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Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Setelah berakhirnya perang dunia kedua pada akhir tahun 1945, penggunaan 

kekuatan militer dalam kebijakan suatu negara dianggap sebagai hal yang tidak relavan 

dalam masa-masa damai. Bahkan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan 

masalah terkadang kontra-produktif. Hal ini dikarenakan sejak berakhirnya perang dunia 

II, nilai nilai humaniter berkembang pesat, sehingga penggunaan kekuatan militer yang 

memungkinkan jatuhnya korban jiwa yang besar merupakan hal yang tidak sesuai dengan 

nilai kemanusiaan yang dijunjung komunitas internasional. Selain itu biaya yang 

dikeluarkan negara untuk melakukan sebuah aksi militer juga tidaklah sedikit.1
 Terlebih 

lagi dalam era globalisasi, dimana pertukaran informasi sudah sangat luas, aksi militer 

dianggap tidak cukup mampu untuk menyelesaikan masalah dengan memuaskan.  

Walaupun begitu, penggunaan kekuatan militer tetap menjadi salah satu pilihan 

negara untuk mencapai kepentingannya. Beberapa negara masih memilih untuk 

menggunakan kekuatan militernya dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hal ini dapat 

dilihat dari bagaimana negara masih meningkatkan kapabilitas militernya dengan 
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mengembangkan tekhnologi-tekhnologi militer baru. Negara-negara emerging power, 

seperti Cina dan Rusia telah  meningkatkan budget militernya dalam 10 tahun terakhir.
2
 

Russia merupakan salah satu negara yang menggunakan kekuatan militer demi 

mencapai kepentingan nasionalnya. Contohnya adalah penggunaan kekuatan militer Rusia 

di untuk krisis di Ukraina. Penggunaan kekuatan militer ini bermula dari krisis yang 

melanda ukraina pada akhir tahun 2013. Pada tanggal 21 November 2013, President 

Ukraina (saat itu) Viktor Yanukovich memutuskan untuk meninggalkan perjanjian free 

trade dengan uni eropa dan memilih untuk lebih intens bekerjasama dengan Rusia. Hal ini 

menuai protes dari masyarakat ukraina, demonstrasi besar-besaran terjadi kiev, ibukota 

ukraina. Demonstrasi ini menuntut presiden Yanukovich untuk turun dari jabatannya.3
 

Pemerintah ukraina merespon melalui pembubaran paksa para demonstran. Pada 

tanggal 25 dan 30 November 2013 polisi ukraina mengalami bentrok dengan demonstran 

yang jumlahnya meningkat hingga 350.000 orang
4. Situasi yang tegang di ukraina 

berlanjut, bentrok antara demonstran dan polisi terjadi kembali pada tanggal 19 januari 

2014, 26 januari 2014, dan 18 februari 2014 yang menelan puluhan korban. Akhirnya pada 

tanggal 22 februari 2014 presiden Yanukovich diturunkan dari jabatannya dan didakwa 

bertanggung jawab atas korban yang jatuh selama protes terjadi.5
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Presiden Yanukovich  merupakan Presiden yang sangat Pro Russia, hal ini terlihat 

dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sangat mendukung kerjasama dengan Rusia. 

Terlebih lagi lengsernya Yanukovich disebabkan oleh demonstrasi yang menginginkan 

Ukraina untuk berpaling dari Rusia kepada EU.  Hal ini membuat dilengserkannya 

Yanukovich oleh krisis yang terjadi di Ukraina menjadi suatu ancaman bagi kepentingan 

Rusia.  

Rusia memiliki beberapa kepentingan di Ukraina. Ukraina merupakan jalur 

transportasi minyak terbesar Rusia ke eropa. Pada tahun 2013 jumlah minyak Rusia yang 

didistribusikan melalui pipa-pipa di Ukraina mencapai 82,3 miliar meter Kubik. Jumlah ini 

mencapai hampir 50% jumlah total ekspor minyak Rusia ke Eropa.
6
  selain itu Ukraina 

merupakan tempat tinggal bagi 7,5 juta etnis Rusia, dan  hampir 25% orang Ukraina 

menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama. Ukraina juga merupakan sebuah buffer 

zone bagi Russia, hal ini terbukti dari adanya perjanjian antara Rusia dan Ukraina untuk 

menjadikan Sevastopol (sebuah wilayah di semenanjung Crimea) sebagai markas angkatan 

laut pasukan ‘Black Fleet’.7
 

Melihat Krisis yang terjadi di Ukraina, Pada tanggal 1 Maret 2014, Presiden Putin 

berhasil mendapatkan persetujuan parlemen untuk mengamankan kepentingan Rusia di 

Ukraina. Rusia kemudian mengerahkan kekuatan Militernya ke wilayah semenanjung 

Crimea, disebelah selatan Ukraina. Pengerahan Kekuatan militer ini dilakukan dengan 

mengunakan Pasukan rusia yang berada di markas angkatan laut pasukan ‘Black Fleet’ di 
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Sevastopol.8
 Rusia mengerahkan 16.000 pasukannya untuk menduduki Crimea, pasukan 

ini terdiri dari 11.000 pelaut yang dirotasi dengan beberapa ribu pasukan yang dikirim 

langsung dari Rusia, serta 2000 pasukan 810th Marines Infantry Brigade yang bertugas di 

‘Black Sea Fleet’
9
Pasukan ini melakukan blokade pada bandara di Simferopol dan 

mengepung fasilitas militer ukraina di Crimea serta memaksa pasukan Ukraina untuk 

mundur dan kembali ke daratan Ukraina. 

Kebijakan Rusia untuk menggunakan militernya ini mendapatkan banyak kecaman 

dari komunitas internasional. Steffen Seibert, juru bicara dari jerman mengatakan bahwa 

Rusia terancam oleh isolasi dari komunitas internasional dan tindakanya bisa mengancam 

seluruh stabilitas negara di eropa.
10

 Amerika Serikat dan Ukraina mengecam pengerhan 

militer Rusia di Ukraina
11. John Kerry, menteri luar negri Amerika Serikat mengatakan 

bahwa militer russia di ukraina memperparah keadaan dan tidak dapat diterima.12
 Perdana 

mentri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk mengatakan bahwa aksi Russia adalah aksi yang akan 

menghasilkan sebuah bencana bagi kedua belah pihak.13
  Selain Amerika dan Ukraina, 

kritikan senada juga dilaku kan oleh negara-negara lain. Inggris dan Kanada menyatkan 
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bahwa tindakan Rusia adalah sebuah pelanggaran bagi integritas teritori Ukraina,14 dan 

insiden ini dapat memberikan dampak negatif bagi hubungan bilateral antara dan Rusia dan 

negara lain.15 Organisasi-organisasi internasional juga memberikan sanksi terhadap 

tindakan Rusia di Crimea. Group of eight (G-8) telah mengeluarkan Rusia dari 

keanggotaannya.
16

 European Union (EU) telah mengeluarkan sanksi berupa larangan bagi 

beberapa politikus dan pejabat Rusia untuk memasuki wilayah EU dan memberikan sangsi 

ekonomi pada sektor finansial Rusia.
17

 NATO juga mengecam tindakan Rusia dan 

memberikan sanksi serupa
18

 

Disisi lain, Rusia tampak tidak bergeming terhadap kecaman dan sanksi yang 

diberikan oleh Negara lain dan organisasi internasional. Hal ini dikarenakan Rusia 

menganggap bahwa kepentingan nasionalnya jauh lebih penting daripada ancaman –

ancaman yang telah diberikan masyarakat internasional. Rusia yang  memiliki Luas 

wilayah yang jauh lebih besar, kapabilitas militer yang jauh lebih kuat, GDP yang jauh 

lebih besar dari negara negara Asia Tengah lain, serta jumlah populasi yg cukup besar 

membuat rusia menjadi hegemon di regional tersebut
19. Dominasi Rusia dalam organisasi 

politik Commonwealth of Independent States (CIS) juga merupakan salah satu bukti bahwa 

Rusia memiliki peran yang sangat penting di regional tersebut. Selain itu, semua negara-

negara anggota CIS sangatlah tergantung pada Rusia untuk memenuhi kebutuhan 
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energinya.20
 Ditambah lagi, pasukan merah Rusia memiliki basis militer di tempat-tempat 

strategis di sepanjang regional Asia tengah.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan peneliti kaji pada penelitian ini adalah: Bagaimana proses 

pengambilan kebijakan Russia mengerahkan kekuatan Militer secara unilateral untuk 

merespon krisis di Ukraina pada tahun 2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Bagaimana proses pengambilan kebijakan Rusia dalam 

melakukan tindakan unilateral yaitu Pengerahan kekuatan militer ke Crimea pada tahun 

2014. 

Manfaat Penelitian Studi Hubungan Internasional khususnya dalam kajian 

mengenai kebijakan luar negri suatu negara  

1. Manfaat Praktis: 

Dapat digunakan sebagai Rujukan penelitian selanjutnya mengenai sikap 

Rusia terhadap negara diwilayah CIS.  

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan masyarakat 

mengenai alur dan alasan pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga kedepannya 

dapat lebih objektif dalam mengkritisi kebijakan suatu negara. 
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