalam konteks potensi 

penggunaan PMC sebagai alat perdamaian yang diamandatkan oleh organisasi 

internasional. Pembahasan berlanjut pada penjabaran mengenai eksplorasi 

terobosan yang dibuat oleh perusahaan dan organisasi ke dalam monopoli negara 

pada kekuatan militer, dengan mempertimbangkan akuntabilitas dan tanggung 

jawab organisasi dan perusahaan ketika tampaknya ada pelanggaran hukum 

internasional pada PMC. 

Penelitian Nigel dan Sorcha menekankan pada hukum internasional yang 

sulit diterapkan. Karena ketika perusahaan menyediakan layanan keamanan militer 

akan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter dalam operasi 

perdamaian entah melalui UE atau di PBB. Lebih jauh lagi, Nigel dan Sorcha juga 

menyatakan bahwa telah muncul pola baru pengembangan tanggung jawab sosial 

dengan hukum internasional. Sedangkan dalam hukum UE tidak menjamin 

perbaikan apapun dan situasi ini akan bertahan sampai ada peraturan sukarela 

                                                           
24 Keduanya merupakan Profesor dan Dosen Hukum Internasional di Universitas Sheffield, Inggris. 

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari proyek FP7 Uni Eropa tentang 'Pengaturan Privatisasi 

Perang: Peran Uni Eropa dalam Menjamin Kepatuhan dengan Hukum Humaniter Internasional dan 

Hak Asasi Manusia. Lihat Nigel D. White and Sorcha MacLeod, 2018. EU Operations and Private 

Military Contractors: Issues Corporate and Institutional Responsibility, diakses dalam: 

http://ejil.org/pdfs/19/5/1708.pdf (05/08/2018, 21:04). 

http://ejil.org/pdfs/19/5/1708.pdf
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dengan kerangka institusional kuat yang dapat memberikan pengayomian 

pertanggungjawaban atas pelanggaran. 

Pembentukan aktor non-negara lain dengan kepribadian hukum 

menunjukkan bahwa tidak ada hambatan konseptual untuk mengakui perusahaan 

sebagai subyek hukum internasional. Penelitian ini membantu memastikan tingkat 

akuntabilitas yang diterima untuk tindakan PMC yang beroperasi dibawah otoritas 

organisasi internasional seperti Uni Eropa, dan PBB. Penelitian ini sangat menarik 

bagi penulis karena selain berbeda juga dikarenakan penekanan Nigel dan Sorcha 

yang menjelaskan bagaimana tidak adanya peran hukum internasioanl yang 

mengikat secara maksimal dalam menjembatani penggunaan PMC di seluruh dunia. 

Penelitian keenam "Pengaruh Halliburton Company dalam Kebijakan 

Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak Tahun 2003"25 yang diteliti oleh 

Abdullah Faiz. Asumsi dasar penelitian ini adalah mendiskripsikan peran non-state 

actor dalam korporasi kebijakan luar negeri AS invasi Irak. Penelitian ini 

menjelaskan peran Halliburton, dalam kebijakan menginvasi Irak yang kemudian 

ditemukan adanya saling keterpengaruhan antara Dick Cheney dan George W. Bush 

dalam menginvasi di Irak. 

Dick Cheney sendiri merupakan wakil presiden sekaligus kepercayaan 

George W. Bush yang kemudian makin dikenal sebagai menteri pertahanan saat itu. 

Mereka memiliki kedekatan sekaligus kepercayaan yang sangat strategis. 

Sedangkan Halliburton salah satu perusahaan yang memiliki daya tawar tinggi 

                                                           
25 Abdullah Faiz, 2011. Pengaruh Halliburton Company dalam Kebijakan Amerika Serikat 

Menginvasi Irak Tahun 2003, Skripsi, Malang, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri AS melalui kedekatannya secara 

personal di invasi Irak tahun 2003. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas 

ke sisi korporasi sedangkan posisi penulis ditekankan pada pengaruh Wagner PMC 

terhadap kebijakan luar negeri Rusia dalam invasi di Suriah. Atau proses legalisasi 

di State Duma dari anggota Parlemen Russia Federal Assembly terhadap kebijakan 

Putin di Rusia. Penelitiannya salah satu alasan mengapa penulis juga tertarik 

membahas perbandingan dua standar ganda negara adidaya AS dan Rusia di balik 

korporasi perusahaan militer. Di mana keduanya sama-sama menerapkan dalam 

perang proxy war sebagai ajang adu kekuatan dalam kebijakan luar negeri. 

Penelitian ketujuh "Penggunaan PMC (Private Military Company) dalam 

Invasi Amerika Serikat ke Irak pada Tahun 2003" yang diteliti oleh Achmad 

Muflichin.26 Penelitian ini menjelaskan adanya hubungan korporasi militer swasta 

dengan para pejabat tinggi AS yang memiliki keterikatan dalam politik. Seperti 

pemilik Blackwater, Erik Prince yang merupakan pengusaha kaya yang dekat 

dengan Partai Republik, di mana kakak wanita Erik Prince (Besty Devos) pernah 

menjabat sebagai ketua Partai Republik Michigan pada tahun 1996, 2000, 2003 dan 

2005. 

Sedangkan George W. Bush juga presiden dari Partai Republik yang juga 

dekat dengan Dick Cheney, kepercayaan George W. Bush. Sehingga mereka 

memudahkan mendapatkan kontrak kerja dengan perusahaan Halliburton sebagai 

                                                           
26 Achmad Muflichin, 2013. Penggunaan Private Military Company (PMC) dalam Invasi Amerika 

Serikat ke Irak Pada Tahun 2003, Skripsi, Malang, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 2. 
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pelayan perusahaan kemanan militer swasta di AS. Penelitian ini menjadi menarik 

karena mengkaji penggunaan PMC dalam segala aspek yang melibatkan negara dan 

korporasi perusahaan, bisnis ke bisnis. Walau ada kemiripan kajian tapi perbedaan 

dengan penelitian ini terletak pada sisi actor non-state bahwa penulis menekankan 

pada sisi korporasi pengaruh kelompok Wagner di Rusia melalui proses-proses dan 

kesepakatan-kesepakatan di dalamnya. 

Penelitian kedelapan "PNAC dalam Kebijakan Luar Negeri 'War on 

Terrorism' AS Pada Era Presiden George W. Bush" yang diteliti oleh Azarine 

Delinda Azaria.27 Dalam hal ini Delinda menjelaskan posisi penelitiannya pada 

kebijakan luar negeri AS sebagai variabel dependennya sekaligus menekankan pada 

bagaimana pengaruh Project for the New American Country (PNAC) dalam 

kebijakan luar negeri 'war on terrorism' AS. Selain itu, penelitian ini juga 

menemukan adanya kepentingan yang dilakukan oleh PNAC sendiri dari sisi politik 

dan ekonomi. 

Setidaknya itu terlihat pada dasarnya PNAC memiliki kepentingan yang 

besar terhadap Irak terkait undang-undang Iraq Liberation Act 1998 yang dalam 

undang-undang tersebut memberikan ijin pada AS untuk melakukan perubahan 

rezim di Irak. Bukan hanya itu, anak organisasi bentukan PNAC, Iraqi National 

Congress (INC) dan Committee for the Liberation of Iraq (CLI) diberikan dana 

sebesar 97 miliar dolar guna memuluskan kepentingan mereka. Perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak dari sisi kebijakan, yang 

                                                           
27 Azarine Delinda Azaria, 2012. PNAC dalam Kebijakan Luar Negeri 'War on Terrorism' AS Pada 

Era George W. Bush, Skripsi, Malang, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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mana PNAC sengaja dibuat AS untuk memasuki dan bahkan menghantam 

perpecahan di Irak. Hal tersebut diambil supaya strategi politik AS berjalan secara 

maksimal untuk terus menganeksasi sumber daya alam. 

Tabel 1. Posisi Penelitian28 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Metode dan Fokus 

Penelitian 

Hasil 

 

1. Private Military 

Contractors and 

U.S Grand Startegy. 

Oleh : David 

Isenberg 

Descriptive-Analysis 

Strategi AS 

Melibatkan Military 

Contractor dalam 

Invasi di Irak 

Menganalisis pada 

ketergantungan kontraktor 

militer swasta, sebuah 

"industri baru" yang menjadi 

fokus media dalam 

pengawasan publik. Dalam 

penelitiannya keterlibatan 

militer AS didasari karena 

adanya permintaan langsung 

Thomas E. White guna 

menghadapi senjata 

pemusnah Irak yang 

kontroversial. Dalam 

operasinya mereka 

menggunakan tentara 

bayaran "blackwater" yang 

bertentangan dengan 

konstitusi negara. 

2. Kebijakan Amerika 

Serikat dalam 

Mengirim PMC 

(Private Military 

Descriptive-Analysis 

Pengaruh Private 

Military Company 

terhadap Kebijakan 

AS Masa Depan 

Menganalisis pada 

penggunaan kebijakan AS 

mengirim PMC ke Irak guna 

pemulihan rekonstruksi di 

2001. Lanjutnya, atas 

kebijakan tersebut AS 

mendapat keuntungan dari 

korporasi perusaan sebagai 

bentuk kepentingan dasar 

                                                           
28 Data ini diolah dari berbagai sumber penelitian. 
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Company) ke Irak 

Tahun 2011. 

Oleh : Farras Abdu 

Zudma 

negara demi 

mempertahankan 

eksistensinya dan 

mendapatkan sumber daya 

alam. 

3. Private Military 

and Security 

Companies from 

Mercenaries to 

Intelligence 

Providers. 

Oleh : Christa 

Moesgaard 

Descriptive-Analysis 

Implikasi 

Perusahaan Swasta 

terhadap Arah 

Inteligensi Negara 

Menganalisis pada usaha 

tentara bayaran individu dari 

mercenarisme PMC, juga 

pada struktur kekuatan 

perusahaan pribadi dan 

implikasinya terhadap 

negara. Penelitian ini 

lanjutnya menerapkan 

keterampilan baru pada 

intelijen dan keamanan 

informasi sebagai kebutuhan 

pada aspek-aspek produksi 

pengetahuan tentang PMC. 

4. Enhancing the 

Effectiveness of 

Private Military 

Contractor. 

Oleh : Jeffrey M. 

Decker 

 

Quantitative-

Analysis 

Kontrak militer 

terhadap keefektifan 

militer selama OIF 

dan praktek kontrak 

militer 

Menganalisis pada sisi 

perkembangan PMC 

sebelum dan sesudah Cold 

War yang terdapat 

perubahan. Lanjutnya, 

hubungan antara jumlah 

kontraktor dengan kematian 

warga sipil ditemukan tidak 

signifikan. Sedangakn 

hubungan kontraktor 

gabungan dan nomor koalisi 

yang meninggal tidaklah ada 

kaitannya dengan FFR dan 

FSR dalam operasi yang 

merupakan tujuan utama 

OIF. 

5. EU Operations and 

Private Military 

Explanative-Analysis Menganalisis atau fokus 

pada hukum internasional 

melalui potensi penggunaan 
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Contractors: Issues 

of Corporate and 

Institusional 

Responsibility. 

Oleh : Nigel D. 

White dan Sorcha 

MacLeod 

Peran dan Tanggung 

Tawab Institusi 

Hukum Internasional 

terhadap Operasi 

UE dalam PMC 

kontraktor PMC yang 

diamandatkan oleh 

organisasi internasional. 

Menurutnya diperlukan 

tingkat kontrol tinggi 

organisasi dalam operasi di 

mana tindakan prajurit dapat 

dikaitkan dengan lembaga, 

dan bahwa tingkatan ini 

harus diakui sebagai bentuk 

tanggung jawab dari 

akuntabilitas PMC. 

6. Pengaruh 

Halliburton 

Company dalam 

Kebijakan Luar 

Negeri Amerika 

Serikat Menginvasi 

Irak Tahun 2003. 

Oleh : Abdullah 

Faiz 

Explanative-Analysis 

Menganalisis 

pengaruh 

keterlibatan 

Halliburton 

Menganalisis pada diskripsi 

peran non-state actor dalam 

korporasi kebijakan AS di 

Irak yang terdapat hubungan 

segitiga yang saling 

mempengaruhi antara Dick 

Cheney, George W. Bush 

dan Halliburton. 

Halliburton adalah 

perusahaan yang 

memenangkan tender 

rekonstruksi Irak pasca 

invasi setelah terlibat dalam 

kemenangan kampanye 

Partai Republik di Tahun 

2000. 

7. Penggunaan PMC 

(Private Military 

Company) dalam 

Invasi Militer AS ke 

Irak pada Tahun 

2003.  

Explanative-Analysis 

Menganalisis 

penggunaan PMC 

sebagai bisnis 

korporasi militer 

swasta AS di Irak 

Menganalisis keterkaitan 

aspek kebijakan politik luar 

negeri AS dengan 

penggunaan tentara bayaran 

dalam invasi maupun 

penjagaan kawasan kilang-

kilang minyak dari 

perusahaan AS seperti 

pemilik Blackwater, Eric 

Prince yang dekat dengan 

Partai Republik, yang mana 

kakaknya, Erik Prince 
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Oleh : Achmad 

Muflichin 

pernah menjabat sebagai 

ketua Partai Republik 

Michigan tahun 1996, 2000, 

2003 dan 2005. Sedangkan 

Bush dekat dengan Dick 

Cheney, yang memudahkan 

kontrak dengan Halliburton. 

8. PNAC dalam 

Kebijakan Luar 

Negeri 'War on 

Terrorism' AS Pada 

Era Presiden 

George W. Bush. 

Oleh : Azarine 

Delinda Azaria 

Explanative-Analysis 

Menganalisis peran 

kepentingan PNAC 

dalam 'War on 

Terrorism' AS di 

Irak. 

Menganalisis dan fokus pada 

kepentingan politik dan 

ekonomi PNAC yang berisi 

orang-orang neo-konservatif 

dari pelbagai kalangan. 

Orang-orang tersebut yang 

menduduki jabatan-jabatan 

penting seperti Departemen 

Pertahanan, Luar Negeri dan 

juga Kongres AS, dijelaskan 

di mana kebijakan luar 

negeri AS diproses dan 

ditentukan berdasarkan 

kesepakatannya. 

9. Pengaruh Wagner 

Private Military 

Company (PMC) 

terhadap Kebijakan 

Luar Negeri Rusia 

dalam Invasi di 

Suriah. 

Oleh : Robeth Fikri 

Alfiyan 

Explanative-Analysis 

Menganalisis pada 

Pengaruh Wagner 

dalam Counter of 

Terrorism di Suriah 

Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu, 

karena pada penelitian ini 

penulis menganalisis pada 

sejauh mana proses 

pengambilan kebijakan 

Rusia mengirimkan tentara 

bayaran Wagner PMC di 

Suriah, atau sejauh mana 

pengaruh keterlibatan 

Wagner melakukan invasi di 

Suriah. 
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1.5 Landasan Teori/Konsep 

1.5.1 Policy Influencer System 

Sulit membuat definisi tunggal yang lengkap tentang pengambilan 

keputusan dalam kebijakan luar negeri. Tapi secara umum, bisa dikatakan 

kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

suatu negara atau komunitas politik dalam hubungan luar negeri. Kebijakan 

luar negeri kadang juga diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan 

kepentingan negara seperti yang dikatakan William D. Coplin bahwa 

terdapat aktor-aktor yang memengaruhi perilaku politik atau biasa disebut 

sebagai "policy influencer system".  

Perilaku itu sebagai hubungan timbal balik yang kompleks, dan 

mereka merupakan sumber dukungan baginya. Coplin kemudian 

menjelaskan dan membagi menjadi empat aspek kategori pengambilan 

keputusan kebijakan luar negeri, di antaranya: bureaucratic inluencers, 

partisan influencers, interest inluencers, dan mass influencers.29 

1. Bureaucratic influencers: atau biasanya dianggap akan 

memengaruhi para pengambil keputusan di pemerintahan 

dengan memberikan informasi dan masukan yang dilakukan 

oleh beberapa individu atau lembaga organisasi dalam 

melaksanakan kebijakan luar negeri. Bureaucratic influencer 

memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan 

                                                           
29 Willam D. Coplin, 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. CV. Sinar Baru, 

Bandung, hal. 30. 
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sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. 

Karenanya, bureaucratic influencer ini sangat berpengaruh 

besar dalam pengambilan keputusan suatu negara. 

2. Partisan influencers: terdiri dari suatu kelompok kepentingan 

yang memiliki tujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan 

masyarakat menjadi tuntutan nyata yang bersifat politis dalam 

kebijakan suatu negara. Mereka biasanya dalam memengaruhi 

pengambil keputusan adalah dengan cara melalui penekanan 

pada penguasa atau pada orang yang dianggap mampu 

memengaruhinya sehingga pengambilan kebijakan dapat 

dioperasikan. Misal pengaruh partai politik dalam pemilu di 

negara yang menganut sistem demokrasi.30 

3. Interest influencers: biasanya terdiri dari sekelompok individu 

atau kelompok yang sama-sama memiliki kepentingan. Kata 

lain, biasanya mereka dalam memengaruhi pengambil kebijakan 

dikarenakan memiliki faktor ekonomi yang kuat atau dukungan 

finansial. Peran itu makin cukup besar bila dalam negara yang 

                                                           
30 Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Parlemen dan badan-badan pemusyawaratan 

tentunya tidak akan menjadi persoalan apakah keputusan atau kesepakatannya dicapai secara 

langsung atau secara mufakat. Karena memang yang terpenting adalah bahwa para pengambilan 

keputusan biasanya didasarkan pada informasi yang disepakati dari faksionalisme partai politik 

kepartaian. Meskipun kadang terjadi pertentangan. Sekadar mengambil contoh pandangan epistemik 

Condorect dan Rousseau tentang demokrasi liberal menekankan keberadaan kemauan umum 

(general will) dan beranggapan bahwa prosedur-prosedur demokratis dapat diwujudkannya ‒ 

artinya, konsepsi yang bercirikan ini berkeyakinan bahwa jawaban yang benar diperoleh melalui 

mekanisme komunitas politik. Mekanisme ini kadang juga dikritik oleh kalangan pendukung 

"demokrasi deliberatif" di mana dianggap tidak merepresentasikan hasil nyata (visibility) dari para 

anggota dewan yang terpilih. Lihat dan baca Anthony Giddens, 2009. Melampaui Ekstrimis Kiri dan 

Kanan Masa Depan Politik Radikal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 163-165. 
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menganut sistem demokrasi, misal pengaruh pengusaha dalam 

pemenangan pemilu suatu negara. 

4. Dan terakhir mass influencers: biasanya dalam hal ini dibentuk 

oleh media yang berperan membentuk opini publik (public 

opinion) sehingga berdampak pada pengambil kebjikan dalam 

suatu negara. Dan keputusan yang diambil kerap kali dijadikan 

pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam proses 

penyusunan kebijakan luar negeri. 

Dalam hal ini, penulis menekankan pada aspek interest influencers 

yang merupakan pengaruh dari sekelompok individu yang memiliki 

serangkaian kepentingan yang sama. Kepentingannya menjadi dasar bagi 

aktifitas kelompok karena kuatnya faktor finansial atau karena adanya 

dukungan dari bureaucratic influencer sebagaimana yang tercantum dalam 

buku "Introduction of International Politics" karya Coplin, bahwa harus 

menyadari kemampuan ekonomi pada negara memainkan peran penting 

dalam kebijakan luar negeri, karena kemampuan ekonomi berfungsi sebagai 

instrumen terpenting dalam kebijakan luar negeri.31  

Itu terlihat dari kedekatan antara Prigozhin dengan Putin untuk 

memengaruhi Dmitry Utkin menggunakan Wagner PMC dalam 

pelaksanaan kebijakan luar negeri Rusia dalam invasinya di Suriah, 

diketahui adanya proyek kurang-lebih 25% antara Evro Polis dengan 

General Petroleum Corp dari serangan kelompok ISIS. 

                                                           
31 William D. Coplin, Op. Cit., hal. 31. 
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1.5.2 Private Military Company (PMC) 

PMC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang 

mengkhususkan diri pada keterampilan militer, yang mencakup operasi 

tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan 

operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan peralatan perawatan-

perawatan senjata.32 Hal ini menyiratkan bahwa klien-klien mereka 

biasanya para pemerintah, tapi dapat juga terdiri dari pemberontak dan 

kelompok milisi bersenjata. 

Karena itu, penulis menggunakan konsep PMC yang berperan 

sebagai penyediaan pasar domestik atau beroperasi secara globalis.33 

Problematika ini semakin meningkat penggunaannya, bahkan di Afrika 

Selatan, jumlah perusahaan ini melebihi polisi dalam bilangan pasar, untuk 

layanan keamanan swasta paling besar di seluruh dunia dari representase 

produk domestik bruto. Pada 2004 sekitar 3.553 dan 2007 melonjak menjadi 

301.584 sebagai petugas keamanan swasta sedangkan kurang lebih 116.000 

polisi berseragam melakukan fungsi polisi di kepolisian Afrika Selatan.34 

                                                           
32 Fred Schreirer and Marina Caparina, 2005. Privatising Security: Law, Practice and Governance 

of Private Military and Security Companies, Occasional Paper (DCAF: Geneva), diakses dalam: 

http://iskran.ru/cd_data/disk2/rr/003.pdf (08/09/2018, 22:01). 
33 Menurut penulis, biasanya 'globalis' juga kerap diartikan sebagai term 'kapitalisme' dalam tatanan 

′sistem dunia′ yang menyangkut transformasi ruang dan waktu tanpa sekat. Ini merupakan proses 

perpaduan yang kompleks, yang sering kali berjalan secara bertentangan untuk menindas, sehingga 

menimbulkan konflik, dan bentuk-bentuk stratifikasi baru. 
34 Lihat Sabrina Schulz dan Christina Yeung, Private Military and Security Companies and Gender, 

DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, United Nations Instraw), 

Working Paper No. 5, 2008, University of Wales, Aberystwyth, diakses dalam: 

http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/think_tanks/dcaf_schulz_and_yeung_pmscs

_and_gender.pdf (09/09/2018, 21:53). 

http://iskran.ru/cd_data/disk2/rr/003.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/think_tanks/dcaf_schulz_and_yeung_pmscs_and_gender.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/think_tanks/dcaf_schulz_and_yeung_pmscs_and_gender.pdf
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Bahkan dalam perkembangannya PMC mencapai pendapatan bisnis 

lebih dari 30 triliun dolar per tahunnya.35 Ini mengindikasikan regulasi 

tentang perang untuk memperkuat militer berubah sebagai industri 

pendapatan ekonomis. Pelbagai usaha dan jasa penyewaan terhadap pasar 

penyewaan tentara bayaran juga merupakan minat dari kalangan atau 

bahkan pensiunan militer, yang sebetulnya mereka masih layak 

diamanatkan mengemban tugas negara dengan keahlian yang dimiliki.  

Tapi mereka adalah sekumpulan orang yang lebih mengedepankan 

penghasilan atau upah lebih tinggi daripada bekerja di institusi kemiliteran. 

Matinya Uni Soviet mendasari menjamurnya PMC di dunia sendiri dan 

terjadi pemangkasan terhadap personel North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) yang mulanya berjumlah sekitar 1,5 juta dipangkas menjadi 

setengahnya dari jumlah tersebut menjadi 750.00 personel, dan ini 

menambah potensi permasalahan tersendiri bagi tentara yang 

diberhentikan.36 

Maka, perlunya adanya wadah yang menampung mereka dan wadah 

yang dimaksud penampungan dalam tubuh PMC. Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka dapat disimpulkan kebijakan luar negeri Rusia juga tidak 

terlepas dari peran individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi. 

Dalam hal ini Allison mengatakan, "government select the action that will 

maximize strategic goals and objectives".37 

                                                           
35 Achmad Muflichin, Op. Cit., hal. 28. 
36 Ibid. 
37 Mohtar Mas’oed, 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT 

Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 275. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka tipe 

penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah jenis penelitian bersifat 

eksplanatif. 

1.6.2 Metode Analisa 

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa metode analisa yang 

digunakan adalah metode deduksi yang melihat suatu fenomena terlebih 

dahulu dan mencarikan teori yang tepat untuk menjelaskan fenomena 

tersebut. 

1.6.3 Tingkat Analisa 

Teknik analisa yang akan dikaji oleh peneliti adalah sistem 

hubungan kausalitas, di mana pengaruh kelompok Wagner PMC terhadap 

kebijakan luar negeri Rusia dalam invasi di Suriah sebagai unit analisa, 

sedangkan kebijakan luar negeri Rusia dalam invasi di Suriah sebagai unit 

eksplanasi. 

1.6.4 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan penulis 

mencakup pengaruh kelompok Wagner PMC sebagai variabel independent, 

sedangkan kebijakan luar negeri Rusia menginvasi Suriah sebagai variabel 

dependent. Keduanya kemudian dihubungkan secara kausalitas berdasarkan 

perumusan penelitian. Dalam metode deduksi, unit analisis yang penulis 

ambil adalah pengaruh kelompok Wagner PMC dalam kebijakan luar negeri 
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Rusia di Suriah, sedangkan unit eksplanasi kebijakan luar negeri Rusia 

dalam invasi di Suriah. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

  Penulis akan memberikan ruang lingkup batasan waktu mulai 2014 

dan 2015 saat Rusia mengambil kebijakan luar negeri counter of terrorism 

berdasarkan nota kesepakatan persetujuan majelis anggota Parlemen Russia 

Federal Assembly, yang mengharuskan Putin meminta persetujuan setiap 

penggunaan pasukan Rusia di luar negeri sesuai konstitusi 1993 dan 

kemudian sampai pada ditemukannya peran Wagner PMC pada 2018 di 

Suriah. 

1.6.5.2 Batasan Materi 

Selanjutnya penulis memberikan batasan ruang lingkup materi pada 

adanya peran penggunaan tentara bayaran Rusia dalam operasinya di 

Suriah. Dalam hal ini, penulis mengedepankan atas kebijakan luar negeri 

Rusia dalam invasi di Suriah. 

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Selanjutnya dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis yaitu merupakan studi pustaka atau studi literatur. Penulis 

memperoleh data-data melalui laboratorium Jurusan Hubungan 

Internasional, buku, journal, tesis, skripsi, working paper, website dan 

situs-situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan serta yang memiliki 

korelasi dengan isi penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai sumber 
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tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, diidentifikasi serta dianalisa yang 

kemudian digunakan untuk menguraikan penulisan penelitian guna 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

1.7 Hipotesa 

Melalui uraian di atas, dapat ditarik sebuah hipotesa dalam penggunaan 

pengaruh Wagner Private Military Company (PMC) dalam kebijakan luar negeri 

Rusia invasi ke Suriah adalah bagian bisnis korporasi, yang tidak lepas dari 

pengaruh individu kedekatan Prigozhin dan Putin. Hubungan keduanya dalam 

invasi militer di Suriah oleh media disebut sebagai "fixer Putin": seseorang yang 

melakukan pekerjaan kotor, sambil memberi penolakan yang masuk akal jika ada 

yang salah.  

Prigozhin selain tokoh oligarki Rusia juga pengusaha yang mendapatkan 

nilai proyek 25% antara Evro Polis dengan General Petroleum Corp di bidang 

minyak dan gas Suriah. Individu atau kelompok-kelompok internal Main 

Intelligence Directorate atau Russian Military Intelligence (GRU), External 

Intelligence Service (SVR), Federal Security Service (FSB) ini mempengaruhi 

kebijakan Rusia di Suriah melalui pemanfaatannya dalam lingkaran kedekatan 

dengan Putin. Mereka lebih mengutamakan perusahaan dalam korporasi militer 

ketimbang melindungi "kepentingan nasional dan rakyatnya". 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan di atas, penelitian ini 

dibagi ke dalam empat bab. Masing-masing bab menguraikan kerangka pemikiran 
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berlandaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

sistematika penulisan adalah: 

Tabel 2. Sistematika Penulisan 

BAB JUDUL ISI 

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 

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 secara Akademis 

1.3.2.2 Manfaat secara Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori/Konsep 

1.5.1 Policy Influencer System 

1.5.2 Private Military Company 

(PMC) 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

1.6.2  Metode Analisa 

1.6.3  Tingkat Analisa 

1.6.4  Variabel Penelitian 

1.6.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1   Batasan Waktu 

1.6.5.2   Batasan Materi 

1.6.6  Teknik Pengumpulan Data 

1.7     Hipotesa 

1.8     Sistematika Penulisan 

BAB II Kebijakan Pengiriman 

Tentara Swasta ke Suriah 

2.1 Politik Luar Negeri Rusia di Timur 

Tengah 

2.1.1 Politik Luar Negeri Rusia di 

Suriah 

2.1.2 Pelaksanaan Politik Luar 

Negeri Rusia Melalui 

Tentara Bayaran 

2.2     Profil Wagner 

2.2.1  Sistem Kontrak-Kontrak  

atau Sistem Operasi Wagner 
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2.2.2  Sejarah Keterlibatan dalam 

          Berbagai Operasi 

BAB III Strategi Wagner dalam 

Mempengaruhi 

Kebijakan Luar Negeri 

Rusia 

3.1     Melalui Kesepakatan Aktor-Aktor 

3.2     Kebijakan Inkonstitusional 

3.3     Keterlibatan dalam Konflik Suriah 

BAB IV Penutup/Kesimpulan 4.1     Kesimpulan 

4.2     Saran 


