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ABSTRAK

KOMPLEKSITAS KEAMANAN KAUKASUS UTARA PASCA
PERPANJANGAN SEWA PELABUHAN SEVASTOPOL ANTARA
RUSIA DAN UKRAINA. Iryandi Anandya Putra Ruslan, Jurusan
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya. Pembimbing : Lia Nihlah N, S.IP., M.Si dan Yustika
Citra Mahendra, S.Sos, MA

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memaparkan dan menganalisa kondisi

konfliktual yang terjadi di kawasan Eropa Timur yang khususnya membahas tentang

kompleksitas keamanan kaukasus utara pasca perpanjangan sewa pelabuhan sevastopol

antara Rusia dan ukraina dengan menggunakan Regional Security Complex Theory dan

mengupasnya dengan menggunakan empat variabel yaitu batas, struktur anarki, polaritas,

konstruksi sosial. Pasca terjadinya perang yang melibatkan dua negara dalam satu kawasan

yaitu Rusia dan Georgia dapat dikatakan eskalasi konfliknya menurun jika dilihat hanya

sebatas permukaan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, konflik bergeser di Kawasan

Kaukasus Utara. Rusia sebagai negara great power tidak akan melepaskan wilayahnya yang

terhitung masih masuk dalam kedaulatan Rusia, disisi lain Rusia juga tidak akan melepaskan

negara-negara yang berasa dalam Kawasan Kaukasus Utara yang dapat dikatakan sebagai

penyambung dan jalur lalu lintas antara Laut Hitam dan Luat Kaspia yang terhitung sangat

kaya menyimpan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Itulah yang menyebabkan

kompleksitas semakin terlilat dikawasan Kaukasus Utara, ditambah dengan adanya pemain-

pemain dari luar kawasan ikut terlibat seperti NATO dan Georgia yang notabene sebagai

sekutu Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, dengan Rusia menganeksasi Crimea,

menempatkan perangkat militernya di Pelabuhan Sevastopol, dan semakin memperlihatkan

hegemoninya di Kawasan Laut Hitam.

Kata Kunci : Keamanan, Kawasan, Great Power, NATO, Aneksasi, Batas, Struktur

Anarki, Polaritas, Konstruksi Sosial.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keamanan dari semua republik di Transkaukasus yang cukup

terkait dengan negara-negara tetangga untuk itu menjadi mungkin untuk

menganggap mereka (bersama-sama dengan Kaukasus Utara) sebagai pembentuk

kawasan dalam dirinya sendiri. Hubungan keamanan mereka, persaingan,

kepentingan dan pola persahabatan/permusuhan saling bergantung dan cukup

signifikan untuk dibedakan dari kompleksitas keamanan lainnya. Untuk Rusia,

Iran dan Turki, Kaukasus merupakan bagian yang relatif otonom dari lingkungan

mereka.1

Pada zaman kuno, Kaukasus membentuk penghalang antara padang

rumput Eurasia dan peradaban Mesopotamia. Selama ribuan tahun, kawasan ini

merupakan salah satu zona penyangga antara kerajaan bersaing atau bagian

integral dari mereka. Yunani, Romawi, Bizantium, Arab, Mongol, Ottoman Turki,

Persia dan Rusia telah diperluas ke wilayah tersebut. Perbedaan antara Kaukasus

Utara dan Transkaukasus, dan istilah "Transkaukasus" itu sendiri, adalah produk

dari abad kekuasaan Rusia.2

1 Bruno Coppieters, 1996, The Caucasus As A Security Complex, http://poli.vub.ac.be/publi/
ContBorders/eng/conclusi.htm
2 Ibid.
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Gambar 1
Peta Eropa dan Laut Hitam

Sumber: image.google.com

Transkaukasus dan kawasan Kaukasus Utara dapat dianggap sebagai

bagian dari kompleksitas keamanan yang lebih besar, yang terdiri dari Georgia,

Armenia, Azerbaijan, dan bagian dari Rusia. Kaukasus Utara terus memainkan

peran penting dalam masa depan Transkaukasus dan kompleksitas keamanan

Kaukasia secara keseluruhan. Kelangsungan hidup negara-negara merdeka di

Transkaukasus tidak dapat dipahami tanpa stabilitas politik minimal di Kaukasus

Utara. Konfederasi Rakyat Kaukasus misalnya, diciptakan di Sukhumi pada tahun

1989 bertentangan dengan Georgia. Para pemimpin nasionalis Abkhazia, yang

pada saat itu yang paling aktif dalam menyatukan semua kekuatan politik di

Kaukasus Utara, yang mencari dukungan dalam sengketa mereka dengan Tbilisi.

Bantuan dari Konfederasi sangat menentukan dalam membawa tentang kekalahan
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militer dari pemerintah Georgia di Abkhazia. Intervensi Rusia terhadap pemisahan

dari Chechnya telah juga membawa konsekuensi yang luas bagi masa depan

politik semua negara di Transkaukasus.3

Kaukasus Utara adalah wilayah Federasi Rusia yang tersusun oleh

sembilan Republik, membentuk koridor antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Laut

Kaspia menyediakan rute ke Asia Tengah dan melalui Volga ke wilayah internal

Rusia. Laut Hitam menawarkan rute ke Turki, Ukraina, Balkan, dan melalui selat

Turki ke dunia Mediterania. Karena itu, Kaukasus Utara memiliki posisi kunci

geografis. Di kawasan itu, sumber daya mineral yang hadir, terutama ladang

minyak di Chechnya dibuka pada abad kedua puluh.4

Gambar 2
Peta Kawasan Kaukasia Utara

Sumber: http://russiancouncil.ru/common/upload/lr.jpg

3 Ibid.
4 Lorraine Consigny, 11 Maret 2014, An Introduction to the Situation in the North Caucasus,
http://russiancouncil.ru/en/blogs/lorraine/?id_4=368
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Jika melihat peta dapat tergambarkan kepentngan strategis dari kawasan

Kaukasus bagi Rusia dan kekuatan lainnya. Tidak hanya Kaukasus berdekatan

dengan perbatasan selatan Rusia, tetapi merupakan outlet penting dari wilayah

Kaspia yang terkurung daratan untuk membuka laut. Kontrol dari Georgia

menentukan aliran pola perdagangan dan tempat infrastruktur untuk semua

Kaukasus dan Asia Tengah. Kaukasus juga merupakan tempat pertemuan fisik

sejumlah kekuatan: Rusia, Turki, dan Iran. Selain itu, berfungsi sebagai koridor

udara penting dari Amerika Serikat dan Eropa ke tujuan di Timur Tengah dan

Asia, termasuk Afghanistan.5

Dengan proses penaklukan dan penggabungan ke dalam Kekaisaran Rusia,

wilayah Kaukasus Utara memperoleh tempat khusus dalam imajinasi geopolitik

Rusia sebagai zona liminal antara peradaban dan barbarisme, tempat para

pahlawan yang mulia namun juga salah satu kerajaan dan kebrutalan politik

kekuasaan. Lermontov, Tolstoy, Pushkin, dan Griboyedov semua membuat

kontribusi penting untuk citra romantis di kawasan itu dalam sastra Rusia.

Akibatnya para pelajar Rusia memperoleh serangkaian konsepsi geopolitik

populer kawasan dari usia dini. Di satu sisi, Kaukasus adalah wilayah keindahan

alam, prajurit heroik, tradisi Islam, dan mistisisme. Di sisi lain, itu adalah wilayah

bandit kejam dan keberbedaan yang rasialis, tempat nakal yang buram dengan

pandangan negara pusat.6

5 Brenda Shaffer, The Geopolitics of the Caucasus, Brown Journal of World Affair, Volume xv,
Issue ii, Spring/Summer 2009: 131-142
6 Vladimir Kolossov dan Gerard Toal, An Empire’s Fraying Edge? The North Caucasus Instability
in Contemporary Russian Geopolitical Culture, Eurasian Geography and Economics, 2007, Vol.
48, No. 2: 202–225.
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Di Kaukasus Utara, deklarasi kemerdekaan Chechnya dari Rusia pada

tahun 1991 dan separatisme adalah perubahan yang paling penting yang kemudian

menyebabkan perang panjang dengan pemerintah pusat Rusia. Juga pada bulan

November 1992 Rusia mengumumkan keadaan darurat di Ossetia Utara dan

Ingushetia karena konflik teritorial dan situasi kritis, dan memperkuat kehadiran

militernya di wilayah tersebut secara signifikan. Semua konflik ini adalah tanda-

tanda pertama terjadinya bentrokan etnis setelah runtuhnya Soviet. Bahkan, istilah

yang disebutkan telah membuat wilayah Kaukasus rentan dalam hal keamanan.

Ancaman utama dan tantangan yang timbul dari kebijakan para pemimpin Uni

Soviet bahwa negara-negara yang baru yang saat ini berupaya untuk

memerdekakan diri adalah sebagai berikut:

a. Menggambar batas-batas buatan antara Republik Federal dan otonom dari

bekas Uni Soviet telah dilakukan terlepas dari realitas perbedaan ras dan etnis

di daerah dan republik dan catatan mereka sesuai dengan kepentingan dan

tujuan dari para pemimpin Soviet nasional. Dalam hal ini, perbedaan etnis telah

menyebabkan diskontinuitas pada batas tanah mereka karena mereka beralasan

untuk pemisahan ras. Oleh karena itu, jika perbedaan tidak terkandung dan

dikendalikan, kemungkinan perubahan lebih lanjut dalam perbatasan ini ada.

Perubahan ini dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang serius bagi

stabilitas kawasan. Sebagai contoh, Nagorno-Karabakh konflik antara

Azerbaijan dan Armenia di wilayah Kaukasus.

b. Pondasi  ekonomi yang lemah dan infrastruktur republik-republik yang baru

merdeka, yang umumnya karena kesenjangan ekonomi antara Rusia dan bekas
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republik Soviet lainnya, telah dilakukan untuk mengikat mereka ke Rusia, dan

memadamkan klaim kemerdekaan.

c. Penghapusan agama dengan sistem komunis Soviet dan kebijakan pertikaian

untuk mengatur sesuai dengan kebijakan sentralisasi.

d. Pencocokan budaya dari kelompok etnis yang berbeda di seluruh budaya Rusia

(atau melalui dominasi Rusia) dan merampas identitas individu dengan slogan-

slogan seperti rencana “manusia terkemuka baru”.7

Namun pada gilirannya Rusia belum mampu memulihkan bekas kerajaan,

sementara integritas Federasi Rusia sendiri ditantang dari dalam, terutama di

Kaukasus Utara yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Perang

Rusia-Chechnya pada tahun 1994-1996 berakhir dalam kekalahan pasukan Rusia.

Pemberontakan bersenjata melawan Moskow di wilayah otonom dari Dagestan

pada bulan Agustus 1999 oleh kelompok radikal-Islam adalah bukti lebih lanjut

dari kerentanan federasi untuk ancaman terhadap integritas teritorial di Kaukasus

Utara. Ketika integritas teritorial Rusia terancam di Kaukasus Utara, secara

otomatis berarti bahwa stabilitas seluruh wilayah dari Laut Kaspia melalui Laut

Hitam juga dalam bahaya.8

Situasi geopolitik di kawasan Laut Hitam dapat dibilang cukup rumit

selama dua dekade terakhir. Pertama, runtuhnya sistem sosialis dan hadinya para

pemain baru, misalnya Georgia dan Ukraina, yang menciptakan perubahan di

kawasan tersebut. Sementara negara baru yang lain, di antaranya Moldova,

7 Ahmad Jansiz dan Mohammad Reza Hojaste, Conflicts in the Caucasus Region and Its Effects on
Regional Security Approach, Journal of Politics and Law, Vol. 8, No. 1; 2015: 83-93.
8 Duygu Bazoglu Sezer, The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region,
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/03_jb00_26.pdf
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Armenia, dan Azerbaijan, lokasinya tidak bersinggungan secara langsung dengan

Laut Hitam, tetapi mempunyai hubungan historis dengan negara-negara di Laut

Hitam dan menjadi bagian dari mereka. Rusia dan Turki merupakan negara yang

termaju di kawasan tersebut, adapun Georgia, Armenia, dan Moldova adalah

negara miskin di kawasan Laut Hitam dan tidak berubah sejak dekade lalu. Pada

saat bersamaan, selama beberapa tahun terakhir, Azerbaijan berkembang cukup

baik berkat hasil minyaknya. Adapun posisi Ukraina turun drastis, karena

tertinggal dari para tetangga baratnya (terkecuali Moldova).9

Kedua, situasi keamanan di kawasan Laut Hitam menjadi lebih rumit yang

disebabkan lemahnya pemain baru dan adanya beberapa konflik internasional

yang belum juga terselesaikan. Kawasan ini mempunyai 4 negara yang belum

diakui dunia, yaitu Republik Dniester, Abkhazia, Osetia Selatan, dan Nagorno-

Karabakh. Situasi keamanan di Laut Hitam ikut kacau sebagai dampak dari

ketidakstabilan politik, sebagaimana terjadi di Ukraina, yang selama sepuluh

tahun terakhir dilanda krisis politik serius. Ketiga, globalisasi telah memperluas

dan mengaburkan batas kawasan Laut Hitam, mengikutsertakan pemain non

regional, misalnya perusahaan transnasional, gerakan nasional, dan komunitas

pengungsi. Akibatnya, dari aspek ekonomi dan politik dunia, kawasan Laut Hitam

menjadi prioritas.10

Secara obyektif, semua ini bermula sejak ditemukannya cadangan migas

yang melimpah di kawasan Laut Kaspia, yaitu di Kazakhstan dan Asia Tengah.

9 Vladimir Kolossov, 24 Juli 2015, Mengapa Kawasan Laut Hitam Penting Bagi Rusia?,
http://indonesia.rbth.com/politics/2015/07/24/mengapa_kawasan_laut_hitam_penting_bagi_rusia_
28823
10 Ibid.
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Kawasan tersebut juga menjadi koridor transit pasokan energi di antara kawasan

Kaspia, Eropa, dan bagian dunia lainnya. Kazakhstan, Asia Tengah, dan Tiongkok

sering terlibat dalam hal ini. Bagi banyak negara di kawasan Laut Hitam, transit

merupakan pemicu utama dari perkembangan negara, secara ekonomi dan sosial.

Persaingan untuk investasi dan konstruksi jalur pipa di kawasan tersebut cukup

akut. Paska bubarnya Uni Soviet, monopoli Rusia berakhir terkait transit pasokan

energi dari kawasan Kaspia dan Asia Tengah, hal ini disebabkan negara-negara

tersebut menemukan rute baru ke arah Tiongkok dan kawasan Asia Pasifik.

Sejalan pula dengan penemuan sumber daya migas baru, yang membuat kawasan

ini lebih menarik bagi pemain besar dunia misalnya Amerika Serikat dan Uni

Eropa.11

Amerika Serikat mendukung Georgia dan Ukraina menjadi anggota

NATO. Pihak Moskow melihatnya hal ini sebagai ancaman atas keamanan

nasional Rusia. Bagi Amerika Serikat, kawasan Laut Hitam dan Kaukasus Selatan

memiliki peran yang strategis dan dapat mengakomodasi kepentingan Amerika

Serikat di kawasan Timur Tengah, operasi militer mereka di Afganistan dan Irak,

serta upaya konfrontasi dengan Iran. Perimbangan kekuatan di kawasan Laut

Hitam telah berubah ketika Romania dan Bulgaria memutuskan bergabung dengan

NATO.12

Militerisasi wilayah Georgia yang memisahkan diri (yaitu Abkhazia)

setelah perang dengan Georgia pada tahun 2008 dan aneksasi Ukraina Crimean

Peninsula pada tahun 2014, bersamaan dengan modernisasi militer agresif yang

11 Ibid.
12 Ibid.
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kini membawa kemampuan baru secara online, telah memberikan Rusia peralatan

baru yang kuat untuk menggunakan pengaruhnya di bekas Uni Soviet dan

melakukan tekanan terhadap NATO dan Uni Eropa.13

Rusia berencana untuk menghabiskan $ 2.4 milyar atas Armada Laut

Hitam pada tahun 2020, termasuk kapal permukaan dan kapal selam yang paling

modern, serta kapasitas pertahanan udara terpadu dan pendaratan amfibi.14 Pada

saat upgrade selesai, kantor berita Interfax melaporkan pada tanggal 16 Februari

2016, armada akan dapat menyerang 200 target dengan rudal jelajah Kalibr dalam

sebuah salvo tunggal. Ancaman ke Kaukasus, Timur Tengah, dan Eropa sebagai

akibat dari agresi Rusia terhadap Georgia (pada 2008) dan Ukraina pada tahun

2014 dan menjungkirbalikkan status quo Eropa dan militerisasi berikutnya dari

seluruh daerah adalah hal-hal yang utama bagi perencana keamanan (Barat).15

Melalui perjanjian Rusia dan Ukraina yang ditandatangani di Kharkiv pada

tahun 2010, Rusia memperpanjang pemakaian pelabuhan Sevastopol bagi armada

Rusia sampai tahun 2042. Pihak Rusia membayar kepada Ukraina sebesar US$98

juta per tahun guna menyewa pangkalan laut di Crimea. Di samping itu, Rusia

akan memberi potongan harga gas sebesar US$100 per ton berdasarkan perjanjian

Kharkiv. Tidak adanya pelabuhan di Rusia yang dapat menampung Armada Laut

Hitam menjadi alasan keterpaksaan Rusia menyewa pelabuhan Sevastopol.

Sementara itu pelabuhan Rusia di Novorossiysk dianggap tidak cukup dalam dan

infrastrukturnya masih kurang. Armada Laut Hitam milik Rusia meliputi 388

13 Robert Coalson, 23 Februari 2016, News Analysis: Russian Buildup Focuses Concerns Around
the Black Sea, http://www.rferl.org/content/russia-black-sea-military-buildup-
turkey/27569877.html
14 Ibid
15 Ibid
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kapal perang, termasuk sebanyak 14 kapal selam diesel. Terdapat pula 161 jet

tempur yang ada di pangkalan udara yang disewa oleh Rusia di wilayah

Gvardeiskoye (berada di sebelah utara Simferopol) dan wilayah Sevastopol. Total

ada sekitar 25.000 personel militer Rusia di wilayah Crimea, itu belum termasuk

jumlah staf sipil. Apabila dihitung pula dengan keluarga yang ikut serta tinggal di

kompleks militer Crimea, maka total terdapat lebih dari 100.000 orang. Ketika

terjadi konflik Ukraina, Rusia memobilisasi sebanyak 150.000 pasukan, 800 tank,

dan 90 jet tempur serta 80 kapal perang, agar bersiap-siap saat dibutuhkan untuk

diturunkan ke Sevastopol.16

Selama tahun 2011 – 2012, Rusia telah menginvestasikan sebanyak 5

triliun rubel (atau sekitar 78 miliar dolar AS atau) untuk pembangunan kapal

perang dan kapal selam baru milik angkatan laut. Saat ini, enam kapal fregat yang

dibangun Laksamana Grigorovich dari Proyek 11356 sedang dilaksanakan.

Angkatan Laut Rusia akan menerima kapal perang ketiga dari proyek ini. Di

samping itu, industri pertahanan Rusia telah membangun sekitar 6 kapal selam

diesel-elektrik Varshavyanka dari Proyek 636.3 untuk Armada Laut Hitam.

Sejumlah kapal selam tersebut dilengkapi pula dengan misil Caliber-PL baru

bersayap yang bisa menyerang target dengan jangkauan hingga mencapai 2.500

kilometer.17

16 Denny Armandhanu, 4 Maret 2014, Ini Sejarah Sevastopol di Crimea, Wilayah Ukraina Berbau
Rusia, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea-wilayah-
ukraina-berbau-rusia
17 Nikolay Litovkin, 1 September 2016, Seperempat Abad Setelah Soviet Runtuh Bagaimana
Kondisi Armada Laut Rusia?, https://indonesia.rbth.com/technology/2016/09/01/seperempat-abad-
setelah-soviet-runtuh-bagaimana-kondisi-armada-laut-rusia_625963
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Pada tahun 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan latihan

mendadak, sebab kekuatiran atas kesiapan armada tempur angkatan

bersenjatanya. Latihan militer di kawasan Laut Hitam yang melibatkan sampai

7.000 personel militer, di antaranya penyebaran cepat, gugus tugas udara dan

khusus, yang diikuti lebih dari 30 kapal perang, 250 tank, 20 artileri, dan 20

pesawat tempur. Latihan militer tersebut mengikutsertakan para personel,

kendaraan tempur dan kapal perang dari Distrik Militer Rusia Selatan dan Armada

Laut Hitam yang ada di Sevastopol, Crimea Ukraina. Latihan dilakukan di

kawasan Laut Hitam, Rusia selatan, yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade

Musim Dingin pada tahun 2014.18

Sejak mengamankan kontrol atas pangkalan angkatan laut Sevastopol di

Krimea angkatan laut Rusia telah bertindak guna memperkuat Armada Laut

Hitam Rusia. Tiga frigat (jenis kapal perang) kelas Admiral Grigorovich hanyalah

penguatan yang paling terlihat dari Armada Laut Hitam. Setidaknya sama

pentingnya adalah penyebaran 6 kapal selam diesel-listrik Varshavyanka lanjutan

untuk Armada Laut Hitam, yang telah ditempatkan sejak tahun 2014. Kapal selam

diesel-listrik secara inheren lebih tenang daripada kapal selam bertenaga nuklir

dan bisa dibilang lebih cocok untuk perairan terbatas dari Laut Hitam dan

Mediterania. Kapal selam Varshavyanka adalah state-of-the-art (negara dari seni)

dan kadang-kadang disebut sebagai "lubang hitam" karena kemampuan mereka

untuk menghindari sensor akustik NATO. Mereka juga memiliki persenjataan

yang kuat, mampu membawa bukan hanya torpedo canggih tetapi juga rudal

18 Antaranews, 1 April 2013, Armada Rusia Kembali dari Latihan Laut Hitam,
http://www.antaranews.com/berita/366374/armada-rusia-kembali-dari-latihan-laut-hitam
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jelajah Kalibr, yang mereka dapat memulai dari bawah air. Salah satu kapal selam

kelas Varshavyanka baru milik Armada Laut Hitam, Rostov-on-Don,

menunjukkan kemampuannya ketika meluncurkan rudal jelajah Kalibr dari posisi

di Mediterania timur terhadap posisi pemberontak di Suriah pada tahun 2015.19

Armada Laut Hitam Rusia hanya mewakili sebagian kecil dari pasukan di

pinggiran Rusia di wilayah Laut Hitam. Pangkalan udara di Krimea, Kaukasus

Utara dan Selatan Rusia memberikan Rusia keuntungan besar melawan kapal-

kapal permukaan. Krimea sendiri berlokasi di Laut Hitam. Rusia menunjukkan

kemampuan mereka selama krisis Krimea 2014 dalam menyebarkan rudal anti-

kapal darat supersonic Bastion ke kawasan Laut Hitam dengan cepat, yang

menunjukkan kemampuan lebih kuat terhadap kapal perang NATO yang berada di

Laut Hitam. Meskipun Armada Laut Hitam itu sendiri mengalami penurunan

kekuatan dibandingkan dengan masa kejayaan Soviet. Laut Hitam saat ini seolah-

olah merupakan danau milik Rusia.20

Pihak Rusia terus berupaya memainkan peran penting dalam membentuk

keamanan di wilayah Laut Hitam. Guna mengurangi dominasi Rusia di wilayah

tersebut, aliansi NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikan membayangkan

kembalinya suatu kompetisi kekuatan besar di kawasan laut. Pihak Washington

sedang bersiap guna memasuki persaingan angkatan laut global paska bangkitnya

Rusia dan China. Terlepas dari fakta bahwa Amerika Serikan bukanlah negara

19 Alexander Mercouris, 12 Juni 2016, Russia Strengthens its Black Sea Fleet,
http://theduran.com/russia-strengthens-black-sea-fleet/
20 Ibid
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yang berada di kawasan Laut Hitam ataupun di Asia Tenggara, negara tersebut

terus mendorong kekuasaannya di wilayah ini.21

Tetapi, upaya Rusia yang bertujuan untuk memperkuat pinggiran Laut

Hitam dianggap menjadi duri dalam daging oleh pihak NATO. Jonathan Eyal,

menulis bahwa pada Mei 2016, Laut Hitam merupakan retakan terbesar bagi

pihak NATO. Kawasan ini sangat rentan, karena Rusia kembali memainkan

permainansebagaimana saat Perang Dingin dan sebelumnya, yang

memperlakukan kawasan Laut Hitam sebagai semacam danau milik Rusia.

Adapun ilmuwan politik Amerika Serikat Dr. Ariel Cohen dalam artikelnya pada

Juli 2016 untuk Dewan NATO menyatakan bahwa NATO harus fokus pada

tindakan guna mengatasi meningkatnya postur ofensif Rusia di kawasan Laut

Hitam dan melindungi para sekutunya. Oleh karena itu pentingnya dilakukan

penguatan kehadiran militer NATO di kawasan tersebut. Saat ini, pihak NATO

bisa mencegah pihak Rusia dalam mendominasi kawasan Laut Hitam, namun

harus membuat langkah-langkah yang dibutuhkan guna membangun struktur

komando bersama dan memanfaatkan aset dan kemampuan pencegahan secara

kritis. Pada bulan Juli 2016, untuk menunjukkan “komitmen” NATO terhadap

para sekutu regionalnya, Aliansi tersebut meluncurkan serangkaian latihan militer

di kawasan Laut Hitam, yang berdekatan dengan perbatasan Rusia.22

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan mengenai kompleksitas

keamanan di kawasan Kaukasia Utara pasca Rusia memperkuat Armada Lau

21 Sputnik News, 3 Agustus 2016, US Navy Making Waves in Black Sea in Attempt to Curtail
Russia's Dominance, http://sputniknews.com/politics/20160803/1043902869/us-navy-black-sea-
russia.html
22 Ibid.



14

Hitam menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Urgensi dari penelitian ini

adalah:

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di

kawasan Kaukasus Utara. Negara-negara yang pernah dan masih berkonflik di

antara konflik antara Rusia dengan Georgia, Ossetia Selatan dengan Georgia,

dan Georgia dengan Abkhazia.

2. Terdapat persaingan dominasi armada di kawasan Laut Hitam antara armada

NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Armada Rusia. Hal ini

juga berpotensi terjadinya perang antar armada di kawasan Laut Hitam.

3. Terdapat beberapa negara di kawasan Kaukasus Utara (Abkhazia dan Ossetia

Selatan) belum mendapat pengakuan dari PBB sehingga rentan terhadap

campur tangan dari negara-negara lain. Misalnya Abkhazia dan Ossetia Selatan

mendapat dukungan dari Rusia, sementara Georgia yang didukung oleh NATO

dan Amerika Serikat tidak mengakui kedaulatan negara Abkhazia dan Ossetia

Selatan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan mengenai kompleksitas

keamanan di kawasan Kaukasia Utara pasca Rusia memperkuat Armada Laut

Hitam menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Urgensi dari penelitian ini

adalah:

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di

kawasan Kaukasus Utara. Negara-negara yang pernah dan masih berkonflik di

antara konflik antara Rusia dengan Georgia, Ossetia Selatan dengan Georgia,

dan Georgia dengan Abkhazia.
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2. Terdapat persaingan dominasi armada di kawasan Laut Hitam antara armada

NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Armada Rusia. Hal ini

juga berpotensi terjadinya perang antar armada di kawasan Laut Hitam.

3. Terdapat beberapa negara di kawasan Kaukasus Utara (Abkhazia dan Ossetia

Selatan) belum mendapat pengakuan dari PBB sehingga rentan terhadap

campur tangan dari negara-negara lain. Misalnya Abkhazia dan Ossetia Selatan

mendapat dukungan dari Rusia, sementara Georgia yang didukung oleh NATO

dan Amerika Serikat tidak mengakui kedaulatan negara Abkhazia dan Ossetia

Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat permasalahan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompleksitas keamanan di kawasan Kaukasus Utara pasca

perpanjangan sewa pelabuhan Sevastopol antara Rusia dan Ukraina?

2. Bagaimana pembangunan Armada Laut Hitam pasca perpanjangan sewa

pelabuhan Sevastopol antara Rusia dan Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan:
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1. Kompleksitas keamanan yang meliputi batas, struktur anarki, polaritas dan

konstruksi sosial di kawasan Kaukasus Utara pasca perpanjangan sewa

pelabuhan Sevastopol antara Rusia dan Ukraina.

2. Pembangunan Armada Laut Hitam pasca perpanjangan sewa pelabuhan

Sevastopol antara Rusia dan Ukraina.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pemahaman pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat terkait isu

kompleksitas keamanan di kawasan Kaukasus Utara pasca tindakan Rusia

dalam membangun kekuatan armada di Laut Hitam pada tahun 2010.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

penerapan teori Regional Security Complex (RSC) terkait isu kompleksitas

keamanan di kawasan Kaukasus Utara pasca tindakan Rusia dalam

membangun kekuatan armada di Laut Hitam pada tahun 2010.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi

peneliti berikutnya dengan kajian teori yang sama, yaitu tentang teori

Regional Security Complex (RSC).

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan klasifikasi jenis atau

tipe dari Regional Security Complex (RSC).
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BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Ahmad Emami Meibodi dan Muhammad Hossain Memarian,23

melakukan penelitian dengan judul “Complexity of Caspian Sea Geopolitics and

Purposing a Solution”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan

pembubaran Uni Soviet dan mengakhiri era Perang Dingin pada tahun 1991,

perhatian atas pentingnya geopolitik Laut Kaspia telah terangkat dan menjadi

daerah target untuk negara-negara besar. Area utama kepentingan adalah berpusat

pada cadangan minyak dan gas. Berdasarkan hipotesis awal, beberapa lembaga

internasional menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas Laut Kaspia dapat

memainkan peran rival untuk Teluk Persia, tetapi kemudian teori itu ditolak.

Meskipun ditolak, Laut Kaspia masih menyimpan pesona di pasar energi dunia.

EIA memperkirakan 48 miliar barel minyak dan 292 triliun kubik kaki gas alam

terbukti dan kemungkinan tersedia di lembah Kaspia dibandingkan dengan

perkiraan awal dari 200 miliar barel minyak. Daerah lembah Kaspia menghasilkan

rata-rata 2,6 juta barel per hari minyak mentah pada tahun 2012, sekitar 3,4 persen

dari pasokan dunia. Sementara itu, inkonsistensi antara kepentingan pemerintah

daerah, persaingan kekuatan politik dunia dan kurangnya pilihan ekspor yang

23 Ahmad Emami Meibodi dan Muhammad Hossain Memarian, 2013, Complexity of Caspian Sea
Geopolitics and Purposing a Solution, http://www.iaee.org/baku2016/submissions/Online
Proceedings/Emami%20Meibodi%201.pdf.
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cukup untuk sumber daya hidrokarbon Kaspia, telah memperlambat

pengembangan sumber daya daerah minyak dan gas alam. Iran sebagai negara

pesisir Laut Kaspia memiliki keunggulan geopolitik khusus. Akses mudah ke air

internasional melalui Teluk Persia yang terletak di bagian selatan negara itu,

memberinya hak istimewa geopolitik langka.

Ludmila Stuparu,24 melakukan penelitian dengan judul “An Empirical

Application of Regional Security Complex Theory on Eastern Partnership

Region”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun fakta negara-negara

Eastern Partnership memiliki sejarah umum dengan Uni Soviet, negara-negara

Eastern Partnership sangat bervariasi, baik dalam fitur mereka dan harapan

mereka mengenai Uni Eropa. Inisiatif Eastern Partnership sangat diterima dengan

baik oleh semua negara Uni Eropa serta negara-negara dari kawasan Eastern

Partnership. Negara-negara Eastern Partnership tidak mewakili kelompok yang

koheren. Selain itu, Eastern Partnership tidak membentuk kompleks keamanan

regional. Tidak ada variabel yang dapat menunjukkan bahwa wilayah ini adalah

kompleks keamanan. Namun dalam Eastern Partnership ada dua kompleks

keamanan regional: (1) Armenia dan Azerbaijan mengenai Nagorno - Karabach

dan (2) Republik Moldova dan Ukraina mengenai konflik Transnistrian.

Keduanya dibangun di atas permusuhan dan hal itu berkaitan dengan konflik

beku. Hal ini diperlukan untuk menyebutkan bahwa Uni Eropa enggan untuk

melibatkan benar-benar dalam resolusi konflik di wilayah tersebut. Armenia,

24 Ludmila Stuparu, 2015, An Empirical Application of Regional Security Complex Theory on
Eastern Partnership Region, Journal of Polis, Vol. 3, No. 4(10), September – Nopember 2015:
297-315
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Azerbaijan dan Moldova memiliki banyak harapan dari Uni Eropa dalam hal

resolusi konflik. Itulah mengapa Uni Eropa perlu untuk mengembangkan strategi

resolusi konflik untuk wilayah Eastern Partnership.

Mely Noviryani,25 melakukan penelitian dengan judul “Natuna dan

Transformasi Eksternal Regional Security Supercomplexes Laut China Selatan”.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Laut China Selatan sebagai salah satu

perairan terpenting di dunia memiliki kompleksitas keamanan kawasan yang

menunjukkan tipe Regional Security Supercomplexes karena melibatkan dinamika

keamanan antar kawasan yang kuat yaitu Asia Timur dan Asia Tenggara. Klaim

yang saling tumpang tindih dan agresivitas China dalam memperluas kawasannya

secara terus menerus mewarnai dinamika konflik Laut China Selatan ini. Klaim

terbarunya atas wilayah kepulauan Natuna mengubah distribusi power keamanan

kawasan. Perubahan power distribution yang merupakan bentuk transformasi

internal menurut Regional Security Complex Theory terjadi karena adanya

eksternal transformation dalam Regional Security Complex. Transformasi

eksternal ditandai dengan perubahan keanggotaan dalam Regional Security

Complex. Masuknya Indonesia yang selama ini adalah mediator menjadi claimant

states dalam konflik Laut China Selatan merupakan bentuk transformasi eksternal

karena ini bisa dilihat sebagai masuknya anggota baru dalam Regional Security

Supercomplexes Laut China Selatan. Bagi Indonesia sendiri ini mengakhiri peran

sekaligus kredibilitasnya sebagai mediator karena Indonesia memiliki kepentingan

dalam konflik Laut China Selatan yang menjadikannya tidak lagi memiliki

25 Mely Noviryani, 2014, Natuna dan Transformasi Eksternal Regional Security Supercomplexes
Laut China Selatan, Jurnal Transformasi Global, Vol. 01, No. 01: 39-54.
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netralitas. Bagi China, transformasi eksternal ini memperkecil kemungkinan

penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui mekanisme multilateral dan

penggunaan hukum internasional yang selama ini dihindari China untuk

menyelesaikan konflik Laut China Selatan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Regional Security Complex

Selama satu dekade terakhir, dan didasarkan pada keyakinan bahwa daerah

(region) adalah menuju pusat politik dunia, Barry Buzan telah mengembangkan

kerangka kerja konseptual untuk menganalisis tingkat regional sebagai subsistem

mandiri, salah satu yang menggabungkan karakteristik yang berbeda, tahan lama

dan independen dari fenomena tingkat global. Buzan menawarkan apa yang

disebutnya sebagai Teori Regional Security Complex (RSC) dan menunjukkan

bahwa dalam dunia yang saling eksklusif (terpisah) keamanan dunia menjadi

kompleks, Teori RSC dapat mempertajam perbedaan antara tingkat regional dan

global.26 RSC ada di seluruh sistem internasional dan "ditentukan oleh pola tahan

lama dari persahabatan dan permusuhan yang berbentuk subglobal, pola geografis

yang koheren dari saling ketergantungan keamanan".27

Suatu Regional Security Complex (sebagaimana diciptakan dan dikonsep

oleh Buzan) dapat didefinisikan sebagai "seperangkat unit yang proses utama

26 Amitav Acharya, 2007, The Emerging Regional Architecture of World Politics, World Politics,
59, No. 4, hal. 635.
27 Barry Buzan dan Ole Waever. Regions and Power: The Structure of International Security.
(Oxford: Cambridge University Press, 2003), hal. 45
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sekuritisasi, desecuritization atau keduanya begitu saling terkait bahwa masalah

keamanan mereka dapat tidak cukup dianalisis atau diselesaikan dari satu sama

lain."

Pertama dan terpenting, konseptualisasi Teori RSC membutuhkan

klarifikasi beberapa definisi kunci; yaitu, apa yang dimaksud dengan istilah

'region' dan istilah 'keamanan'. Dalam hal ini, para ahli pendahulu

merepresentasikan daerah lebih problematik daripada yang para ahli terakhir,

untuk alasan di atas - misalnya konflik antara konstruktivis dan identifikasi

definisi dari daerah dan definisi realis dan materialistis.

2.2.2 Mendefinisikan Keamanan (Security)

Konsep keamanan telah berkembang dan bergerak di luar akar tradisional

yang memperketat suatu nilai dari ruang lingkup militer atau politik. Untuk

mengejar perkembangan dari suatu negara yang kuat dan aman, negara saja tidak

bisa lagi diperlakukan sebagai objek rujukan tunggal dari keamanan. Dalam

rangka untuk menyoroti evolusi ini, Buzan menawarkan definisi rekonseptual

(reconceptualised) dari keamanan. Dia berpendapat bahwa ancaman keamanan

adalah masalah yang "dibahas (oleh aktor pengamanan) sebagai ancaman bagi

kelangsungan hidup beberapa objek referent (bangsa, negara, tatanan ekonomi

internal yang liberal, hutan hujan), yang diklaim memiliki hak untuk bertahan

hidup. Sejak pertanyaan hidup tentu melibatkan suatu point of no return dimana ia

akan terlambat untuk bertindak, tidak dipertahankan untuk meninggalkan masalah

politik yang normal".28

28Ibid, hal. 71
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Definisi rekonseptual ini keamanan menyoroti unsur persepsi, dimana

ancaman keamanan harus dianggap seperti itu dalam rangka memfasilitasi apakah

perlu untuk bertindak atau tidak bertindak dan dengan demikian, dari poin ini dua

definisi lanjutan ditawarkan; sekuritisasi dan desekuritisasi.

a. Sekuritisasi didefinisikan sebagai “proses diskursif melalui pemahaman

intersubjektif yang dibangun dalam komunitas politik untuk mengobati sesuatu

sebagai ancaman eksistensial terhadap suatu objek referent yang bernilai dan

untuk mengaktifkan panggilan untuk langkah-langkah mendesak dan luar biasa

dalam menghadapi ancaman tersebut”.29 Pada dasarnya gagasan sekuritisasi

menyoroti proses dimana ancaman diperlakukan sama oleh semua yang terlibat

sebagai keprihatinan bersama dan sebentar lagi membutuhkan tindakan. Dalam

hal sekuritisasi regional ini mensyaratkan bahwa semua aktor melihat masalah

ini, pada tingkat yang sama, membahayakan bagi obyek rujukan yang

terancam. Hal ini mungkin berlawanan dengan konsep sebelumnya dari

keamanan dimana aktor yang memutuskan yang ancaman yang paling

mengerikan yang semata-mata dari dalam negara karena negara bertindak

sebagai satu unit dalam sistem internasional dan satu unit tersendiri.

b. Desekuritisasi didefinisikan sebagai “proses diskursif dimana komunitas politik

mengerdilkan atau berhenti untuk mengobati sesuatu sebagai ancaman”.30

Sebaliknya, desekuritisasi adalah proses dimana mereka yang terlibat

mengakui bahwa ancaman tidak lagi realitas terkini dan bahwa hal itu adalah

masalah yang dapat ditangani dalam kerangka biasa dari keseharian politik.

29 Ibid, hal. 491
30 Ibid, hal. 491
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2.2.3 Mendefinisikan Kawasan (Region)

Mendefinisikan suatu region bukanlah tugas yang mudah dan akibatnya

tidak ada satupun definisi yang akan memuaskan semua perspektif dan kebutuhan

teoritis. Dalam rangka untuk memahami bagaimana Buzan menggunakan istilah

ini dalam kerangka dan referensi untuk Teori RSC sehingga penting untuk

menawarkan konsep istilah dari Buzan. Sebuah region (wilayah), dalam istilah

keamanan, "berarti bahwa subsistem yang berbeda dan signifikan dari hubungan

keamanan yang ada di antara seperangkat negara yang nasibnya adalah bahwa

mereka telah terkunci dalam kedekatan geografis dengan satu sama lain".31

Sebagaimana dikemukakan oleh Buzan, tidak hanya geografi suatu situasi

konkret untuk setiap negara, "tetapi, karena pengaruhnya terhadap proses

desekuritisasi, yang mana juga memotong dunia ke dalam potongan yang berbeda

sehingga aktor dalam pembagian wilayah tertentu sifat-sifat dari wilayah mereka

sebagai suatu konteks struktural”.32 Memerangi pembajakan, misalnya,

menyediakan inti permasalahan. Pengamanan kebebasan bergerak dalam jalur

pelayaran adalah perhatian mendesak untuk berbagai wilayah, namun, satu tidak

bagi yang lain. Geografi dalam hal ini merupakan faktor penting dan tidak dapat

dihapus dari persamaan ini.

RSC sendiri dibangun menggunakan empat variabel: geografi; sistem

anarkis; daya polaritas; dan konstruksi sosial ancaman keamanan melalui pola

persahabatan dan permusuhan (keamanan saling ketergantungan).33 Melalui Teori

31 Barry Buzan, 1991, People, State, and Fear: A Agenda for Internasional Security Studies in The
Post Cold Era. London: Harvester Whatsheaf, hal. 188.
32 Ibid.
33 Ibid, hal. 483
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RSC dari Buzan menunjukkan bahwa pemisahan tingkat global dan regional dapat

berasal dari sesuatu yang lebih realis dan materialis daripada gagasan

konstruktivis dari komunitas politik yang dibayangkan terikat bersama oleh cita-

cita dan identitas bersama.

2.2.4 Evolusi/Transformasi Regional Security Complex Theory

Dari konfigurasi di setiap snapshot tertentu dalam waktu ada sehingga tiga

kemungkinan evolusi terbuka untuk RSC:

1. Pemeliharaan status quo, yang berarti bahwa tidak ada perubahan signifikan

dalam struktur esensial

2. Transformasi internal, yang berarti bahwa perubahan struktur penting terjadi

dalam konteks batas luar yang ada. Ini bisa berarti perubahan struktur anarkis

(karena integrasi regional) polaritas (karena disintegrasi, merger, penaklukan,

tingkat pertumbuhan diferensial, atau sejenisnya) atau dengan pola dominan

persahabatan/permusuhan (karena pergeseran ideologi, kelelahan-perang,

perubahan kepemimpinan, dan lain-lain)

3. Transformasi eksternal, yang berarti bahwa batas luar memperluas atau

kontrak, mengubah keanggotaan RSC, dan paling mungkin mengubah struktur

penting dalam cara lain. Cara yang paling jelas untuk hal ini terjadi adalah jika

dua RSCs bergabung, seperti yang mungkin terjadi jika Israel menjadi dramatis

khawatir tentang senjata nuklir Pakistan.34

Kehadiran beberapa kekuatan global dalam sistem internasional

menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kekuatan besar dan kekuatan super

34 Ibid, hal. 53
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berinteraksi dengan kawasan. Pandangan polaritas dibudidayakan selama Perang

Dingin diasumsikan bahwa negara adidaya berdiri di luar daerah serta di atas

mereka. Atas dasar itu, orang bisa membangun model yang jelas dari dinamika

keamanan tingkat global dan regional, dan mengajukan pertanyaan tentang

bagaimana dua tingkat bermain satu sama lain. Tingkat global dibedakan dengan

menjadi yang belum tertembus oleh kekuatan lain, sementara kondisi RSC standar

adalah untuk ditembus oleh kekuatan luar. Skema ini selalu mengabaikan kawasan

dimana negara adidaya duduk dan, seperti teori polaritas Perang Dingin, agak

tidak yakin pertanyaan canggung tentang level yang diduduki China. Tetapi jika

ada beberapa kekuatan tingkat global dalam sistem, maka ketidakmungkinan

bahwa setiap diferensiasi lengkap antara tingkat global dan regional akan menjadi

mungkin.

Beberapa kekuatan tingkat global akan berada di dalam kawasan,

sementara yang lain, yang paling jelas Cina pada saat ini, akan memiliki

keterlibatan yang cukup besar di kawasan- kawasan tetangga, dan akan beroperasi

pada kedua tingkat secara bersamaan. Bagaimana menangani masalah ini,

terutama dalam mencoloknya kebutuhan untuk mengisi peta seluruh planet?

Langkah pertama adalah untuk menarik perbedaan antara RSC standar dan

terpusat. Sebuah RSC standar dalam bentuk dengan dua atau lebih kekuatan dan

agenda keamanan yang didominasi militer-politik. Semua komplesitas standar

adalah anarkis di dalam struktur. Dalam RSC standar, polaritas didefinisikan

sepenuhnya oleh kekuatan regional (misalnya, Iran, Irak, dan Arab Saudi di Teluk,

India dan Pakistan di Asia Selatan) dan mungkin berbeda dari unit multipolar.
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Dalam RSC standar, unipolaritas berarti bahwa wilayah tersebut hanya berisi satu

kekuatan regional: Afrika Selatan (dimana Afrika Selatan adalah raksasa

dibandingkan dengan tetangganya) memberikan contoh yang paling jelas. Hal ini

tidak terpusat, karena dinamika keamanan kawasan tidak didominasi dari

kekuatan unipolar di pusatnya. Meskipun mereka bisa unipolar dalam pengertian

ini, RSC standar tidak mengandung kekuatan tingkat global, dan karena itu di

daerah tersebut (saat ini Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Asia

Selatan) perbedaan yang jelas dapat ditarik antara di dalam, dinamika tingkat

regional, dan di luar, intervensi, yang tingkat global. Dalam hal persahabatan dan

permusuhan, RSC standar mungkin menjadi formasi konflik, rezim keamanan,

atau komunitas keamanan, dimana kawasan didefinisikan oleh pola persaingan,

keseimbangan, aliansi, dan/atau mencapai persetujuan dan persahabatan. Dalam

RSC standar unsur utama politik keamanan adalah hubungan antara kekuatan

regional dalam kawasan tersebut. Hubungan mereka mengatur persyaratan untuk

kekuatan minor dan untuk penetrasi RSC oleh kekuatan-kekuatan global.35

RSC terpusat datang dalam tiga (berpotensi empat) bentuk utama. Dua

bentuk pertama adalah kasus khusus dimana sebuah RSC adalah unipolar, tapi

kekuatan yang bersangkutan baik kekuatan besar (misalnya, Rusia di CIS) atau

negara adidaya (misalnya, Amerika Serikat di Amerika Utara), bukan hanya

kekuatan regional. Harapan dalam kasus ini adalah bahwa kekuatan tingkat global

akan mendominasi wilayah (unipolaritas), dan bahwa apa yang sebaliknya

mengandalkan kekuatan regional (Ukraina, Kanada, Meksiko) tidak akan

35 Ibid., hal. 55
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memiliki berat yang relatif cukup untuk menentukan kutub (pole) regional

lainnya. Sebagian alasan klaim India untuk status kekuatan besar belum diterima

adalah bahwa Pakistan masih mendefinisikan kutub regional dari kekuasaan. Ada

kemungkinan bahwa RSC standar unipolar juga bisa menjadi terpusat tanpa satu

kutub (unipole) dengan demikian mengangkat dirinya ke status daya besar global.

Siapapun bisa membayangkan skenario seperti itu berkembang di seluruh

unipoles tingkat regional seperti Afrika Selatan dan Nigeria, tetapi sebenarnya

tidak ditemukan kasus jenis ini.36

Orang mungkin berpikir tentang hubungan Perang Dingin antara Eropa

Timur dan Uni Soviet sebagai kasus ekstrim dari wilayah negara adidaya terpusat,

dimana Eropa Timur tidak hanya dilapis, tetapi hampir diserap menjadi semacam

kekaisaran Soviet, keseluruhan bertindak lebih atau kurang sebagai satu kesatuan

di tingkat global. Kurang ekstrim, tapi sebanding, adalah situasi di Amerika Utara

yang berpusat di Amerika Serikat (AS). AS memproyeksikan pangkalan dan

intervensi militer ke Amerika Tengah dan Karibia dan, sementara itu tentu tidak

dapat dikatakan bahwa kawasan ini berfungsi sebagai unit di tingkat global,

pengaruh AS jelas pengaruh pada dinamika keamanan adat dengan cara cukup

besar. Dalam campuran agak aneh ini, aktor inti didorong lebih oleh global

dianding oleh dinamika keamanan regional, dan selama Perang Dingin hal ini

merupakan kekhawatiran global yang utama yang mendorong pemaksaan

keamanan pada tetangganya yang lebih kecil. Karena aktor inti global

berorientasi, dinamika keamanan kawasan yang sangat menyimpang dan ditekan.

36 Ibid., hal. 55
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Tetapi karena semua aktor lain di kawasan tersebut memiliki keprihatinan mereka

terkait satu sama lain, suatu peta umum keamanan global akan masih

menunjukkan formasi regional yang jelas dari koneksi padat yang terjalin

dibandingkan dengan kurangnya koneksi masuk dan keluar dari wilayah untuk

sebagian besar unit. Hal ini karenanya masih dapat diperlakukan sebagai RSC.37

Bentuk ketiga dari RSC terpusat sangat berbeda, yang melibatkan satu

kawasan yang terintegrasi dengan lembaga bukan oleh kekuatan tunggal. Uni

Eropa memberikan contoh, tergantung setengah jalan antara menjadi suatu

kawasan dalam bentuk komunitas keamanan yang sangat maju, dan menjadi

kekuatan besar dalam dirinya sendiri dengan kualitas aktor di tingkat global.

Lainnya, meskipun lebih bermasalah, contohnya menjadi Amerika Serikat selama

era 'Filadelfia'. Seperti salah satu gambar yang dapat berupa kelinci atau bebek

tergantung bagaimana melihatnya, Uni Eropa dapat berupa kekuatan besar atau

RSC dalam bentuk komunitas keamanan. Kelembagaan terpusat yang diciptakan

oleh anggota-anggota suatu RSC menimbulkan beberapa masalah bagi teori RSC.

Definisi RSC didasarkan pada tindakan dan keprihatinan aktor keamanan: sebuah

RSC harus berisi dinamika sekuritisasi. Biasanya ini berarti bahwa pelaku di

kawasan saling mengamankan satu sama lain. Tapi pengembangan komunitas

keamanan ditandai dengan proses desekuritisasi, atau sebagai suatu struktur

sosial: aktor berhenti memperlakukan satu sama lain sebagai masalah keamanan

dan mulai bersikap sebagai teman. Mereka masih bersaing dan merasa tertantang

sekarang dan kemudian, tapi ini ditangani sebagai masalah biasa politik, ekonomi,

37 Ibid., hal. 56
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lingkungan, dan sosial (bukan sebagai masalah keamanan, yaitu, ancaman

terhadap kelangsungan hidup yang memobilisasi penanggulangan ekstrim). Jika

suatu kawasan yang terpusat pindah ke semacam desekuritisasi umum ini,

mungkin pada akhirnya meninggalkan dunia keamanan sama sekali dan dengan

demikian juga peta RSC (logis, ini juga akan menjadi kenyataan komunitas

keamanan tidak terpusat, meskipun sulit untuk membayangkan pembangunan

tersebut).38

Buzan dan Weaver, membagi tipe kompleksitas keamanan (security

complex) sebagai berikut:

38 Ibid., hal. 55
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Tabel 1. Tipe Security Complex

Type Key Features Example(s)
Standard Polarity determined by

regional powers
Middle East, South

America, Southeast
Asia, North, Sourthern
Africa

Centred
Superpower

Great power

[Regional power]

Institutional

Unipolar centred on a
superpower

Unipolar centred on a great
power
Unipolar centred on a

regional power
Region acquire actor quality

through institutions

North America

CIS, potentially South
Asia
None

EU

Great power Bi- or multipolar with great
powers as the regional
poles

Pre- 1945 Europe, East
Asia

Supercomplexes Strong interregional level of
security dynamics arising
from great power
spillover into adjacent
regions

East and South Asia

Sumber: Barry Buzan dan Ole Weaver, Regions and Powers: The Structure of International
Security

Fungsi yang paling mapan untuk Teori RSC adalah sebagai kerangka

pengorganisasian studi empiris dari keamanan regional. Teori ini menetapkan apa

yang harus dicari di empat tingkat analisis dan bagaimana menghubungkannya

satu sama lain. Empat tingkat adalah:

1. Hal domestik dalam negara dari kawasan, khususnya hal domestik mereka

yang menghasilkan kerentanan (apakah negara kuat atau lemah karena

stabilitas tatanan domestik dan korespondensi antara negara dan bangsa?

Kerentanan spesifik dari suatu negara mendefinisikan jenis ketakutan

keamanan dimiliki - dan kadang-kadang membuat negara lain atau kelompok
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negara suatu ancaman struktural bahkan jika hal ini atau mereka tidak

memiliki niat bermusuhan);

2. Hubungan negara terhadap negara (yang menghasilkan wilayah seperti itu);

3. Interaksi kawasan dengan kawasan tetangga (ini seharusnya secara relatif

terbatas mengingat bahwa kompleks didefinisikan oleh interaksi internal

menjadi lebih penting. Tetapi jika perubahan besar dalam pola saling

ketergantungan keamanan yang mendefinisikan kompleks sedang

berlangsung, tingkat ini dapat menjadi signifikan , dan dalam situasi asimetri

kasar suatu kompleks tanpa kekuatan global dimana tetangga hanya satu

dengan kekuatan global dapat memiliki hubungan interregional yang kuat di

satu arah); dan terakhir

4. Peran kekuatan global di kawasan (interaksi antara struktur keamanan global

dan regional).39

Konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep struktur

esensial (essential structure) dari RSC. Hal ini dikarenakan titik awal untuk

analisis RSC adalah struktur esensialnya.40 Essential structure adalah empat unsur

konstitutif dari kompleks keamanan regional: struktur mendalam (anarki/hirarki),

polaritas, pola persahabatan/permusuhan, batas (boundary).41 Essential structure

dari RSC mewujudkan empat variabel, yakni:

39 Barry Buzan dan Ole Weaver, 2003, Op.cit., hal. 51
40 Ibid, hal. 53
41 Ibid, hal. 489
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1. Batas (boundary), yang membedakan RSC dari tetangganya;

2. Struktur anarki (anarchic structure), yang berarti bahwa RSC harus terdiri dari

dua atau lebih unit otonom;

3. Polaritas (polarity), yang mencakup distribusi kekuasaan di antara unit-unit;

dan

4. Konstruksi sosial (social construction), yang meliputi pola persahabatan

(amity) dan permusuhan (enmity) di antara unit-unit.42

Tabel 2. Operasionalisasi Teori Regional Security Complex

Teori Konsep/Model Variabel Indikator Operasional
Regional
Security
Complex

Essential
Structure

Batas
(boundary)

 Regional
boundary

 Inter-regional
boundary

Batas yang
membedakan
kawasan dan
antar kawasan di
Kaukasus Utara

Struktur anarki
(anarchic
structure)

 Konflik
 Rivalitas

Konflik anarki
dan rivalitas
antar negara di
kawasan
Kaukasus Utara

Polaritas
(polarity)

 Penetrasi
kekuatan luar

Penetrasi
kekuatan luar
dengan negara-
negara di
kawasan
Kaukasus Utara

Konstruksi
sosial (social
construction)

 Amity
 Enmity

Pola amity dan
enmity di
kawasan
Kaukasus Utara

Sumber: Barry Buzan dan Ole Waever (2003); Noviryani (2014), diolah peneliti

Berdasarkan pada Tabel 2, maka dapat dipaparkan bahwa boundary

merupakan batas-batas yang jelas yang membedakan kawasan dan antar kawasan

di Kaukasus Utara yang membentuk dinamika keamanan antar kawasan. Anarchic

42 Barry Buzan dan Ole Waever, Op.cit., hal. 53
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structure merupakan gambaran anarki yang terjadi di kawasan Kaukasus Utara

akibat klaim Rusia atas beberapa wilayah di kawasan tersebut. Polarity

merupakan distribusi kekuatan luar yang melakukan penetrasi dengan negara-

negara lain di kawasan Kaukasus Utara. Adapun social construction merupakan

gambaran pola persahabatan (amity) dan permusuhan (enmity) antara Rusia

dengan negara-negara di kawasan Kaukasus Utara.
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2.3 Alur Pemikiran

Gambar 3

Alur Pemikiran Kompleksitas Keamanan di Kawasan Kaukasus Utara Pasca
Perpanjangan Sewa Pelabuhan Sevastopol Antara Rusia dan Ukraina

Perpanjangan Sewa Pelabuhan
Sevastopol Tahun 2010

Regional Security
Complex

Boundary

Anarchic
Structure Polarity

Social
Construction

Maintenance of
the Status Quo

External
Transformation

Internal
Transformation

Konfigurasi

Respon
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2.4 Hipotesis

Rusia membangun dan memperkuat armada Laut Hitam setelah melakukan

perjanjian lanjutan dengan Ukraina untuk memperpanjang sewa pelabuhan

Sevastopol Crimea sebagai basis pangkalan militer Rusia pada tahun 2010. Hal ini

dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan Rusia di kawasan Laut

Hitam dan kawasan Kaukausus Utara. Batas-batas yang membedakan kawasan

dan antar kawasan di Kaukasus Utara menjadi poin pertama yang harus dikaji

untuk mengetahui kompeksitas keamanan regional baik di kawasan tersebut

maupun dengan kawasan tetangganya. Pasca runtuhnya Uni Soviet memicu

beberapa wilayah di kawasan Kaukasus Utara untuk memerdekakan diri menjadi

negara berdaulat. Konflik anarkis masih terjadi di kawasan Kaukasus Utara sejak

runtuhnya Uni Soviet yang membentuk kompleks keamanan tersendiri di kawasan

Kaukasus Utara. Beberapa negara di kawasan Kaukasus Utara terus mencari

kekuatan luar untuk bantuan dari ancaman Rusia di kawasan tersebut. Akibatnya

hal ini mendorong penetrasi dari kekuatan luar untuk campur tangan dan

menambah kompleksitas keamanan di kawasan tersebut. Rusia merupakan negara

terbesar warisan Uni Soviet sehingga negara-negara lain cenderung memandang

Rusia sebagai cerminan utama dari Uni Soviet. Akibatnya terbentuk pola

hubungan antara Rusia dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan

Kaukasus Utara. Pola yang terbentuk tersebut dapat berupa pola persahabatan atau

permusuhan baik yang berlangsung lama maupun perlahan.

Setelah diketahui kompleksitas keamanan regional di kawasan Kaukasus

Utara, maka selanjutnya adalah mengetahui konfigurasi terhadap evolusi yang
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terjadi dalam merespon regional security complex di kawasan tersebut. Terdapat

tiga kemungkinan evolusi yang terjadi yakni maintenance of the status quo,

internal transformation, dan external transformation.



37

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif

adalah jenis penelitian yang menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua

atau lebih konsep/variabel yang akan diteliti.43 Penelitian ini bermaksud untuk

memahami variabel-varibel kompleksitas keamanan di kawasan Kaukasus Utara

pasca tindakan Rusia dalam membangun kekuatan armada di Laut Hitam pada

tahun 2010.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ilmiah ini ruang lingkup penelitian periodesasi atau time

line dimulai pada pasca perpanjangan sewa pelabuhan Sevastopol antara Rusia

dan Ukrain pada tahun 2010. Pemilihan periode pasca tahun 2010 dikarenakan

pada tahun tersebut Rusia menandantangani perjanjian dengan Ukraina untuk

memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol bagi armada Rusia hingga

tahun 2042. Tidak adanya pelabuhan di Rusia yang dapat memuat Armada Laut

Hitam memaksa Rusia menyewa pelabuhan Sevastopol.

43 Rachmat Kriyantono. 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana. Hal 68.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka

(library research), yakni dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur

yang terkait dengan permasalahan penelitian, dan melakukan analisa terhadapnya.

Literatur tersebut dapat berupa dokumen, buku, jurnal, surat kabar atau majalah,

dan website di internet, termasuk laporan-laporan yang terkait dengan

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang

bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan data hasil olahan yang

ditemukan dari bermacam-macam sumber.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ilmiah ini menggunakan data kualitatif,

dimana data-data yang diperoleh dihasilkan dalam data deskriptif mengenai kata-

kata tertulis,44 yang mana data tersebut didapat melalui literaltur kepustakaan

dengan mengkaji fenomena yang dijadikan masalah dalam objek penelitian ilmiah

ini. Setelah itu, penulis akan melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu mencoba

mengkorealsikan antara teori dengan kondisi fenomena yang dianalisis. Melalui

hal tersebut, maka dapat ditaraik kesimpulan apakah teori yang dipakai tersebut

mampu menawarkan dan menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ilmiah ini.

44 Bagong Suyanto. 2006. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta.
Kencana, hal. 166.
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3.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan meliputi :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah atau permasalahan yang akan diteliti, serta tujuan dan manfaat

penelitian.

BAB II berisi tentang kerangka konseptual yang terdiri dari operasionalisai

konsep yang akan digunakan, kemudian selanjutnya adalah hipotesis dari

penelitian yang akan dilakukan.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian,

teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, teknik analisa data serta

sistematika penulisan.

BAB IV berisi tentang gambaran tipe Regional Security Complex Theory

yang terjadi di kawasan Kaukasus Utara pasca perpanjangan sewa pelabuhan

Sevastopol antara Rusia dan Ukraina.

BAB V berisi tentang pembahasan tentang kompleksitas keamanan

Kaukasus Utara pasca perpanjangan sewa pelabuhan Sevastopol antara Rusia dan

Ukraina serta gambaran pembangunan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol.

BAB VI berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang

diberikan oleh peneliti.
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BAB IV

TIPE REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY

4.1 Tipe Regional Security Complex Theory

Teori RSC menawarkan berbagai jenis dan bentuk kompleksitas regional.

Tipologi yang paling umum membedakan antara RSC standar dan terpusat.45

Menurut Barry Buzan dan Ole Wæver, pada RSC terpusat, dinamika hubungan

keamanan ditentukan oleh satu kekuatan ditemukan di dalam pusatnya.46 Para

peneliti mengidentifikasi tiga bentuk (tergantung pada spesifikasi aktor sentral)

jenis RSC tersebut: terpusat pada great power (Rusia pada lingkup pasca Soviet);

pada superpower (Amerika Serikat di Amerika Utara); dan terakhir pada suatu

institusi (RSC institusional) yakni Uni Eropa.47

Kedua tipe (standar dan terpusat) adalah anarkis meskipun derajatnya

berbeda. Dalam RSC standar, dimana struktur kekuasaan relatif seimbang,

partisipan lebih otonom ketika datang untuk membangun hubungan bilateral.

Dalam RSC terpusat, di sisi lain, hubungan ini de facto diatur oleh aktor sentral

45 Barry Buzan dan Ole Waever. Regions and Power: The Structure of International Security.
(Oxford: Cambridge University Press, 2003), hal. 55-61.
46 Ibid, hal. 55
47 Ibid.
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baik dengan bantuan penggunaan klasik kekuatan atau melalui mekanisme

institusional, sedangkan partisipan tetap de jure independen.48

RSC yang datang ke ruang lingkup pasca Soviet sangat spesifik; ukuran

dan fitur struktural dan politik membedakannya dari RSC standar dimana

kepentingan keamanan berhubungan erat karena kedekatan geografis,49 dan

dilokalisir oleh konstelasi antar negara yang tepadu secara geografis, dan dimana

dinamika keamanan kawasan tidak didominasi dari kekuatan unipolar di

tengahnya.50 Menurut Buzan dan Waever, sistem regional dari ruang lingkup

pasca Soviet adalah "great power terpusat dari kompleksitas keamanan

regional”.51

Pada saat yang sama, negara-negara yang baru merdeka membentuk sistem

antar-negara lokal mereka sendiri. Sub-kompleks keamanan regional di bagian

Eropa (Latvia, Lithuania, dan Estonia; Belarus, Moldova, dan Ukraina); di

Kaukasus (Azerbaijan, Armenia, dan Georgia), dan di Asia Tengah (Kazakhstan,

Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan). Sub-sistem regional

tersebut relatif otonom, namun Rusia dipertahankan fungsinya dari suatu pusat

48 Jannatkhan Eyvazov, 2011, Some Aspects of the Theory of Regional Security Complexes as
Applied to Studies of the Political System in the Post-Soviet Space, Central Asia and the Caucasus,
Vol. 12, Issue 2, hal. 17-24.
49 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-
Cold War Era, hal. 188, 189, 191, 195
50 Barry Buzan dan Ole Waever. Op.cit, hal. 55.
51 Ibid, hal. 55, 62, 343.
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yang mengikat mereka bersama-sama ke dalam suatu "jaringan" saling

ketergantungan dari Post-Soviet Security Macrocomplex (PSM).52

Dalam struktur tersebut Rusia adalah satu-satunya aktor geopolitik yang

secara konsisten dapat memproyeksikan pengaruhnya pada skala regional. Hal ini

merupakan faktor keamanan utama bagi semua negara yang baru merdeka di

semua sub-kompleks. Hal ini berarti bahwa pengembangan kompleks lokal dan

dinamika hubungan keamanan antara negara-negara anggota dan hubungan

mereka dengan pusat-pusat "eksternal" kekuasaan bergantung tidak hanya pada

faktor-faktor endogen tetapi juga pada kegiatan geopolitik Rusia.53

Bruno Coppieters berikut ini menyatakan tentang garis spasial dari

RSC Kaukasia: "Baik Transkaukasus dan Kaukasus Utara dapat dianggap

sebagai bagian dari kompleks keamanan yang lebih besar, yang terdiri dari

Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan bagian dari Rusia. Kaukasus Utara terus

memainkan peran penting dalam masa depan Transkaukasus dan kompleks

keamanan Kaukasia secara keseluruhan".54

Svante Cornell bahkan melangkah lebih jauh: "... Kaukasus adalah suatu

kawasan; tetapi lebih dari menjadi suatu kawasan, itu adalah kompleks keamanan:

keamanan nasional salah satu negara Kaukasia tidak secara realistis dapat

dianggap terpisah dari yang dua lainnya. Sejauh tiga kekuatan regional (Rusia,

52 Jannatkhan Eyvazov, 2011, Some Aspects of the Theory of Regional Security Complexes as
Applied to Studies of the Political System in the Post-Soviet Space, Central Asia and the Caucasus,
Vol. 12, Issue 2, hal. 17-24.
53 Ibid.
54 B. Coppieters, 1996, Conclusions: The Caucasus as a Security Complex, Brussels, Vubpress, hal.
195.
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Turki, dan Iran) yang bersangkutan, keamanan Kaukasus memang memiliki

pengaruh langsung pada keamanan nasional dari negara-negara yang

membenarkan masuknya mereka ke dalam kompleks keamanan”.55

Mempertimbangkan bahwa Abkhazia dan Ossetia Selatan yang sebagian

besar dihuni oleh warga negara Rusia dan secara ekonomi, sosial dan militer

terkait dengan Kaukasus Utara Rusia, maka interaksi keamanan Georgia terutama

dengan Rusia. Setiap intervensi Georgia ke Ossetia Selatan atau Abkhazia akan

berimplikasi terhadap Kaukasus Utara Rusia karena hubungan etnis. Satu-satunya

ancaman bagi masalah keamanan Rusia di Kaukasus Utara adalah kemungkinan

intervensi Georgia ke Ossetia Selatan atau Abkhazia yang dapat memiliki efek

spill-over (menjalar) ke Ossetia Utara dan mengguncang Kaukasus Utara.56

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tipe RSC di

kawasan Kaukasus Utara adalah tipe great power terpusat. Terpusat dalam hal ini

dikarenakan negara-negara yang baru merdeka di kawasan Kaukasus Utara

sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet, sementara sisanya masih menjadi

bagian dari Rusia. Adanya kesamaan rezim, politik, dan etnis dengan Rusia

menjadikan negara-negara di kawasan Kaukasus Utara masih bergantung kepada

pusatnya yakni Rusia. Rusia sendiri merupakan negara great power yang terus

mengupayakan stabilitas keamanan di wilayah sekitarnya. Pembangunan dan

modernisasi Armada Laut Hitam yang bermarkas di Sevastopol Crimea

55 S.E. Cornell, 2001, Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the
Caucasus, Surrey, Curzon Press, hal. 391.
56 Kavus Abusov, 2010, Regional Level of Conflict Dynamics in The South Caucasus: Russia’s
Policies Towards the Ethno-Territorial Conflicts (1991-2008), Disertasi, http://d-
nb.info/1010267027/34
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merupakan salah satu bentuk antisipasi Rusia dalam menjaga dan mengendalikan

keamanan regional baik di kawasan Laut Hitam maupun di kawasan Kaukasus

Utara.



45

BAB V

KOMPLEKSITAS KEAMANAN KAUKASUS UTARA PASCA

PERPANJANGAN SEWA PELABUHAN SEVASTOPOL ANTARA

RUSIA DAN UKRAINA

Suatu tindakan keamanan yang dilakukan oleh suatu negara menunjukkan

adanya kompleksitas keamanan regional di kawasan dimana negara tersebut

berada. Kompleksitas keamanan regional dapat dikaji berdasarkan Regional

Security Complex Theory, yang dalam perspektif Barry Buzan dan Ole Waever

dapat menggunakan konsep struktur internal (internal structure), yang meliputi 3

(tiga) variabel yakni batas (boundary), struktur anarki (anarchic structure),

polaritas (polarity), dan kontruksi sosial (social construction). Tindakan Rusia

yang memperpanjang sewa pelabuhan Sevastopol dengan Ukraina pada tahun

2010, merupakan tindakan keamanan terkait kompleksitas keamanan kawasan,

khususnya di kawasan Kaukasus Utara.

5.1 Batas (Boundary)

Batas (boundary) adalah ada tidaknya batas yang jelas yang mungkin

membedakan anggota satu kompleks dari yang lain. Sebagaimana

dikemukakan oleh Buzan dan Waever, suatu komplek keamanan regional

merangkum dinamika yang berbeda antara suatu kekhususan perangkat
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negara dalam konteks geopolitik. Eksistensi komplek keamanan regional

disorot oleh perbedaan yang jelas antara unit-unit dalam kompleks dan orang-

orang di luar itu. Akibatnya, hubungan antara negara-negara dalam kompleks

diintensifkan oleh unsur-unsur keakraban dan kedekatan. Dengan demikian,

adalah penting bahwa adanya batas yang jelas dan faktor-faktor lokal diberi

bobot yang tepat dalam analisis keamanan.

Batas kompleks keamanan regional di Kaukasus Utara terkait dengan

parameter keanggotaan negara-negara republik di bawah Federasi Rusia

(nama lain dari Rusia). Kawasan Kaukasus Utara terdiri dari 7 (tujuh) negara

republik, yaitu Dagestan, Chechnya, Ingushetia, Ossetia Utara, Kabardino-

Balkaria, Karachay-Cherkessia, dan Adygea. Berbeda dengan negara-negara

di kawasan Kaukasus Selatan seperti Georgia, Armenia dan Azerbaijan,

negara-negara di kawasan Kaukasus Utara tersebut tetap menjadi bagian dari

Rusia paska runtuhnya Uni Soviet pada akhir 1991.57

Jika federalisme asimetris tetap menjadi topik di Rusia, maka hal ini

berlaku paling banyak secara langsung ke wilayah Kaukasus Utara yang

kompleks. Kaukasus Utara berbeda dari daerah lain di Rusia dalam beberapa

hal - bagi beberapa pengamat, karena sifat yang sangat kuno, kepatuhan

sebagian besar penduduknya terhadap Islam, kerentanan konflik, dan

prevalensi praktek-praktek sosial kekerasan. Tentu saja, beberapa mungkin

berpendapat bahwa ada sedikit yang secara fundamental unik tentang

kawasan tersebut, sebagai kesukuan, korupsi, mobilitas ke atas yang terbatas,

57 Stratfor. 1 Nopember 2012. History North Caucasus’ Instability,
https://www.stratfor.com/video/ history-north-caucasus-instability
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dan kecenderungan untuk penyelesaian sengketa kekerasan yang hadir di

banyak bagian dari Rusia kontemporer.58

Kawasan Kaukasus Selatan sendiri terkendala oleh berbagai konflik

teritorial yang belum terselesaikan di Georgia (Abkhazia, Ossetia Selatan),

serta antara Armenia dan Azerbaijan (Nagorno-Karabakh). Kawasan ini juga

adalah geopolitik yang penting dalam pandangan posisinya sebagai koridor

transportasi energi dari Timur ke Barat. Situasi keamanan yang tegang juga

menimbulkan hambatan besar untuk pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di tiga negara Kaukasus Selatan.

Secara khusus, kondisi hidup penduduk pedesaan, orang-orang terlantar dan

pengungsi seringkali sangat genting. Tak satu pun dari tiga negara dianggap

demokratis atau ”bebas” dalam pengertian Eropa Barat.59

Negara-negara di Kaukasus Selatan saling bergantung satu sama lain

terutama ketika hal itu mengenai sumber daya energi, hubungan perdagangan

dan peran aktor eksternal. Meskipun persepsi keamanan yang berbeda, oleh

karena tren dan kebijakan yang berbeda pula, ide membuka sumber daya

alam ke pasar global, menyeimbangkan kekuatan di wilayah tersebut,

berusaha untuk tidak memicu konflik dingin negara-negara tersebut di bawah

payung yang sama. Ada "permusuhan" di antara negara-negara tersebut sejak

58 Irina Starodubrovskaya. 2 September 2016. Complex Theatre: Russia’s North Caucasus,
http://globalbrief.ca/blog/2016/09/02/russia%E2%80%99s-most-complex-theatre-%E2%80%93-
the-north-caucasus/
59 EDA. 2016. South Caucasus (Georgia, Armenia, Azerbaijan).
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/south-caucasus.html
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hubungan mereka didasarkan saling curiga dan rasa takut (baik dari satu sama

lain dan dari aktor eksternal).60

Negara-negara republik di kawasan Kaukasus Selatan membuat banyak

upaya untuk mencapai posisi baru di kawasan dan mengatur rantai asing

(politik) mereka setelah kemerdekaan sesuai dengan latar belakang sejarah

mereka dan munculnya suasana politik baru di kawasan dan dunia. Api

konflik dan ketegangan di Kaukasus Selatan, ketidakseimbangan di wilayah

tersebut, Frustrasi dari beberapa negara selama konflik di Nagorno-Karabakh,

Abkhazia dan Ossetia, mengakibatkan perbedaan bertahap negara-negara

republik di Kaukasus Rusia (Kaukasus Utara). Dalam kondisi ini,

memperlancar kehadiran pemain baru terutama Amerika Serikat dan

NATO.61

Kawasan Laut Kaspia di sebelah barat Kaukasus Utara terdiri dari dua

kekuatan besar (Rusia dan Iran), yang keduanya mendapat perhatian baik

positif atau negatif dari Amerika Serikat. Di kawasan tersebut paradoks

situasi dimana Rusia tampaknya memiliki hubungan bilateral yang baik

dengan semua empat negara di pantai Laut Kaspia lainnya (Iran, Kazakhtan,

Turkmenistan, Azerbaijan), namun ini hubungan bilateral tidak selalu

kondusif untuk kohesi yang lebih besar dari lingkungan regional. Mereka juga

tidak menuju pada solidaritas yang lebih kuat di antara anggota-anggota

potensial pada suatu masyarakat kawasan Kaspia. Di satu sisi, mitra regional

60 Ozge Nur Ogutcu. 2014. Regional Security Complex Theory and the South Caucasus: Security
Perceptions and Their Reflections on Regional Level. AVİM Report, No. 7, August 2014: 1-13
61 Ahmad Jansiz & Mohammad Reza Hojaste. 2015. Conflicts in the Caucasus Region and Its
Effects on Regional Security Approach. Journal of Politics and Law, Vol. 8, No. 1; 2015: 83-93
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Rusia masih takut dominasi Rusia dan bersemangat membuka lebih banyak

ruang untuk lapisan eksternal. Di tangan mereka, sumber daya Rusia untuk

integrasi cukup terbatas, dan mereka tidak cukup untuk memenuhi ambisi

kepemimpinannya. Akhirnya, Rusia harus mengakui bahwa hal itu tidak akan

mampu menegaskan monopoli di salah satu kawasan yang dekat di luar

negeri, termasuk Laut Kaspia. Sementara kekuatan-utama lainnya (Uni Eropa,

Amerika Serikat, Cina, Turki) tidak memiliki strategi keterlibatan jangka

panjang dengan kawasan Laut Kaspia, mereka semua akan bersaing semakin

tinggi di wilayah ini demi keuntungan materi dan pengaruh politik.62

Kawasan Laut Hitam memiliki kemungkinan untuk tetap menjadi suatu

tempat pembentukan persaingan terkait kawasan. Uni Eropa dan Amerika

Serikat akan melanjutkan untuk berinvestasi dalam integrasi dan regionalisasi

proyek Laut Hitam. Uni Eropa dengan cara memperluas nilai-nilai demokrasi,

aturan hukum dan kerjasama sub-regional, sementara Amerika Serikat

sebagian besar dari perspektif global untuk mengatasi masalah terorisme,

keamanan energi, proliferasi nuklir, perdagangan narkoba dan sebagainya,

Rusia terburu-buru untuk membuktikan bahwa status kekuatan besarnya di

tingkat daerah akan lebih difokuskan di dekat luar negeri dan negara-negara

Laut Hitam yang penting seperti Turki, bukannya langsung bekerja sama

dengan Uni Eropa atau Amerika Serikat. Keberhasilan Turki di kawasan

62 Andrey Makarychev. 2011. The Caspian Region: Local Dynamics, Global Reverberations.
PONARS Eurasia Policy Memo, No. 139, May 2011: 1-6.
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tersebut sangat tergantung pada kapasitas kesuksesan hasil dari inisiatif yang

sudah dimulai (yaitu, pemulihan hubungan Armenia-Turki).63

Gambar 4 Batas Kawasan dan Antar Kawasan di Kaukasus Utara

Sumber: Generational Dynamics 64

Ketika integritas teritorial Rusia terancam di Kaukasus Utara, secara

otomatis berarti bahwa stabilitas seluruh wilayah dari Laut Kaspia melalui

Laut Hitam juga dalam bahaya.65 Artinya Rusia tidak akan melepaskan

kawasan Kaukasus Utara meski harus bersusah payah menghadapi dan

63 Anastasiya Stelmakh. 2010. Black Sea Region: Impact of International Organizations in Forming
Single Regional Security Complex. Research Paper, (Lviv), Spring 2010, Ivan Franko National
University – Harvard University.

64 Generational Dynamics. 17 Agustus 2008, The Gathering Storm in the Caucasus,
http://www.generationaldynamics.com/pg/ww2010.i.caucasus080817.htm

65 Duygu Bazoglu Sezer. The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region.
www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/03_jb00_26.pdf
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meredam berbagai bentuk kekerasan dan pemberontakan dari kelompok-

kelompok separatis yang ada di kawasan itu sendiri.

Terkait dengan karakteristik militer Rusia, Rusia memiliki militer

terkuat kedua di dunia, menurut peringkat tahunan yang dibuat oleh Global

Firepower, sebuah situs analisis yang mengeksplorasi kekuatan militer

negara-negara yang berbeda. Amerika Serikat memimpin di peringkat

pertama dalam daftar, sementara China menduduki peringkat ketiga, yang

tidak termasuk senjata nuklir, hanya yang konvensional. Sementara Rusia

melampaui Amerika Serikat dalam jumlah tank (15.000 dibandingkan 8000

tank), angkatan udara Rusia tertinggal dari Amerika Serikat dengan jumlah

unit (3.547 berbanding 13.444 unit).66

Dalam studi lain, para analis keuangan dari Credit Suisse sebelumnya

juga peringkat Rusia adalah kedua di antara tentara di dunia. Seperti dengan

peringkat Global Firepower, rating peringkat tentara dunia dari Credit Suisse

bergantung pada kemampuan militer mereka tanpa senjata nuklir, tetapi juga

dikecualikan senjata non-konvensional. AS, Rusia dan China juga peringkat

pertama, kedua dan ketiga. Pada akhir 2015 merilis sebuah laporan pada

pengembangan pasar senjata konvensional di 2007-2014.67

Congressional Research Service dari AS melaporkan bahwa Rusia dan

Amerika Serikat mendominasi pasokan senjata ke negara-negara

berkembang, mengambil posisi pertama atau kedua tergantung pada tahun

2016. Secara total, Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk

66 Marina Karpova. 17 Februari 2016. Russia Ranked Worlds 2nd Military Power After U.S.,
http://rbth.com/defence/2016/02/17/russia-ranked-worlds-2nd-military-power-after-us_568639
67 Ibid.
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memasok $US 115 miliar senilai perangkat keras militer untuk negara-negara

berkembang selama periode 2016 (46,3 persen dari total nilai senjata yang

dipasok ke negara-negara berkembang), sementara Rusia menghabiskan $

41,7 miliar (16,8 persen dari total).68

Tabel 3 Top 10 World Power

Negara Tanks
Total

Aircraft

Total
Naval

Strenght

Defence Budget
($ US)

1. USA 8,800 13,400 437 581.000.000.000

2. Russia 15,400 3,500 352 46.600.000.000

3. China 9,200 3,900 673 155.600.000.000

4. India 6,500 2,000 200 40.000.000.000

5. United Kingdom 400 900 66 55.000.000.000

6. France 400 1,300 113 35.000.000.000

7. South Korea 2,400 1,500 166 33.200.000.000

8. Germany 400 700 81 36.300.000.000

9. Japan 700 1,600 131 40.300.000.000

10. Turkey 3,800 1,000 115 18.185.000.000

Sumber: Global Firepower 69

Krisis Ukraina (2014 hingga sekarang) telah dibayangi pemberontakan

lanjutan tingkat rendah di Kaukasus Utara. Selain mengalihkan perhatian

publik, konflik di Ukraina rupanya memindah pasukan Rusia dari kawasan

bergejolak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Selama bertahun-tahun,

68 Ibid.
69 Global Firepower. 4 Januari 2016. Countries Ranked by Military Strength (2016).
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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pasukan siap tempur yang terbaik dari Rusia yang terkonsentrasi di Kaukasus

Utara bertempur melawan gerakan pro-kemerdekaan Chechnya dan kemudian

pemberontakan yang tersebar di seluruh wilayah. Sepertinya Rusia semakin

ditarik ke dalam konflik dengan Ukraina, Moskow dipaksa untuk merelokasi

unit militer tersiap terbaiknya dari Kaukasus Utara ke Ukraina.70

Dinamika konflik Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa Rusia

mungkin untuk menggunakan peningkatan sebagian besar sumber daya

militer melawan pasukan pemerintah Ukraina. Unit militer Rusia yang

ditempatkan di Kaukasus Utara harus dikerahkan ke Ukraina dalam jumlah

yang semakin besar. Perkembangan ini berdampak pada situasi di Kaukasus

Utara Rusia. Meskipun ancaman baru oleh Negara Islam - sebelumnya the

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) - meluncurkan kampanye melawan

Rusia “untuk membebaskan Kaukasus Utara” adalah sejauh sulit untuk

dinilai, Chechnya dan militan Kaukasus Utara lainnya, bersikeras dalam

bentrokan di Timur Tengah, mungkin akan lebih mudah untuk kembali ke

Kaukasus Utara dan menciptakan sebuah kebangkitan dalam kegiatan

pemberontakan di sana. Namun, bahaya utama untuk kekuasaan Rusia di

Kaukasus Utara berasal dari kemarahan birokrat lokal dan populasi umum,

yang akan menanggung beban sanksi ekonomi dan penurunan keinginan

Moskowdan kemampuan untuk membiayai daerah periferal ini. Mesin

propaganda Rusia “lupa” kampanye sebelumnya yang menuduh Kaukasus

Utara "merampok" Rusia dan menyalahgunakan etnis Rusia, dan sekarang

70 Valery Dzutsati. 8 September 2014. War with Ukraine Pulls Best Russian Military Units from
North Caucasus, https://jamestown.org/program/war-with-ukraine-pulls-best-russian-military-
units-from-north-caucasus-2/
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menyerukan semua warga Rusia untuk melawan “kaum fasis Ukraina”. Jenis

konsolidasi tidak mungkin bertahan lama mengingat bahwa tidak ada

ancaman eksternal ke Rusia, sementara ekspansi Rusia akan datang dengan

harga tinggi untuk orang-orang Rusia.71

71 Ibid.
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5.2 Struktur Anarki (Anarchic Structure)

Struktur anarki membahas tentang ada tidaknya satu atau lebih unit di

kawasan Kaukasus Utara. Variabel struktural dari anarki jelas dan lugas.

Artinya subsistem regional dengan batas yang jelas memunculkan pentingnya

bahwa sebagian besar unit bersifat otonom. Dengan tidak adanya otonomi

seperti otonomi suatu kegagalan dinamika regional yang berbeda muncul

sebagai kawasan yang mudah ditembus dan dipengaruhi oleh kekuatan luar.

Struktur anarki dari sistem internasional telah menjadi salah satu fitur

yang paling abadi di seluruh sejarah. Keberadaan anarki tersebut, dalam

kombinasi dengan keterbatasan geografi, yang bertanggung jawab untuk

penciptaan yang dorongan kompleks keamanan secara regional. Selain itu,

kehadiran regionalisme yang menyoroti keberadaan anarki dan kebutuhan

untuk mengurangi dampaknya dalam mengejar kemakmuran regional. Pada

dasarnya, struktur politik anarki “menghadapkan semua negara dengan

dilema keamanan, tetapi sebaliknya seperti jaringan yang mulus dari saling

ketergantungan keamanan yang secara kekuatan dimediasi oleh efek

geografi”. Saling ketergantungan tetapi anarkis merupakan struktur unit yang

meliputi Kaukasus Utara yang menjadi permasalahan dalam poin ini.

Dinamika Kaukasus Utara menunjukkan dorongan dan tarikan yang kuat dan

konfliktual antara individualitas unit dan keinginan mereka sendiri untuk

mempertahankan diri, dan sejauhmana mempertahankan diri tidak dapat

dicapai tanpa adanya tindakan kolektif sebagai suatu blok ekonomi dan

politik regional.



56

Sebagaimana diketahui bahwa Kaukasus Utara adalah wilayah paling

selatan Rusia, yang terutama terdiri dari republik otonom Muslim yakni

Adygea, Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Ossetia Utara,

Ingushetia, Chechnya, dan Dagestan. Meskipun wilayah ini telah lama

dilanda ketidakstabilan sebagai akibat dari perang di Chechnya,

meningkatnya kekerasan sejak awal tahun 2009 (khususnya di republik

Dagestan dan Ingushetia) terutama menjadi perhatian bagi pihak berwenang.

Bagi Moskow, skenario mimpi buruk akan menjadi serangkaian

pemberontakan lokal berkepanjangan yang akan menyebabkan hal ini secara

bertahap kehilangan kendali atas wilayah penting yang strategis tersebut dan

melemahkan status Rusia sebagai kekuatan dunia.72

Meskipun Rusia secara resmi menyatakan mengakhiri 'operasi darurat'

di Chechnya pada bulan April 2009, dan mengklaim telah menenangkan

republik yang memisahkan diri tersebut, kekerasan di Kaukasus Utara tetap

tinggi dan telah meningkat sejak awal 2009, menurut data yang dikumpulkan

oleh AS berdasarkan Center for Strategic and International Studies (CSIS)

selama 2008-2010. Insiden kekerasan biasanya mencakup penculikan atau

pembunuhan pejabat publik dan personil militer oleh militan, serangan bom

atau perusakan lain untuk properti, dan tindakan keras bersenjata yang diduga

atau sebenarnya militan oleh pasukan keamanan, yang sering menyebabkan

kerusakan properti.73 Dagestan, Chechnya dan Ingushetia merupakan tempat

72 BMI Research. 8 Mei 2013. North Caucasus Conflict in Focus: Major Risks and Implications,
http://www.bmiresearch.com/articles/north-caucasus-conflict-in-focus-major-risks-and-
implications
73 Ibid.
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yang paling bergolak di Kaukasus Utara. Situasi yang paling bergejolak saat

ini di Dagestan dan Ingushetia. Situasi di Kaukasus Utara berubah sangat

dinamis, dan dapat berubah setiap saat.74

Berikut adalah gambaran sekilas mengenai konflik yang terjadi pada

beberapa republik otonom di kawasan Kaukasia Utara, khususnya di

Dagestan, Chechnya dan Ingushetia. Kekerasan di Dagestan telah meningkat

menyusul tindakan keras terhadap militan di negara tetangga Chechnya.

Sementara Chechnya terlihat muncul lebih damai, republik Dagestan dan

Ingushetia telah menyaksikan suatu penyebaran kekerasan pemberontakan

Islamis. Puluhan orang telah tewas dalam serangan militan dan pertempuran

senjata antara pasukan keamanan dan militan. Kawasan ini telah mengalami

sejumlah serangan terhadap infrastruktur. Pada tahun 2009, Menteri Dalam

Negeri di kawasan itu ditembak mati dan Maret 2010 dua pembom bunuh diri

dari Dagestan melakukan serangan di metro Moskow. Dagestan adalah yang

yang terbesar dan terbanyak secara etnis dan bahasa yang berbeda dari semua

republik di Kaukasus Utara. Republik ini juga merupakan saluran untuk

ekspor minyak dari Laut Kaspia. Republik ini terkadang dikenal sebagai

Gunung Bahasa, atau Gunung Kebangsaan dengan beberapa kelompok

nasional menduduki tidak lebih dari satu atau dua desa. Dagestan lalu keluar

dari perang Chechnya pertama, meski sudah digunakan oleh pemberontak

Chechnya sebagai koridor pasokan. Pada tahun 1999, radikal Muslim rumah-

tumbuh bergabung dengan gerilyawan dari Chechnya dalam upaya

74 Iwona Kaliszewska. 2010. Everyday Life in North Caucasus.
http://sm32.home.pl/wikp/images/Raporty_ekspertow/Binder1_Kaukaz_ang.pdf
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mendirikan sebuah negara Islam yang dengan cepat dicap oleh tentara Rusia.

Sejak itu, Dagestan telah menjadi tempat sejumlah serangan berdarah,

termasuk salah satunya pada parade Hari Kemenangan di tahun 2002, dan

ratusan penculikan.75

Pada bulan April 2009 Rusia menyatakan telah mengakhiri dekade

panjang “operasi kontra-terorisme” terhadap pemberontak separatis di

Chechnya. Namun serangan sporadis oleh militan Chechnya terus berlanjut.

Chechnya menyatakan kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1991, ketika Uni

Soviet runtuh. Tiga tahun kemudian (1994) Kremlin mengirim pasukan untuk

memulihkan kewenangannya dan memicu perang Chechnya pertama. Perang

ini berakhir dengan kekalahan memalukan bagi pasukan Rusia pada tahun

1996. Pada tahun 1999, pasukan Rusia dikerahkan kembali. Perang dengan

komandan pemberontak yang memerintah Chechnya sejak pemilu tahun 1997

dilanjutkan. Militan dari Chechnya dan republik tetangga telah melakukan

serangan besar di luar Chechnya. Serangan yang paling terkenal adalah:

pengepungan mematikan 2004 di sebuah sekolah di Beslan, Ossetia Utara;

perusakan dua pesawat udara Rusia; pemboman di dua stasiun metro

Moskow; dan penyanderaan massa di sebuah teater Moskow pada Oktober

2002. Panglima perang Chechnya Shamil Basayev dicurigai mengorganisir

banyak operasi ini. Dia meninggal dalam ledakan di negara tetangga

Ingushetia pada bulan Juli 2006. Dalam beberapa tahun terakhir separatis

Chechnya lainnya, Doku Umarov, telah dilihat sebagai pemimpin

75 BBC. 25 Januari 2011. North Caucasus: Guide to a Volatile Region.
http://www.bbc.com/news/world-europe-12274023
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pemberontakan Islam di Kaukasus Utara. Dia terkait dengan serangan di

metro Moskow dan kereta ekspres mewah Moskow-St Petersburg, dimana

puluhan orang meninggal. Didukung oleh Kremlin, Presiden Chechnya

Ramzan Kadyrov telah menindak keras terhadap militan, yang mengarah ke

pengurangan jumlah serangan di tanah Chechnya. Namun, pada Oktober

2010, enam orang tewas ketika gerilyawan menyerbu gedung parlemen di

Grozny. Kadyrov juga mengawasi program pembangunan kembali besar di

ibukota, Grozny, yang hancur selama perang. Tapi dia dan milisinya telah

dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk

penculikan, penyiksaan dan pembunuhan. Beberapa kritikus yang paling

menonjol telah ditembak mati, termasuk wartawan investigasi Anna

Politkovskaya dan aktivis hak asasi manusia Natalia Estemirova. Kadyrov

membantah keterlibatan dalam pembunuhan mereka.76

Kekerasan Chechnya telah menyebar ke Ingushetia dalam beberapa

tahun terakhir, menewaskan ratusan orang. Sebagaimana tindakan keras

Chechnya pada gerilyawan telah diteruskan, jumlah serangan di Ingushetia

telah meningkat. Presiden Rusia Dmitry Medvedev telah mengkhususkan

pertumbuhan kekerasan di Kaukasus Utara sebagai salah satu masalah yang

paling mendesak yang dihadapi Rusia dan menggambarkan munculnya

separatis sebagai "tumor kanker". Pada tahun 2004, ratusan pria bersenjata

granat dan roket melancarkan serangan yang mengakibatkan 90 orang tewas.

Dan, sebagaimana pemberontakan tumbuh, pada bulan Juni 2009, Presiden

76 Ibid.
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Ingushetia Yunus-Bek Yevkurov terluka parah dan dua pengawalnya tewas

ketika seorang pembom bunuh diri menyerang iring-iringan mobilnya.

Pemberontak Islamis terkemuka di Ingushetia, Alexander Tikhomirov, juga

dikenal sebagai Said Buryatsky tewas pada Maret 2010. Dia diyakini telah

dikaitkan dengan serangan terhadap Yevkurov, serta serangan bom bunuh diri

di kantor polisi di ibukota republik Ingushetia, Nazran, pada bulan Agustus

2009. Sebagaimana separatis Chechnya Doku Umarov, yang diangkat

sehubungan dengan serangan bom November 2009 di Nevksy Ekspres antara

Moskow dan St Petersburg yang menewaskan 29 orang. Pada tahun 1936, di

bawah pemerintahan Soviet, Ingushetia bergabung ke Chechnya. Masyarakat

Ingushetia dan Chechnya memiliki ikatan sejarah, budaya dan bahasa yang

dekat dan keduanya dideportasi ke Asia Tengah pada tahun 1944 oleh Stalin,

yang menuduh mereka berkolaborasi dengan Nazi. Sebagian besar dari

mereka kembali pada 1950-an. Pada saat itu, pemerintah Soviet menggambar

ulang batas-batas, memberikan beberapa tanah Ingushetia ke Ossetia Utara.

Hal ini menabur benih untuk konflik pahit setengah abad kemudian

sebagaimana pada tahun 1992, pasukan Ingushetia pindah ke kabupaten

Prigorodny yang disengketakan, memicu konflik berdarah. Moskow

mengirim pasukan untuk membangun ketertiban dan penduduk Ingushetia

diusir dari daerah yang disengketakan.77

Adapun situasi di empat unit yang tersisa dari Distrik Federal Kaukasus

Utara juga jauh dari ideal, namun daerah ini jauh lebih terintegrasi dengan

77 Ibid.
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sisa Federasi Rusia. Unit tersebut juga bukan republik dari pengungsi yang

mengalir ke Eropa, termasuk Polandia. Wilayah yang paling tidak stabil di

antara empat unit tersebut adalah Kabardino-Balkaria, dimana banyak

serangan teroris telah dilakukan terhadap agen lembaga pertahanan dan

penegakan hukum dan orang menunjukkan oposisi terbuka untuk “Pesan

Muslim”. Jumlah korban sipil dari serangan tahun 2010 telah meningkat

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah masalah timbul juga

di Ossetia Utara. Meskipun situasi sosial-politik umum di republik ini tidak

sesulit seperti di Dagestan dan Ingushetia, hal ini mungkin berubah dalam

waktu dekat.78

Selama bertahun-tahun Kaukasus Utara dikenal sebagai wilayah Rusia

yang paling bermasalah dan berbahaya setelah runtuhnya Uni Soviet. Hampir

setiap siaran berita dimulai dengan laporan tragis dari republik Kaukasus

Utara, dan permukiman kecil, seperti Beslan, Kizlyar dan Budennovsk, yang

menjadi pusat perhatian media di dunia. Untuk waktu yang lama, sebagian

besar Rusia terkait wilayah ini dengan terorisme, konflik, pengungsi dan

ketidakstabilan. Kaukasus Utara dianggap sebagai kantong asing yang aneh

dimana undang-undang Rusia hampir tidak diterapkan, dan bahkan ketika

mereka lakukan, ada penyesuaian besar karena ”keanehan lokal”. Hal ini

mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. 79

78 Iwona Kaliszewska. 2010. Op.cit.
79 Sergey Markedonov. 9 Maret 2016. The Reasons Behind Increasing Turbulence Russia’s North
Caucasus, http://www.russia-direct.org/opinion/reasons-behind-increasing-turbulence-russias-
north-caucasus
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Pertama, perlawanan bersenjata di kawasan itu telah turun secara

signifikan. Menurut perkiraan dari Komite Nasional Anti-Teroris Rusia,

tahun 2015 jumlah kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan teroris menurun

2,5 kali di Kaukasus Utara.80 Sementara Ekaterina Klimenko dan Neil John

Melvin menyatakan bahwa dari 2014 sampai dengan 2015 tingkat kekerasan

di Kaukasus Utara menurun secara signifikan. Jika pada tahun 2012 jumlah

korban di seluruh Distrik Federal Kaukasus Utara tercatat hingga 700 orang,

di tahun 2015 hanya 206 orang. Kekerasan turun 50% antara tahun 2013 dan

2015. Di Dagestan korban menurun 43% pada tahun 2015, di Kabardino-

Balkaria oleh 25%, di Chechnya oleh 81%. Faktor signifikan dari penurunan

ini terkait dengan pertumbuhan jumlah pejuang meninggalkan Kaukasus

Utara untuk Suriah, dan untuk tingkat yang lebih rendah adalah keberhasilan

pasukan keamanan Rusia mengganggu jaringan gerilyawan dan membunuh

tokoh-tokoh terkemuka di Emirat Kaukasus.81

80 Ibid.
81 Ekaterina Klimenko dan Neil John Melvin. 15 Juni 2016. Decreasing Violence North Caucasus:
End Regional Conflict Sight?, https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/decreasing-violence-
north-caucasus-end-regional-conflict-sight
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Gambar 5 Jumlah Korban di Kawasan Kaukasus Utara

Sumber: Ekaterina Klimenko dan Neil John Melvin 82

Kedua, tahun 2015 Emirat Kaukasus atau Caucasus Emirate (didirikan

pada Oktober 2007) yang telah dianggap sebagai ancaman utama terhadap

keamanan nasional Rusia selama bertahun-tahun hampir berhenti

aktivitasnya. The Emirate adalah satu-satunya organisasi teroris Rusia masuk

daftar hitam oleh Departemen Luar Negeri AS, dan kegiatan organisasi yang

dicap sebagai ancaman terhadap keamanan AS juga. Ketiga, elit daerah di

Kaukasus Utara, terutama Kepala Chechnya Ramzan Kadyrov, sekarang

memposisikan diri sebagai pendukung paling setia dari Kremlin dan pembela

82 Ibid.
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kepentingan nasional Rusia. Jika kembali pada 1990-an Chechnya saat itu

umumnya dianggap sebagai tumit Achilles Rusia dan Chechen sebagai etnis

yang paling merepotkan, saat itu mereka sering dipuji sebagai pelopor militer

Presiden Rusia Vladimir Putin.83

Tidak hanya konflik antar republik otonom di kawasan Kaukasus Utara.

Rusia juga berkonflik dengan negara lain di dekat kawasan Kaukasus Utara,

yakni para peristiwa Perang Rusia-Georgia 2008 dan Rusia-Ukraina 2014.

Namun catatan sejarah menyikapi bahwa meski situasi yang berbeda dari

Georgia dan Ukraina menyusul pecahnya Uni Soviet, namun perang mereka

tahun 2008 dan 2014 memiliki kemiripan yang signifikan. Masing-masing

dipicu terutama oleh kepentingan strategis Rusia (seringkali dikaitkan dengan

Laut Hitam) dan lebih luas oleh rasa takut bahwa melanggar aliansi militer

dan ekonomi akan melemahkan pengaruh Rusia di “negara tetangga

terdekat”. Perbedaan di antara konflik tersebut cenderung kuantitatif

dibanding kualitatif, dan mencerminkan keadaan dalam negeri yang berbeda

di Georgia dan Ukraina, serta perubahan sifat hubungan Timur-Barat dan

tatanan dunia sepanjang abad ke-21.84

Mengingat sejarah dan kekuatan militer yang dimiliki, Rusia sebagai

negara pewaris Uni Soviet tentu bukan rival yang sepadan bagi Georgia dan

Ukraina sebagai negara pecahan Uni Soviet. Terkait dengan rivalitas yang

83 Sergey Markedonov. 9 Maret 2016. Op.cit.
84 Matt Finucane. 15 Mei 2015. The Russo-Georgian War and the war in Donbas: is History
Repeating Itself?, http://www.e-ir.info/2015/05/15/the-russo-georgian-war-and-the-war-in-
donbas-is-history-repeating-itself/
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sepadan terhadap kepentingan masing-masing negara di kawasan Kaukasus,

maka negara yang menjadi rival Russia adalah Turki, Iran, dan AS.

Kepentingan Turki, Rusia, dan Iran bentrokan intens di Kaukasus.

Warisan Soviet tersebut masih membentuk lanskap strategis dan Rusia

mempertahankan peran yang dominan. Ankara berusaha untuk

mempromosikan saling ketergantungan di antara tiga negara Kaukasus

Selatan untuk memperkuat kedaulatan mereka dan untuk memperluas

hubungan komersial dan energi ke Turki. Keterlibatan Iran di wilayah

tersebut termasuk memperdalam hubungan ke Armenia, upaya untuk

mengintimidasi Azerbaijan, tetapi berhati-hati sehubungan dengan Nagorno-

Karabakh. Iran tidak ingin Rusia sangat terlibat di Kaukasus Selatan, tetapi

menghindar dalam menghadapi Moskow, dan diuntungkan dari

ketidakpercayaan Turki di wilayah tersebut. Kepentingan Washington adalah

stabilitas dan meningkatkan kedaulatan negara di kawasan ini dengan

mempromosikan demokrasi dan diversifikasi hubungan komersial. Upaya AS

untuk membatasi pengaruh Rusia dan Iran akan gagal.85

Rusia juga khawatir jika Israel dan atau Amerika Serikat menyerang

Iran untuk melemahkan program nuklirnya, Iran akan menimbulkan

kerusakan dari Teluk Persia ke wilayah Kaspia, dengan potensi untuk konflik

yang lebih luas dan mungkin mengalirkan pengungsi ke Rusia. Di kawasan

Laut Hitam, Rusia melihat ketidakseimbangan yang muncul. Rumania dan

Bulgaria telah bergabung dengan Turki sebagai anggota NATO. Rumania dan

85 Stephen J. Flanagan & Henry A. Kissinger. 2012. The Turkey, Russia, Iran, U.S. Nexus: Political
and Security Dimensions. Proceedings of an International Workshop Moscow, June 18-19, 2012:
1-17.
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Turki akan menjadi tuan rumah unsur-unsur sistem pertahanan rudal NATO.

Kaukasus adalah persimpangan jalan strategis untuk Turki, Rusia, dan Iran.

Kawasan ini merupakan rute transit bagi Turki ke Rusia dan Asia Tengah.

Untuk Rusia Kaukasus menyediakan koneksi penting untuk Iran dan Timur

Tengah. Untuk Iran, Kaukasus adalah rute alternatif ke Eropa dan Laut Hitam

jika ada yang salah di Teluk Persia.

5.3 Polaritas (Polarity)

Polaritas adalah ada tidaknya distribusi kekuasaan di antara unit-unit di

kawasan Kaukasus Utara. Seperti diasumsikan oleh Buzan dan Waever,

"struktur anarki, struktur penting dan karakter RSC didefinisikan oleh dua

jenis hubungan, hubungan kekuasaan dan pola persahabatan dan

permusuhan". Suatu RSC merupakan substruktur dari sistem internasional,

dan dengan cara yang sama, menggabungkan dinamika yang berbeda dimana

keamanan difasilitasi atau dihalangi oleh distribusi kekuasaan di dalamnya.

Di tingkat regional, "dapat dianalisis dalam hal polaritas, mulai dari unipolar,

melalui bi - dan tripolar, hingga multipolar" dan adalah penting bahwa itu

dibedakan dari polaritas tingkat global. Interaksi historis antara negara-negara

penting dan "itu tidak cukup untuk melihat distribusi kekuasaan untuk

memprediksi pola konflik .... kebencian sejarah dan persahabatan, serta isu-

isu spesifik memicu konflik atau kerja sama, dan mengambil bagian dalam

pembentukan suatu konstelasi keamanan secara keseluruhan dari ketakutan,

ancaman, dan persahabatan yang mendefinisikan suatu RSC”.
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Ambisi Rusia di kawasan Kaukasus Utara dan kawasan tetangganya

pada perkembangannya mendorong masuknya kekuatan di luar kawasan

sebagai upaya perimbangan kekuatan Rusia di kawasan tersebut. Di antaranya

Amerika Serikat yang melakukan penetrasi dengan memberikan dukungan

kepada Georgia baik sebelum terjadinya perang Rusia-Georgia 2008, maupun

sesudahnya.

Hubungan diplomatik antara AS dan Georgia secara resmi didirikan

pada tahun 1992. Sejak saat itu, Georgia telah datang untuk melihat AS

sebagai "salah satu penjamin internasional utama kedaulatan Georgia dan

integritas teritorial." AS telah secara konsisten mendukung upaya Georgia

untuk menyelesaikan nya perselisihan separatis tanpa kehilangan wilayah,

dan Amerika Serikat telah memberikan Georgia dengan pelatihan militer,

bantuan ekonomi, dan dukungan diplomatik di masyarakat internasional.

Energi, keamanan, dan demokrasi merupakan tiga prioritas utama AS dalam

hubungannya dengan Georgia.86

Momen nyata dalam hubungan AS-Georgia datang bersama demokrasi

Rose Revolution yang menyapu Presiden Shevardnadze dari kantornya.

Pemilihan Mikheil Saakashvili tahun 2003 dielu-elukan sebagai kemenangan

demokrasi besar di Barat, menyajikan Saakashvili kesempatan untuk

hubungan lebih lanjut dengan AS dan Eropa. Kerjasama keamanan segera

bergabung dengan bantuan ekonomi, dan pada tahun 2005, Amerika Serikat

memprakarsai Program Millennium untuk mendorong investasi internasional

86 Houman A. Sadri & Nathan L. Burns. 2010. The Georgia Crisis: Anew Cold War on the Horizon?
Caucasian Review Of International Affairs, Vol. 4 (2) – Spring 2010: 126-144
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di Georgia, mempercayakan $US 295 juta untuk pembangunan infrastruktur

dan sector swasta. Perdagangan AS-Georgia juga mulai mencapai tingkat

yang sebanding dengan perdagangan Georgia dengan Commonwealth of

Independent States (CIS) dan Rusia. Selanjutnya, AS meningkatkan bantuan

untuk politik Georgia, mendorong keras untuk keanggotaan Georgia di

NATO melawan oposisi Eropa.87

Kekuatan luar lainnya yang juga melakukan penetrasi di kawasan

Kaukasus Utara dan kawasan tetangganya adalah NATO (yang dipimpin oleh

dengan AS) dan sekutunya serta Uni Eropa. Hal ini sangat tampak ketika

Rusia menganeksasi Crimea Ukraina pada Maret 2014.

Hubungan antara NATO dan Ukraina dimulai pada tahun 1990-an dan

berkembang menjadi salah satu yang paling substansial dari kemitraan

NATO. Sejak 2014, dibangun dari konflik Rusia-Ukraina, kerjasama telah

diintensifkan di bidang-bidang yang kritis. Dalam menanggapi konflik Rusia-

Ukraina, NATO telah memperkuat dukungan untuk pengembangan

kemampuan dan peningkatan kapasitas di Ukraina. Dari awal konflik Rusia-

Ukraina, NATO telah mengadopsi posisi perusahaan dalam mendukung

kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, mengutuk "pencaplokan" ilegal

dan tidak sah Rusia terhadap Crimea dan kekerasan dan ketidakamanan di

Ukraina timur yang disebabkan oleh Rusia dan separatis pendukung Rusia,

87 Ibid.
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mengungkapkan dukungan penuh untuk kedaulatan dan integritas teritorial

Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional.88

Setelah “pencaplokan” ilegal dan tidak sah dari Crimea oleh Rusia,

Menteri Luar Negeri NATO bertemu dengan rekan Ukraina mereka pada

tanggal 1 April 2014, mengutuk intervensi militer ilegal Rusia di Ukraina dan

pelanggaran atas kedaulatan Ukraina dan integritas wilayah dan menyepakati

langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan Ukraina untuk

menyediakan keamanan sendiri. Mereka memutuskan untuk menangguhkan

semua kerjasama sipil dan militer praktis dengan Rusia, sementara

meninggalkan saluran politik dan militer komunikasi terbuka.89

NATO sangat mendukung penyelesaian konflik di timur Ukraina

dengan cara diplomatik dan dialog. Pengembangan langkah-langkah

dukungan praktis untuk meningkatkan kemampuan Ukraina untuk

menyediakan keamanan sendiri mulai dengan latar belakang eskalasi militer

Rusia di Crimea dengan fokus pada penguatan program yang ada pada

pendidikan pertahanan, pengembangan profesional, tata kelola sektor

keamanan dan terkait keamanan kerjasama ilmiah dengan Ukraina. Sekutu

berjanji untuk meluncurkan program baru yang cukup besar, dengan bantuan

Trust Funds - mekanisme yang memungkinkan Sekutu individu dan negara-

negara mitra untuk memberikan dukungan keuangan atas dasar sukarela.

Lima Trust Fund didirikan di daerah-daerah kritis reformasi dan

pembangunan kemampuan keamanan Ukraina dan sektor pertahanan,

88 NATO. 22 Nopember 2016. Relations with Ukraine.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 37750.htm
89 Ibid.
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termasuk komando (command), kontrol (control), komunikasi

(communication) dan komputer (computer) yang disebut C4; logistik dan

standardisasi; pertahanan cyber; transisi karir militer; dan rehabilitasi medis.

NATO juga menyediakan penasehat dan dukungan keuangan di bidang

diplomasi publik, hubungan media dan komunikasi strategis.90

AS mengeluarkan kebijakan yang difokuskan pada tiga bidang dalam

menangani tantangan ini: membantu Ukraina; mendukung Jerman/Perancis

yang dipimpin upaya untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan

untuk perang Donbas; dan mempertahankan tekanan pada Kremlin, termasuk

dengan bekerja sama dengan Uni Eropa (UE) untuk menjaga sanksi yang

dikenakan pada Rusia setelah Moskow Maret 2014 aneksasi Krimea dan

kekerasan berikutnya di wilayah timur Ukraina. Pada tahun 2017,

mempertahankan kebijakan ini akan menjadi sangat sulit. Di Ukraina,

popularitas Presiden Petro Poroshenko ini terkikis. Di Eropa, beberapa

pemerintah mempertanyakan kapasitas Kyiv untuk reformasi, dan konstituen

politik dan ekonomi utama telah mendorong untuk mengakhiri sanksi Uni

Eropa yang menghambat perdagangan dan bisnis hubungan dengan Rusia.91

5.4 Konstruksi Sosial (Social Construction)

Konstruksi sosial adalah ada tidaknya pola persahabatan dan

permusuhan di kawasan Kaukasus Utara. Pola-pola ini menyoroti interaksi

90 Ibid.
91 Fional Hill & Steven Pifer. 6 Oktober 2016. Dealing with a Simmering Ukraine-Russia Conflict,
https://www.brookings.edu/research/dealing-with-a-simmering-ukraine-russia-conflict/
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antara negara-negara dalam konteks regional yang ditentukan dan

menempatkan sifat interaksi ini pada spektrum antara persahabatan dan

permusuhan. Pola-pola ini cenderung menunjukkan seperti apa hubungan

sebagian besar didominasi sistem (baik itu teman, saingan atau musuh) dan

dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang seperti sejarah, budaya,

agama, geografi, tetapi untuk sebagian besar mereka bergantung pada kedua

jalur tersebut dan ini menjadi penjelasan terbaik mereka sendiri.

Dalam konteks Kaukasus Utara, sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya terdapat empat republik otonom yang paling bergejolak yakni

Chechnya, Dagestan, dan Ingushetia, dan Kabardino-Balkaria. Artinya Rusia

memiliki enmity dengan keempat republik otonom tersebut. Sementara ketiga

republik otonom lainnya yakni Ossetia Utara, Karachay-Cherkessia, dan

Adygea, kondisi keamanannya jauh lebih terintegrasi di dalam Federasi

Rusia. Artinya Rusia memiliki amity dengan ketiga republik otonom tersebut.

Empat dari tujuh republik otonom di kawasan Kaukasus Utara Rusia

yang masih diliputi konflik tersebut menunjukkan bahwa pola enmity lebih

banyak dibanding amity di kawasan Kaukasus Utara. Sementara dalam

konteks kawasan lainnya, dapat dilihat dari hubungan Rusia dengan beberapa

negara yang berdekatan dengan kawasan Kaukasus Utara seperti Georgia,

Ukraina, Abkhazia, dan Ossetia Selatan.

Hubungan Rusia-Georgia telah dibekukan sejak perang Agustus 2008.

"Pembekuan" ini menyerupai situasi lain "bekunya" konflik yang telah ada di

Kaukasus sejak 1990-an. Memang, konflik Rusia-Georgia memiliki sedikit
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kesempatan untuk penyelesaian di masa mendatang, sementara itu

mengandung potensi besar untuk wabah kekerasan baru.92 Georgia dan Rusia

memiliki sejarah panjang hubungan dekat yang memburuk di akhir dan awal

era pasca-Soviet. Georgia menyalahkan banyak masalah ini kepada Rusia.

Karena Rusia tidak siap untuk keluar secara sepihak dari Abkhazia dan

Ossetia Selatan, Georgia memilih hubungan strategis dengan Amerika

Serikat. Meskipun antagonisme pemimpin Georgia, Rusia memiliki

kepentingan vital dalam apa yang terjadi di dalam dan sekitar Georgia sejak

stabilitas Kaukasus Utara dan integritas Rusia tergantung pada kegiatan di

sana. Rusia dapat memainkan peran yang berguna dalam "konflik beku" dari

kawasan melalui penyediaan penjaga perdamaian, yang memiliki dukungan

kuat dari etnis minoritas yang tinggal di Georgia.93

Meskipun saat ini keadaan hubungan antara Rusia dan Georgia tidak

menciptakan ancaman keamanan baru di Kaukasus Utara, perlu dicatat bahwa

kurangnya kerjasama antara kedua negara telah menjadi faktor negatif bagi

stabilitas di kawasan tersebut selama bertahun-tahun. Pada akhirnya,

kurangnya seperti kerjasama telah menyebabkan Rusia untuk memulai

program mahal menjamin keamanan perbatasan di Kaukasus. Pada saat yang

sama, pelaksanaan beberapa bagian proyek sebenarnya cara buram yang

menimbulkan kecurigaan di Tbilisi terhadap Moskow. Lebih khusus,

92 George Khelashvili. 2011. Georgian Perceptions of the North Caucasus and of U.S.- Russian
Relations. PONARS Eurasia Policy, Memo No. 148 May 2011: 1-5
93 Sergei Markedonov. 2007. Russia Seeks to Promote Peace and Stability in the
Caucasus. Russian Analytical Digest (RAD) Series, Issue 13, 2007: 11-13.
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beberapa ahli Georgia menilai program terssebut secara jelas kemungkinan

transfer pasukan Rusia ke sisi selatan Kaukasus Besar Range.94

Hubungan Rusia-Abkhazia telah mendominasi interaksi asing Abkhazia

sejak penghentian permusuhan antara Abkhazia dan Georgia pada tahun

1993. Interaksi Rusia-Abkhazia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor

struktural, dengan posisi Rusia berfluktuasi sesuai dengan perkembangan

internasional di luar kendali Abkhazia. Dalam konteks/dinamika sistemik

struktural antara sistem internasional dan Kaukasus melalui periode 1993-

2013, dapat diartikulasikan bahwa perkembangan hubungan Abkhazia-Rusia

di tiga bidang utama, yaitu keamanan, ekonomi dan perwakilan

internasional.95

Ketertarikan dan simpati Rusia untuk Abkhazia sangat terkait dengan

hubungan historis antara Abkhazia dan Georgia, serta upaya Rusia untuk

mendominasi Kaukasus Selatan. Selama perang Abkhazia dari 1992-1993,

masyarakat kerabat dari Kaukasus Utara dan relawan dari wilayah selatan

Rusia, termasuk Cossack, datang untuk bertempur di sisi Abkhazia melawan

Georgia. Dukungan juga datang dari relawan Rusia dan tentara bayaran yang

tidak setuju dengan dukungan Presiden Rusia Boris Yeltsin untuk Georgia

dan presiden pada saat itu (Eduard Shevardnadze). Sejak perang 2008,

Moskow telah menjadi pelindung dan penyokong Abkhazia. Rusia mengakui

kemerdekaan Abkhazia, menjalin hubungan diplomatik, dan bergerak cepat

94 Kakha Gogolashvili. 2011. Russia and Georgia: Searching The Way Out: Policy Discussion Papers
by Georgian and Russian Experts. http://carnegieendowment.org/files/RUSSIA_AND_
GEORGIA_SEARCHING_THE_WAY_OUT_English_Publication.pdf
95 Thomas Frear. 2014. The Foreign Policy Options of a Small Unrecognised State: the Case of
Abkhazia. Caucasus Survey, 1:2, 83-107.
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untuk mengkonsolidasikan pijakan militernya setelah konflik. Bagian ini

terlibat menandatangani perjanjian untuk membentuk pasukan Rusia-

Abkhazia bersama. Rusia memiliki sekitar 4.000 tentara di wilayah itu,

dengan tentara berpatroli di perbatasan Georgia-Abkhazia sepanjang Sungai

Enguri.96 Rusia mengakui kemerdekaan Republik Abkhazia pada tanggal 26

Agustus 2008, setelah perang Ossetia Selatan Agustus 2008. Abkhazia dan

Rusia mulai menjalin hubungan diplomatik pada 9 September tahun 2008.97

Masyarakat masih memandang Rusia sebagai negara yang telah

mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan membebaskan rakyatnya dari

kengerian perang dan ketidakpastian - dan untuk ini, warganya secara

konsisten menyatakan terima kasih kepada Rusia. Hampir semua penduduk

Tskhinvali mengatakan bahwa pencapaian utama lima tahun terakhir (2008-

2013) adalah kemampuan untuk tidur dengan damai, tanpa takut perang lain

pecah. Ossetia Selatan masih menghadapi banyak ancaman. Misalnya, belum

diakui oleh sebagian besar dunia, dan Georgia tidak putus harapan untuk

mendapatkan kembali republik ini, dimana kedua hal tersebut berkontribusi

terhadap keseluruhan perasaan dari ketidakpastian tentang masa depan.98

Rusia dan Ossetia Selatan berencana untuk menandatangani “Perjanjian

Aliansi dan Integrasi”. Namun, normalisasi hubungan dengan Georgia adalah

mustahil selama Moskow terus memperkuat cengkeramannya atas Ossetia

96 Astamur Achba. 1 September 2016. Abkhazia – Russia’s Tight Embrace, http://www.ecfr.eu/
article/essay_abkhazia_russias_tight_embrace
97 Vladimir Solovyev. 10 Septembar 2008. Freshly Recognized. http://www.kommersant.com/
p1023629/r_538/South_Ossetia_Abkhazia_recognition/
98 Tskhinvali, Kommersant-Vlast, Olga Allénova, & Lana Parastayeva. 8 Agustus 2013. South
Ossetia, Five Years after War. http://rbth.com/international/2013/08/08/south_ossetia_five_years_
after_the_war_28763.html
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Selatan dan Abkhazia. Kemunculan perjanjian tersebut tidaklah mengejutkan.

Moskow telah sepenuhnya mengendalikan Ossetia Selatan sejak diakui

sebagai kemerdekaannya pada tahun 2008. Dibandingkan dengan Abkhazia,

Ossetia Selatan populasi kecil. Sebagian besar masyarakat Ossetia senang

dengan perjanjian itu, terutama karena Pasal 8 dan 9 pada draft perjanjian

tersebut menetapkan bahwa gaji pemerintah dan pensiun di Ossetia Selatan

akan dinaikkan ke tingkat yang diterima di Kaukasus Utara. Bagi para elit,

hal ini adalah yang terbaik dari kedua negara, karena mereka akan menjaga

independensi nominalnya, dengan semua ornamen dan tunjangan yang

membawa, sementara ini semakin dekat dengan Rusia.99

Hubungan Rusia-Ukraina dialihkan ke dalam hubungan internasional

pada 1990-an segera pembubaran Uni Soviet, yang keduanya adalah pendiri

republik konstituen. Didirikan sekitar abad ke-18, hubungan dihentikan

setelah likuidasi otonomi Cossack Hetmanate oleh Catherine Agung pada

abad ke-18. Untuk waktu singkat hubungan keduanya dipulihkan selama

Perang Dunia I, segera setelah Revolusi Oktober Komunis. Pada tahun 1920

Ukraina diserbu oleh Rusia Soviet dan hubungan antara kedua negara

dialihkan dari internasional ke internal di dalam Uni Soviet. Pada bulan Maret

2014, Federasi Rusia mencaplok Crimea mengikuti suatu referendum yang

disengketakan. Sepanjang Maret dan April 2014, kerusuhan pro-Rusia

menyebar dengan “Republics Rakyat’ pro-Rusia yang diberitakan di Donetsk

99 Thomas de Waal. 14 Januari 2015. Swallowing South Ossetia: War and Peace in the Caucasus.
http://carnegie.ru/commentary/?fa=57706
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dan Luhansk. Ukraina ditangguhkan kerjasama militernya dengan, dan ekspor

ke, Rusia.100

Banyak di Ukraina dan di luar percaya bahwa Rusia telah secara

berkala menggunakan sumber energi yang luas untuk menggertak negara

yang lebih kecil, tetangga yang dependen, tetapi pemerintah Rusia

berpendapat ini adalah pertengkaran internal antara elit politik Ukraina yang

harus disalahkan karena kebuntuan.101 Konflik di Ukraina dan dugaan peran

Rusia di dalamnya sangat meningkatkan ketegangan dalam hubungan antara

Rusia dan negara-negara Barat khususnya, terutama hubungan antara Rusia

dan Amerika Serikat, yang menyebabkan pengamat untuk mengkarakterisasi

mereka pada tahun 2014 sebagai asumsi yang bersifat permusuhan, atau

munculnya Perang Dingin II dan Perang Dunia III.102

Berdasarkan penjelasan di atas, pada beberapa negara yang berdekatan

dengan kawasan Kaukasus Utara, Rusia memiliki pola hubungan enmity

dengan Georgia dan Ukraina. Pola hubungan enmity antara Rusia dengan

Georgia dikarenakan adanya dukungan Rusia terhadap Ossetia Selatan dan

Abkhazia yang memerdekakan diri dari Georgia. Sementara enmity antara

Rusia dengan Ukraina dikarenakan kebuntuan diplomasi terkait beberapa

wilayah sengketa di antara kedua negara, salah satunya terkait dengan Crimea

yang dicaplok Rusia pada Maret 2014 hingga saat ini. Sedangkan pola

100 IANS. 4 April 2014. Ukraine Suspends Military Cooperation with Russia,
http://news.biharprabha.com/2014/04/ukraine-suspends-military-cooperation-with-russia/
101 Gabriel Gatehouse. 8 Januari 2009. The Rifts behind Europe's Gas Row.
http://news.bbc.co.uk/2/ hi/europe/7817536.stm
102 Dmitri Trenin. 4 Maret 2014. Welcome to Col War II: This is what it Will Look Like.
http://foreignpolicy.com/2014/03/04/welcome-to-cold-war-ii/
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hubungan amity antara Rusia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Pola ini

terbentuk karena adanya kesamaan historis dan etnis antara Rusia dengan

Abkhazia dan Ossetia Selatan.

5.5 Respon Regional Security Complex di Kawasan Kaukasus Utara dan

Laut Hitam

Dalam Regional Security Complex Theory terdapat 3 evolusi yang

mungkin muncul dalam merespon Regional Security Complex, yaitu:

1. Maintenance of the Status Quo, yang artinya tidak terdapat perubahan

signifikan dalam struktur dasar keamanan kawasan.

2. Internal Transformation, yang artinya terjadi perubahan di dalam struktur

dasar keamanan kawasan dalam konteks pada struktur anarkinya (karena

adanya integrasi regional), pada polaritasnya (karena adanya disintegrasi,

merger, penaklukan, dan lain-lain), atau pada pola dominan amity dan

enmity (karena pergeseran ideologi, perubahan kepemimpinan dan lain

sebagainya).

3. External Transformation, yang artinya terjadi perluasan boundary

kawasan, sehingga terjadi perubahan keanggotaan dalam Regional

Security Complex, yang juga memungkinkan perubahan struktur dasar

keamanan kawasan.103

Pada penelitian ini, evolusi yang muncul di kawasan Kaukasus Utara

dalam merespon regional security complex tergolong sebagai maintenance of

103 Barry Buzan dan Ole Waever. 2003. Op.cit., hal. 53.
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the status quo. Evolusi ini diartikan sebagai tidak adanya perubahan yang

berarti yang terjadi di dalam struktur dasar keamanan di kawasan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kawasan Kaukasus Utara

terdiri dari 7 (tujuh) negara republik, yaitu Dagestan, Chechnya, Ingushetia,

Ossetia Utara, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, dan Adygea yang

tetap menjadi bagian dari Rusia paska runtuhnya Uni Soviet pada akhir 1991.

Di kawasan tersebut tidak terdapat perubahan boundary dari wilayah Rusia,

apalagi pasca tahun 2010. Struktur anarki yang memunculkan konflik di

beberapa republik otonom di kawasan Kaukasus Utara dapat diredam oleh

Rusia. Hal ini terlihat dari menurunnya perlawanan bersenjata di kawasan

tersebut secara signifikan pada tahun 2014-2015. Korban akibat konflik juga

menunjukkan tren yang menurun jumlahnya sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Sementara polaritas kekuatan luar yang melakukan penetrasi di

kawasan Kaukasus Utara dan kawasan tetangganya seperti NATO (yang

dipimpin oleh dengan AS) dan sekutunya serta Uni Eropa tidak mengganggu

stabilitas keamanan Rusia di kawasan Kaukasus Utara. Hal ini disebabkan

kekuatan luar tersebut hanya terdistribusi pada satu negara, yakni Georgia.

Adapun terkait dengan konstruksi sosial pada beberapa negara yang

berdekatan dengan kawasan Kaukasus Utara, Rusia memiliki pola hubungan

enmity dengan Georgia dan Ukraina dan amity dengan Abkhazia dan Ossetia

Selatan. Pola-pola tersebut terbentuk dari tarik-menarik kekuatan antara

negara-negara warisan Uni Soviet. Artinya bahwa tidak adanya perubahan

yang berarti di dalam struktur dasar keamanan di kawasan Kaukasus Utara
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dikarenakan hanya ada satu negara great power yakni Rusia yang terus

meningkatkan kemampuan militernya untuk mempertahankan status quo atas

wilayah-wilayahnya di kawasan tersebut.

Adapun di kawasan Laut Hitam Selatan evolusi yang muncul dalam

merespon regional security complexes tergolong sebagai transformasi

eksternal (external transformation). Evolusi ini diartikan sebagai terjadinya

perluasan boundary kawasan sehingga terjadi perubahan keanggotaan dalam

regional security complexes yang juga memungkinkan perubahan struktur

dasar keamanan di kawasan tersebut.

Sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada Maret 2014, status Crimea dan

kota Sevastopol saat ini sedang sengketa antara Rusia dan Ukraina. Ukraina

dan sebagian besar masyarakat internasional menganggap Crimea menjadi

sebuah republik otonom Ukraina dan Sevastopol menjadi salah satu kota

Ukraina dengan status khusus. Sementara di sisi lain, Rusia menganggap

Crimea menjadi subjek federal Rusia dan Sevastopol menjadi salah satu dari

tiga kota federal Rusia.104 Hal ini menunjukkan adanya perluasan boundary

kawasan Laut Hitam dengan bertambahnya Crimea sebagai bagian dari

wilayah yang diakui secara sepihak oleh Rusia. Tindakan Rusia yang

mengakui Crimea sebagai wilayahnya di kawasan Laut Hitam menjadikan

wilayah tersebut sebagai bagian dari regional security complexes yang

memungkinkan perubahan struktur dasar keamanan di kawasan tersebut.

104 Steve Gutterman dan Pavel Polityuk. 18 Maret 2014. Putin signs Crimea treaty as Ukraine
serviceman dies in attack. http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-idUSBREA1Q 1E820
140318
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Rusia menganeksasi Crimea setelah referendum yang disengketakan

dimana penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Federasi

Rusia.105 Selanjutnya, demonstrasi oleh kelompok-kelompok pro-Rusia di

wilayah Donbass Ukraina meningkat menjadi konflik bersenjata antara

pemerintah dan separatis kekuatan Ukraina yang menyatakan diri yakni

Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Pada bulan Agustus 2014, kendaraan

militer Rusia melintasi perbatasan di beberapa lokasi dari Donetsk Oblast.106

Serbuan oleh militer Rusia dipandang sebagai yang bertanggung jawab atas

kekalahan pasukan Ukraina pada awal September 2014.107

Pada bulan November 2014, militer Ukraina melaporkan gerakan

intensif pasukan dan peralatan dari Rusia ke bagian separatis dikendalikan

dari timur Ukraina. The Associated Press melaporkan 80 kendaraan militer

tanpa tanda bergerak di area yang dikuasai oleh para pemberontak.108

Menurut The Moscow Times, Rusia telah mencoba untuk mengintimidasi dan

membungkam pekerja HAM yang membahas kematian tentara Rusia dalam

konflik.109

105 Kremlin. 17 April 2014. Direct Line with Vladimir Putin. http://en.kremlin.ru/events/president/
news/20796
106 Unian. 8 April 2015. Debaltseve Pocket in Donbas was created by Russian Troops – Yashin.
http://www.unian.info/war/1065276-debaltseve-pocket-in-donbas-was-created-by-russian-
troops-yashin.html
107 Luke Harding. 17 Desember 2014. Ukraine ceasefire frontline counting cost war uneasy calm.
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/17/ukraine-ceasefire-frontline-counting-cost-
war-uneasy-calm
108 Maxim Zmeyev. 9 November 2014. Worst east Ukraine shelling for month; ceasefire looks in
doubt. http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-idUSKBN0IT0AF20141109
109 The Moscow Times. 12 September 2014. Moscow Stifles Dissent as Soldiers Return from
Ukraine in Coffins. https://themoscowtimes.com/articles/moscow-stifles-dissent-as-soldiers-
return-from-ukraine-in-coffins-39354
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Mayoritas anggota komunitas internasional dan organisasi-organisasi

seperti Amnesty International telah mengutuk Rusia atas aksinya pasca

revolusi Ukraina, menuduh Rusia melanggar hukum internasional dan

melanggar kedaulatan Ukraina. Banyak negara menerapkan sanksi ekonomi

terhadap Rusia, baik individu, pejabat, maupun perusahaan di Rusia dan

Ukraina. Sanksi itu disetujui oleh Amerika Serikat, Uni Eropa (UE) dan

negara-negara lain dan organisasi internasional. Rusia telah merespon dengan

sanksi terhadap sejumlah negara, termasuk larangan total pada impor

makanan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Norwegia, Kanada dan Australia.

Sanksi-sanksi tersebut berkontribusi terhadap runtuhnya mata uang rubel

Rusia dan krisis keuangan Rusia (2014-sekarang).110 Sanksi-sanksi tersebut

juga menyebabkan kerusakan ekonomi ke sejumlah negara Uni Eropa,

dengan total kerugian diperkirakan mencapai € 100 miliar.111 Menurut pejabat

Ukraina, sanksi-sanksi tersebut memaksa Rusia untuk mengubah

pendekatannya terhadap Ukraina dan menggerogoti kemajuan militer Rusia di

wilayah tersebut.112 Perwakilan dari negara-negara yang memberikan sanksi

tersebut mengatakan bahwa mereka akan mencabut sanksi terhadap Rusia

setelah Moskow memenuhi perjanjian Minsk II.113

110 Shaun Walker dan Alberto Nardelli. Russia’s Rouble Threat Nine Countries Remittances,
https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-
remittances
111 Damien Sharkov. 19 Juni 2015. Russian Sanctions Could ‘Cost Europe €100BN’.
http://europe.newsweek.com/russian-sanctions-could-cost-europe-100-billion-328999
112 Presiden of Ukraine. 2 September 2015. President: Sanctions and heroism of our warriors are
the key elements of deterring the Russian aggression. http://www.president.gov.ua/en/news/
sankciyi-ta-geroyizm-nashih-voyiniv-ye-klyuchovimi-elementam-35906
113 Interfax. 18 Mei 2016. Sanctions to be lifted from Russia after implementation of Minsk
Agreements – Nuland. http://en.interfax.com.ua/news/general/344131.html
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Pada bulan Oktober 2015, The Washington Post melaporkan bahwa

Rusia telah mendistribusikan beberapa unit elitnya dari Ukraina ke Suriah

dalam beberapa pekan terakhir untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-

Assad.114 Pada bulan Desember 2015, Federasi Rusia Presiden Vladimir Putin

mengakui bahwa petugas intelijen militer Rusia telah beroperasi di

Ukraina.115

Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia telah dipaksa untuk

menanggapi membesarnya NATO dan bahwa pencaplokan Rusia terhadap

Crimea sebagai rumah bagi Armada Laut Hitam Rusia, adalah sebagian besar

dipengaruhi oleh ekspansi aliansi militer Barat ke Eropa Timur. Krisis

Ukraina meninggalkan hubungan antara Rusia dan Barat pada titik terendah

sejak Perang Dingin. Moskow telah menuntut jaminan yang mengikat dari

Amerika Serikat dan NATO bahwa sistem pertahanan tidak akan mengancam

keamanan Rusia.116

Sejak pencaplokan Crimea di awal 2014, situasi keamanan di wilayah

Laut Hitam telah berubah, dengan pembangunan substansial dari kemampuan

militer Rusia di daerah tersebut dan peningkatan jumlah pertemuan militer

antara aset militer Rusia dan NATO. Akibatnya, semua pihak menghadapi

risiko serius dari eskalasi yang tidak diinginkan dalam perilaku Rusia lebih

114 The Wall Street Journal. 25 Oktober 2015. Russia Said to Redeploy Special-Ops Forces from
Ukraine to Syria. http://www.foxnews.com/world/2015/10/24/russia-said-to-redeploy-special-
ops-forces-from-ukraine-to-syria.html
115 Shaun Walker. 17 September 2015. Putin Admits Russian Military Presence in Ukraine for First
Time. https://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/vladimir-putin-admits-russian-military-
presence-ukraine
116 Reuters. 17 April 2014. Putin says annexation of Crimea partly a response to NATO
enlargement. http://www.reuters.com/article/us-russia-putin-nato-idUSBREA3G22A20140417
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tegas dan langkah-langkah jaminan NATO yang diterapkan untuk direspon.

Sebagai tanggapan, jumlah latihan militer NATO dan latihan serta patroli

angkatan laut di Laut Hitam telah direvisi untuk menanggapi sikap Rusia

lebih agresif. Namun, langkah-langkah jaminan tambahan, yang akan

dilaksanakan oleh Sekutu atau negara-negara anggota NATO, juga sedang

dipertimbangkan.117

Peningkatan kemampuan militer Rusia telah mengubah persepsi

kekuasaan relatif di wilayah Laut Hitam di luar Ukraina. Kemampuan

angkatan laut Rusia yang sejak dulu jauh lebih rendah dibanding NATO dan

khususnya Turki dengan kekuatan maritim terbesar di kawasan tersebut.

Turki terus menikmati dominasinya, namun tren peningkatan kekuatan Rusia

telah mengganggu. Peran Turki sejak aneksasi Rusia terhadap Crimea pada

awalnya ambivalen. Ankara secara resmi mengecam agresi Rusia dan

menyatakan dukungannya untuk menggugat integritas teritorial Ukraina. Pada

saat yang sama, Turki tidak mengambil tindakan dan tidak memberi sanksi

kepada Rusia. Bahkan, Turki sangat diuntungkan dengan adanya sanksi Barat

karena perdagangan Turki dan Rusia akan mengalami peningkatan.118

Negara-negara regional yang lebih kecil seperti Rumania dan Bulgaria

memiliki lebih banyak alasan untuk khawatir. Para anggota NATO

mengandalkan sepenuhnya pada jaminan keamanan dari Sekutu. Sebelum

konflik Ukraina kehadiran militer AS dan NATO di negara-negara terbatas,

117 Denitsa Raynova. 4 Juli 2016. ‘Nobody’s Lake’: Securing the Black Sea.
http://www.europeanleadershipnetwork.org/nobodys-lake-securing-the-black-sea-_3933.html
118 Volodymyr Dubovyk. 31 Mei 2016. The Implications of the Crimean Annexation for Black Sea
Security. http://www.ponarseurasia.org/article/implications-crimean-annexation-black-sea
security
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terutama untuk memberikan dukungan untuk operasi koalisi di Afghanistan

dan Irak. Rumania juga menjadi tuan rumah sebuah situs kunci baru untuk

sistem pertahanan rudal Eropa NATO. Bucharest dan Sofia telah menyambut

ide-ide baru dan inisiatif untuk meningkatkan pertahanan mereka sendiri.

Namun, mereka tidak sabar dengan upaya NATO yang relatif lambat untuk

beradaptasi dengan perubahan situasi. Mereka telah menyatakan minatnya

dalam kerja sama pertahanan dan keamanan bilateral dan juga tampaknya

mendukung kelanjutan dan mungkin perluasan dari kehadiran militer AS.119

5.6 Pembangunan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol

Secara historis, Armada Laut Hitam dan berbasis di Sevastopol pada

tahun 1783, dan dibangun oleh Pangeran Potemkin. Crimea Peninsula benar-

benar milik Rusia hingga 1954, dimana pada saat itu Khrushchev simbolis

"memberi" daratan kepada Ukraina. Hadiah ini memiliki konsekuensi kecil

dimana Ukraina tetap menjadi negara Soviet sampai pembubaran Uni Soviet

pada tahun 1991. Ketika hal itu terjadi, Rusia yang sangat lemah harus

berbagi armada dan pangkalan di Crimea dengan angkatan laut Ukraina,

meskipun komando dan kontrol masih cenderung mendukung Rusia. Pada

tahun 1997, armada terpecah 70-30% dengan Ukraina sebagai penyelesaian

atas kepemilikan aset militer Soviet. Sebagai bagian dari kesepakatan ini,

Rusia akan harus menyewa kantor pusat Armada Laut Hitam di Sevastopol

119 Ibid.
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dan pangkalan udara yang terkait, dari Ukraina. Sewa tersebut akan berjalan

hingga tahun 2017.120

Sewa Rusia atas beberapa instalasi militer di Crimea tidak banyak

mendapat masalah hingga Vladimir Putin menjadi lebih tertarik memegang

kekuasaan atas negara bekas Blok Soviet, sementara sebagian besar dari

penduduk Ukraina ingin berhubungan lebih dekat dengan Eropa. Pada

pertengahan tahun 2000-an tersebut jelas bahwa sewa strategis Rusia yang

memungkinkan armada Laut Hitam untuk tetap di Crimea kemungkinan besar

tidak diperpanjang pada tahun 2017. Banyak pihak di pemerintahan pada saat

itu melihat pengaturan sebagai lebih dari sebuah "pendudukan lunak" dari

kesepakatan strategis yang menguntungkan. Tidak diperbaharuinya perjanjian

sewa Armada Laut Hitam tidak hanya membutuhkan Rusia untuk

memindahkan sebagian besar pasukan angkatan laut dan armada ke pantai

timur Laut Hitam, tetapi juga berarti bahwa Rusia tidak lagi memiliki

kekuatan, jika tidak mengintimidasi kekuatan, menempatkan garnisun di

tanah Ukraina. Selain itu, terdapat beberapa penemuan kunci yang

mendatangkan deposit energi di sisi barat Laut Hitam, daerah yang mudah

diakses, jika tidak berpotensi diklaim, dari wilayah perairan lepas

Semenanjung Krimea.121

120 Tyler Rogoway, 7 Maret 2014, Putin’s Fame of Battleship: The Black Sea Fleet and Why It
Matters, http://foxtrotalpha.jalopnik.com/putins-game-of-battleship-the-black-sea-fleet-and-
why-1537656215
121 Ibid.
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Pada tahun 2010, pemerintah pro-Rusia Viktor Yanukovych akan

memastikan bahwa kekayaan strategis Rusia dalam perubahan kawasan akan

menjadi lebih baik. Berdasarkan kesepakatan yang sangat kontroversial, sewa

pangkalan induk angkatan laut Rusia di Sevastopol, dan pangkalan udara

yang terkait, akan diperpanjang 25 tahun, dengan pilihan lain lima tahun

setelah itu. Sewa jangka panjang tersebut akan menjadi sebagian dalam

pertukaran untuk pengurangan 30% pada harga gas alam Rusia untuk

Ukraina. Pelaksanaan perjanjian ini berarti bahwa Rusia akan terus memiliki

senjata berat angkatan laut, pesawat tempur, dan kekuatan pendaratan maritim

besar garnisun di Ukraina berpotensi sampai tahun 2047. Hal ini merupakan

kemenangan strategis besar untuk kebangkitan Rusia yang mempengaruhi

pesatnya perkembangan di kawasan tersebut.122

Program negara persenjataan Rusia atau The Russian State Armament

Program (SAP) 2011-2020 memberikan kerangka umum untuk modernisasi

militer Rusia, termasuk Armada Laut Hitam. Moskow berencana untuk

menghabiskan US$ 674 miliar untuk modernisasi angkatan bersenjatanya dan

Angkatan Laut dijadwalkan untuk mendapatkan keuntungan dari US$ 151

miliar pada tahun 2020. Penumpukan Armada Laut Hitam adalah salah satu

prioritas tertinggi Moskow.123

Tahun 2011, Armada Laut Hitam akan mendapatkan beberapa kapal

perang baru. Sementara itu kapal selam diesel-listrik akan dikerahkan di Laut

122 Ibid.
123 Igor Delanoe, 23 Juli 2014, Russia’s Plans for Crimea: The Black Sea Fleet,
http://russiancouncil.ru/en/blogs/igor_delanoe/?id_4=1305
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Hitam. Memperkuat Armada Laut Hitam adalah bagian dari dorongan untuk

memodernisasi angkatan bersenjata Rusia. Tidak hanya unit berbasis di

Ukraina akan dimodernisasi, tetapi juga mereka yang terletak di kawasan

Rusia lainnya yaitu Krasnodar dan Rostov. Program pembangunan dan

perbaikan fasilitas perumahan armada di Sevastopol dan Yalta dimulai pada

tahun 2011. Pekerjaan ini akan dilakukan oleh spesialis Rusia dan Ukraina.124

Pada tahun 2011 hanya satu kapal selam Rusia, Alrosa, beroperasi di

Laut Hitam, dan itu harus diperbaiki tahun 2010 lalu. Armada berbasis di kota

Crimea untuk Sevastopol meliputi sekitar 40 kapal, yang sebagian besar telah

digunakan selama hampir 35 tahun dan perlu diganti. Modernisasi utama dari

armada berbasis akan melihat setidaknya 18 kapal baru dalam dekade

berikutnya, sesuai dengan perintah Angkatan Laut Rusia. Pembom Old Su-24

dan pesawat laut amfibi juga digantikan oleh model-model baru.

Selama tahun 2011 – 2012, Rusia telah menginvestasikan sebanyak 5

triliun rubel (atau sekitar 78 miliar dolar AS atau) untuk pembangunan kapal

perang dan kapal selam baru milik angkatan laut. Saat ini, enam kapal

fregat yang dibangun Laksamana Grigorovich dari Proyek 11356 sedang

dilaksanakan. Angkatan Laut Rusia akan menerima kapal perang ketiga dari

proyek ini. Di samping itu, industri pertahanan Rusia telah membangun

sekitar 6 kapal selam diesel-elektrik Varshavyanka dari Proyek 636.3 untuk

Armada Laut Hitam. Sejumlah kapal selam tersebut dilengkapi pula dengan

124 Russia Today, 27 Maret 2011, Russia Beefs Up Black Sea Fleet with New Submarines,
https://www.rt.com/politics/russia-black-sea-submarines/
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misil Caliber-PL baru bersayap yang bisa menyerang target dengan jangkauan

hingga mencapai 2.500 kilometer.125

Pada tanggal 28 Maret 2013, Vladimir Putin, pulang dari KTT Durban

BRICS (Brazil, Rusia, India, dan China), memerintahkan Menteri Pertahanan

Sergei Shoigu agar segera memobilisasi Armada Laut Hitam. Lebih dari

7.000 tentara, dan sekitar 36 kapal perang, 250 kendaraan lapis baja, 50

meriam, dan sebanyak 20 jet tempur diluncurkan untuk beraksi, yang

menjadikan negara tetangga khawatir bahwa mobilisasi yang cepat dari

pasukan Rusia merupakan awal dari perang.126

Selama sejarah pasca-Soviet, perjanjian sewa berturut-turut dari

pangkalan angkatan laut Sevastopol dari pemerintah Ukraina ditetapkan

bahwa Rusia tidak bisa mendasarkan kapal baru di Krimea. klausul ini

memang disengaja, yang dirancang untuk armada untuk karat pergi. Pada

2014, kapal penjelajah Moskva adalah satu-satunya kapal permukaan Armada

Laut Hitam dapat beroperasi dari daerah untuk waktu yang lama. Bahkan

pengaturan mendasarkan di Ukraina adalah sedemikian rupa sehingga

memiliki sedikit kebutuhan untuk mempertahankan semenanjung, karena ini

adalah wilayah Ukraina.

Pada Maret 2014, Armada Laut Hitam Rusia masih memainkan

perannya dalam memproyeksikan kekuatan Rusia ke Mediterania dan

125 Nikolay Litovkin, 1 September 2016, Seperempat Abad Setelah Soviet Runtuh Bagaimana
Kondisi Armada Laut Rusia?, https://indonesia.rbth.com/technology/2016/09/01/seperempat-
abad-setelah-soviet-runtuh-bagaimana-kondisi-armada-laut-rusia_625963
126 Benjamin Tigay, 12 April 2013, Russian War Games In Black Sea, http://dailysignal.com/2013/
04/12/russian-war-games-in-black-sea-no-childs-play/
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Kaukasus. Armada ini digunakan dalam perang Rusia dengan Georgia di

tahun 2008 dan digunakan untuk melindungi rute pelayaran penting. Berikut

adalah beberapa kapal Rusia yang berbasis di Sevastopol.

1. Moskva, kapal perang bertenaga konvensional, adalah satu-satunya

cruiser rudal terarah Slava kelas di armada.

2. Kerch, sebuah cruiser rudal, adalah satu-satunya kapal kelas Kara di

Armada Laut Hitam dan keseluruhan angkatan laut Rusia. Kapal ini

dijadwalkan akan dihentikan pada 2019.

3. Smetlevy adalah satu-satunya perusak rudal terarah kelas Kashin di

Armada Laut Hitam. Kapal ini mengambil bagian dalam perang 2008

dengan Georgia dan ditempatkan di lepas pantai Suriah pada tahun 2013.

4. Ladnyy adalah salah satu dari dua frigat rudal kelas Krivak yang saat ini

digunakan dengan Armada Laut Hitam.

5. Alroso B-871 adalah kapal selam Soviet kelas kilo diesel-listrik.

Tampaknya menjadi satu-satunya kapal di Divisi Kapal Selam

Independen ke-247 Armada Laut Hitam.

6. Orsk adalah sebuah kapal pendaratan kelas Alligator di Brigade Kapal

Assault 197. Ada dua kapal kelas Alligator lainnya di armada ini yakni

Saratov dan Nikolay Filchenkov.

7. Caesar Kunikov juga kapal pendaratan kelas Ropucha I. Ada juga

Novocherkassk dan Yamal, pendarat kelas Ropucha I, dan Azov,

pendarat kelas Ropucha II.
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8. Armada Laut Hitam juga memiliki enam kapal penyapu ranjau kelas

Natya I. Semua kapal berasal dari tahun 1970-an. Ada juga dua kapal

penyapu ranjau kelas Sonya dan satu kapal penyapu ranjau kelas Gorya

berlayar di laut di dalam armada ini.

9. Bora adalah satu dari dua korvet rudal terarah kelas Dergach di armada.

Ada juga dilaporkan dua korvet rudal terarah kelas Nanuchka III. Kedua

kelas kapal dipersenjatai dengan rudal anti-kapal.

10. R-44 adalah kapal kelas Matka Mod. Kelas dari kapal ini adalah

hydrofoils cahaya yang dilengkapi dengan rudal.

11. Ada lima kapal rudal kelas Tarantul di Armada Laut Hitam. Terdapat

satu kelas Tarantul II di armada. Empat kapal lainnya yang berkelas

Tarantul III, mesin dan persenjataannya telah ditingkatkan.

12. Ada tiga korvet anti kapal selam kelas Grisha III di Armada Laut Hitam.

Terdapat pula dua korvet anti kapal selam kelasGrisha I dan korvet anti

kapal selam kelas Mukha.127

127 Jeremy Bender, 21 Maret 2014, Here are The Ships in Russia’s Legendary Black Sea Fleet,
http://www.businessinsider.co.id/russia-black-sea-fleet-2014-
3/?r=US&IR=T#P1Z2TREiv9z0yvCx.97
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Berikut ini disajikan gambaran grafis tentang Armada Laut Hitam

Rusia di Sevastopol.

Gambar 6 Gambaran Grafis Armada Laut Hitam Rusia

Sumber: Jeremy Bender, Maret 2014 128

Dengan mencaplok Crimea sepenuhnya pada Maret 2014, Rusia kini

telah membuka pintu untuk memungkinkan perombakan total dari Armada

Laut Hitam pada tahun 2020 sebagai bagian dari tujuan Kremlin merombak

dan memodernisasi angkatan bersenjatanya. Armada Laut Hitam terutama

akan menerima enam peningkatan kapal selam kelas Kilo, enam frigat kelas

Laksamana Grigorovich yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal dan rudal

multi tujuan, dan empat kapal amfibi Ivan Gren.129

128 Ibid.
129 Jeremy Bender, 13 April 2015, Russia is Now Projecting Serious Power in The Black Sea,
http://www.businessinsider.co.id/russia-projects-power-with-black-sea-fleet-2015-
4/?r=US&IR=T#Q1IdxhvQgoktvoPC.97
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Secara total, Laksamana Madya Alexander Vitko mengatakan kepada

Putin pada bulan September 2014 bahwa Armada Laut Hitam total akan

meningkatkan 206 kapal pada tahun 2020. Hal ini mencakup penambahan 80

kapal perang baru untuk armada dan ekspansi dari pangkalan angkatan laut

kedua di Laut Hitam di Novorossiysk. Perluasan Armada Laut Hitam

dikombinasikan dengan militerisasi keseluruhan Crimea, telah mengubah

kawasan menjadi platform proyeksi kekuatan melawan NATO dan negara-

negara garis depan lainnya di sepanjang Laut Hitam.130

Setelah krisis Krimea 2014, dimana Angkatan Bersenjata dan

Angkatan Laut Ukraina diusir dari basis mereka dan Ukraina kemudian

menarik pasukannya dari Crimea,131 Rusia berencana untuk mengintegrasikan

beberapa kapal dari Angkatan Laut Ukraina ke dalam Armada Laut Hitam.

Inspeksi semua kapal akan dilakukan pada akhir 2014.132 Armada Laut Hitam

Rusia ditunjang oleh lebih dari sepuluh kapal tempur dan kapal pendukung.133

Secara total, pada tahun 2015 armada menerima 15 kapal baru, termasuk dua

kapal selam, dua korvet rudal, tujuh kapal kontra-sabotase, kapal pendukung,

kapal penyelamatan dan kapal tambahan.134

130 Ibid.131 BBC, 19 Maret 2014, Ukraine 'Preparing Withdrawal of Troops from Crimea',http://www.bbc.com/news/world-europe-26656617
132 Russia Today, 18 Desember 2010, In Kaliningrat, Laid The First Frigate of The New Project for
The Russian Navy, https://ria.ru/defense_safety/20101218/310453755.html
133 Sputnik News, 26 Juli 2015, Russia’s Black Sea Fleet Gets Significant Boost for First Time after
Pause, https://sputniknews.com/russia/201507261025053147/
134 Arms Trade, 10 Januari 2016, In 2015, The Black Sea Fleet has Received 15 New Warships and
SupportVessels,http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2016/0110/120032985/deta
il. shtml
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Mengingat potensi ancaman yang ada dan muncul, Rusia segera

memperkuat pertahanan dari Semenanjung Krimea. Pada tahun 2015, armada

Laut Hitam menambahkan sekitar 200 unit peralatan militer, termasuk 40

kapal, 30 pesawat (multi-peran SU-30SM), dan Crimea disampaikan lebih

dari 100 menyatukan kendaraan lapis baja modern. Dari semua kapal layak

perhatian khusus, ada tiga kapal selam diesel-listrik terbaru dari

"Varshavyianka" proyek 636 dan dua kapal dipersenjatai dengan "Kalibr"

rudal jelajah. Persenjataan tersebut benar-benar solid, dan dalam waktu dekat

penguatan Laut Hitam armada akan dilanjutkan. Selain itu, Krimea tidak

hanya dipertahankan oleh komponen kelautan. Divisi udara gabungan 27

dikerahkan di semenanjung termasuk penyebaran skuadron Garda pembom

jarak jauh Tu-22 M3, dan ada prospek untuk memperluas kelompok resimen.

Dalam Dzhankoe, satu batalion udara terpisah terletak yang juga

direncanakan untuk diubah menjadi resimen. Di dekat Sevastopol, stasiun

sistem peringatan serangan rudal telah dipulihkan setelah diberikan kepada

Ukraina pada tahun 1991 dan ditinggalkan selama 10 tahun terakhir. Stasiun

tersebut hanya perlu untuk mendapatkan instrumen berbagai sentimeter untuk

melengkapi stasiun di Armavir yang bekerja dengan frekuensi ultra-tinggi.

Kompleks Sevastopol ini akan mampu melacak peluncuran rudal jelajah.

Selain itu, pantai dengan aman dipertahankan oleh sistem roket "Bastion"

yang memungkinkan seseorang untuk menghancurkan kapal-kapal dari setiap

musuh di sebagian besar Laut Hitam dalam waktu 10-15 menit.135

135 Svyatoslav Knyazev, z“Russia’s Lake”: The Black Sea Fleet vs. The New Ukranian-Turkish Navak



94

Kementerian Pertahanan mulai memperkuat armada dengan kapal

baru setelah aneksasi tahun 2014 dan telah menambahkan beberapa kapal

selam baru dan kapal perang kecil untuk jajarannya. Angkatan laut adalah

salah satu penerima manfaat utama dari program persenjataan ambisius

sebesar 20 triliun rubel (US$ 350 miliar) yang ditetapkan untuk diselesaikan

di tahun 2020. Suntikan dana tersebut bertujuan untuk mengembalikan

kemampuan Rusia untuk proyek kekuatan di luar perairan sendiri. Tahun

2015, angkatan laut diharapkan untuk memesan lebih dari 10 kapal perang

baru, 40 kapal dukungan dan sejumlah pesawat angkatan laut dan pasukan

pertahanan pesisir ke dalam jajarannya.136

Coalition, http://www.fort-russ.com/2016/05/russias-lake-black-sea-fleet-vs-new.html
136 The Moscow Times, 26 Juli 2016, Russian Admiral Declares Comeback of Russia’s Black Sea
Fleet, https://themoscowtimes.com/articles/russian-admiral-declares-comeback-of-russias-black-
sea-fleet-48523
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data-data dan fakta-fakta maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa deskripsi kompleksitas keamanan di kawasan Kaukasus

Utara pasca tindakan Rusia dalam membangun kekuatan armada di Laut

Hitam pada tahun 2010 tampak dalam perspektif batas, struktur anarki,

polaritas, dan konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Buzan dan Waever.

Dalam perspektif batas (boundary), kawasan Kaukasus Utara merupakan

kawasan Muslim yang terdiri dari tujuh republik otonom di bawah Federasi

Rusia. Masyarakat di kawasan cenderung masih kolot, fanatisme tinggi

terhadap Islam, rentan konflik dan kekerasan. Berbeda dengan kawasan

Kaukasus Selatan yang terkendala oleh berbagai konflik teritorial yang belum

terselesaikan di Georgia (Abkhazia, Ossetia Selatan), serta antara Armenia

dan Azerbaijan (Nagorno-Karabakh). Negara-negara di Kaukasus Selatan

saling bergantung satu sama lain terhadap sumber daya energi, hubungan

perdagangan dan peran aktor eksternal. Di kawasan Laut Kaspia, selain Rusia

terdapat pula kekuatan besar lain yakni Iran, dimana keduanya kurang

bersahabat dengan kekuatan Barat. Sementara kawasan Laut Hitam

berpotensi menjadi kompleks persaingan hegemoni dan  keamanan kawasan.

Uni Eropa dan Amerika Serikat (bersama NATO) memperluas nilai-nilai
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demokrasi, kerjasama sub-regional, penanganan masalah terorisme,

keamanan energi, perdagangan narkoba dan sebagainya. Sementara Rusia

lebih fokus berhubungan baik dan bekerjasama dengan negara tetangganya

yang penting yakni Turki.

Ketika integritas teritorial Rusia terancam di Kaukasus Utara, secara

otomatis berarti bahwa stabilitas seluruh wilayah dari Laut Kaspia melalui

Laut Hitam juga dalam bahaya. Artinya Rusia tidak akan melepaskan

kawasan Kaukasus Utara meski harus bersusah payah menghadapi dan

meredam berbagai bentuk kekerasan dan pemberontakan dari kelompok-

kelompok separatis yang ada di kawasan itu sendiri. Rusia memiliki kekuatan

militer terkuat kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Namun sejak Krisis

Ukraina (2014 hingga sekarang) Rusia dipaksa untuk merelokasi unit militer

terbaiknya dari Kaukasus Utara ke Ukraina.

Dalam perspektif struktur anaki (anarchic structure), kawasan

Kaukasus Utara telah lama dilanda ketidakstabilan sebagai akibat dari

serangkaian pemberontakan lokal berkepanjangan yang secara bertahap dapat

menyebab Rusia kehilangan kendali dan melemahkan statusnya sebagai

kekuatan dunia. Meskipun Rusia secara resmi menyatakan telah mengakhiri

'operasi darurat' di Chechnya pada bulan April 2009, dan mengklaim telah

menenangkan republik yang memisahkan diri tersebut, namun kekerasan di

Kaukasus Utara tetap tinggi dan telah meningkat sejak awal 2009. Insiden

kekerasan biasanya mencakup penculikan, pembunuhan pejabat publik dan

personil militer, serangan bom atau perusakan properti. Dagestan, Chechnya,
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Ingushetia, dan Kabardino-Balkaria merupakan republik yang paling

bergejolak di Kaukasus Utara. Tidak hanya konflik antar republik otonom di

kawasan Kaukasus Utara, Rusia juga berkonflik dengan negara lain di dekat

kawasan tersebut, melalui Perang Rusia-Georgia 2008 dan Rusia-Ukraina

2014. Mengingat sejarah dan kekuatan militer yang dimiliki, Rusia sebagai

negara pewaris Uni Soviet bukan rival yang sepadan bagi Georgia dan

Ukraina sebagai negara pecahan Uni Soviet. Terkait dengan rivalitas yang

sepadan terhadap kepentingan masing-masing negara di kawasan Kaukasus,

maka negara yang menjadi rival Russia adalah Turki, Iran, dan AS.

Dalam perspektif polaritas (polarity) atau power distribution, ambisi

Rusia di kawasan Kaukasus Utara dan kawasan tetangganya pada

perkembangannya mendorong masuknya kekuatan di luar kawasan sebagai

upaya perimbangan kekuatan Rusia di kawasan tersebut. Di antaranya

Amerika Serikat yang melakukan penetrasi dengan memberikan dukungan

kepada Georgia baik sebelum terjadinya perang Rusia-Georgia 2008, maupun

sesudahnya. Selain memberikan bantuan pelatihan militer, ekonomi, dan

dukungan diplomatik di masyarakat internasional, AS juga mendorong

Georgia untuk menjadi anggota NATO dan melawan oposisi Eropa. Kekuatan

luar lainnya yang juga melakukan penetrasi di kawasan Kaukasus Utara dan

kawasan tetangganya adalah NATO (yang dipimpin oleh dengan AS) dan

sekutunya serta Uni Eropa. Hal ini sangat tampak ketika Rusia menganeksasi

Crimea Ukraina sejak Maret 2014. NATO sangat mendukung penyelesaian

konflik di timur Ukraina dengan cara diplomatik dan dialog.
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Adapun dalam perspektif konstruksi sosial (social construction), Rusia

memiliki enmity dengan keempat republik otonom tersebut. Sementara ketiga

republik otonom lainnya yakni Ossetia Utara, Karachay-Cherkessia, dan

Adygea, kondisi keamanannya jauh lebih terintegrasi di dalam Federasi

Rusia. Artinya Rusia memiliki amity dengan ketiga republik otonom tersebut.

Empat dari tujuh republik otonom di kawasan Kaukasus Utara Rusia yang

masih diliputi konflik tersebut menunjukkan bahwa pola enmity lebih banyak

dibanding amity di kawasan Kaukasus Utara. Sementara pada beberapa

negara yang berdekatan dengan kawasan Kaukasus Utara, Rusia memiliki

pola hubungan enmity dengan Georgia dan Ukraina. Hal ini dikarenakan

adanya dukungan Rusia terhadap Ossetia Selatan dan Abkhazia yang

memerdekakan diri dari Georgia. Sementara enmity antara Rusia dengan

Ukraina dikarenakan kebuntuan diplomasi terkait beberapa wilayah sengketa

di antara kedua negara, salah satunya terkait dengan Crimea yang dicaplok

oleh Rusia pada Maret 2014 hingga saat ini. Sedangkan pola hubungan amity

terjadi antara Rusia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Pola tersebut

terbentuk karena adanya kesamaan historis dan etnis antara Rusia dengan

Abkhazia dan Ossetia Selatan.

Konfigurasi dari evolusi yang muncul di kawasan Kaukasus Utara

dalam merespon regional security complex tergolong sebagai maintenance of

the status quo. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan yang signifikan

yang terjadi di dalam struktur dasar keamanan di kawasan tersebut

berdasarkan boundary, struktur anarki, polaritas, dan konstruksi sosial pasca
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perpanjangan sewa pelabuhan Sevastopol antara Rusia dan Ukraina. Adapun

di kawasan Laut Hitam Selatan evolusi yang muncul dalam merespon

regional security complexes tergolong sebagai external transformation, yang

menunjukkan terjadinya perluasan boundary kawasan yang terjadi ketika

Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014, sehingga wilayah Rusia

bertambah dan turut mewarnai regional security complexes di kawasan Laut

Hitam.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dengan melihat kondisi

yang dipaparkan di atas adalah:

1. Rusia disarankan untuk berupaya mengendalikan seluruh republik otonom

di kawasan Kaukasus Utara dengan pendekatan yang mengakomodir

kepentingan etnis dan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat di

republik-republik tersebut.

2. Rusia disarankan untuk tidak meremehkan campur tangan dari AS, NATO,

dan sekutunya, serta Uni Eropa. Meski kawasan yang menjadi kompleks

keamanan jauh dari negara AS, namun negara tersebut memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi opini internasional yang dapat

mengesankan Rusia sebagai negara aggressor terhadap negara-negara

tetangganya yang kecil.

3. Pembangunan armada Laut Hitam di Sevastopol dinilai tepat mengingat

kompleks keamanan regional berada tidak jauh dari kawasan Kaukasus
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Utara dan Selatan serta Laut Hitam, sehingga pembangunan armada dapat

terus dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman di

berbagai kawasan rentan konflik tersebut.



DAFTAR SINGKATAN

RSCT : Regional Security Complex Theory

NATO : North Atlantic Treaty Organization

PBB : Perserikatan Bangsa – Bangsa

Security : Keamanan

Region : Kawasan

CIS : Commonwealth of Independent States

Boundary : Batas yang jelas yang mungkin membedakan

anggota satu kompleks dari yang lain

Anarchic Structure : Satu atau lebih unit di kawasan Kaukasus

Utara.

Variabel struktural dari anarki jelas dan lugas

Polarity : Distribusi kekuasaan di antara unit-unit di

kawasan Kaukasus Utara

Social Construction : Pola persahabatan dan permusuhan di kawasan

Kaukasus Utara.

Amity : Pola yang dibangun berdasarkan hubungan

persahabatan

Enmity : Pola yang dibangun berdasarkan hubungan



permusuhan

Maintenance Status Quo : Tidak ada perubahan signifikan dalam struktur

esensial

Internal Transformation : Perubahan struktur penting terjadi dalam

konteks batas luar yang ada. Ini bisa berarti

perubahan struktur anarkis (karena integrasi

regional) polaritas (karena disintegrasi, merger,

penaklukan, tingkat pertumbuhan diferensial,

atau sejenisnya) atau dengan pola dominan

persahabatan/permusuhan (karena pergeseran

ideologi, kelelahan-perang, perubahan

kepemimpinan, dan lain-lain).

External Transformation : Terjadi perluasan boundary kawasan, sehingga

terjadi perubahan keanggotaan dalam Regional

Security Complex, yang juga memungkinkan

perubahan struktur dasar keamanan kawasan.

De Facto : Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara

kepada negara lain yang telah memenuhi

unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin,

rakyat dan wilayah.

De Jure : Pengakuan terhadap suatu negara secara resmi



berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi

atau pengakuan secara internasional

Global Firepower : Rating peringkat militer negara-negara

berdasarkan Kemampuan militer tanpa senjata

nuklir

CSIS : Center for Strategic and International Studies

Caucasus Emirate : Organisasi teroris yang berdiri sejak tahun

2007

Trust Fund Mecanism : Suatu sistem yang memungkinkan sekutu

individu dan negara-negara mitra untuk

memberikan dukungan keuangan atas dasar

sukarela

The Russian State Armament Program : Program persenjataan Negara Rusia
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