
BAB V 

Pengerahan Militer Rusia Ke Crimea Sebagai Bentuk Aksi Unilateral 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis akan menganalisis 

Alasan Rusia, sehingga Rusia sebagai negara hegemon memilih untuk mengeluarkan 

kebijakan melalui pengerahan militer ke Crimea demi mempertahankan hegemoni dan 

status quo yang ada di regional tersebut. Analisis ini akan dilakukan dengan berdasarkan 

pada teori Unilateral Use of Force Decision Making yang ditulis oleh Bradley F Podliska. 

Teori ini berasumsi bahwa sebuah negara hegemon tidak akan segan dan cenderung akan 

menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan kepentingannya. Namun 

demikian, negara tetap saja tidak bisa menggunakan kekuatan militer dengan sesuka 

hatinya. Ada beberapa pertimbangan yang tetap harus diperhitungkan sebuah negara 

hegemon dalam membuat kebijakan luar negri dengan mengerahkan kekuatan militer. 

Dalam subbab pertama, penulis akan membahas dua faktor yaitu : Domestik dan 

Internasional, dimana faktor-faktor ini mempengaruhi negara dalam memutuskan apakah 

kebijakan militer menjadi sebuah opsi yang memungkinkan bagi Negara. Faktor domestik 

akan dianalisa menjadi tiga indikator yaitu: Kondisi politik Domestik, Dukungan 

Parlemen, dan Opini Publik. Sedangkan faktor internasional akan dianalisa menjadi tiga 

indikator pula yaitu: Rezim, Rivalitas, dan Military Power. 

Dalam Subbab berikutnya, penulis akan kembali menggunakan teori Podliska untuk 

memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan militer unilateral 



suatu negara. Faktor tersebut adalah Kapabilitas militer dan faktor situasional. Kedua 

faktor inilah yang akan penulis analisa dalam subbab kedua. Kedua faktor ini akan 

dimasukkan dalam pembahasan aksi unilateral Rusia di Crimea pada tahun 2014. Faktor 

Kapabilitas militer akan penulis telaah dalam 3 indikator yaitu : Propenderance, 

Tekhnologi, dan Force employment. Sedangkan faktor situasional akan di analisa dalam 2 

indikator yait: Doktrin Militer dan Urgensi Krisis. 

5.1 Alasan pengerahan Militer Rusia ke Crimea pada tahun 2014 

5.1.1 Faktor Domestik 

5.1.1.1 Kondisi Politik Domestik 

 Salah satu alasan dikeluarkannya kebijakan Rusia terkait pengerahan militer 

Rusia ke Crimea adalah adanya ikatan yang kuat antara pemerintahan Presiden Vladimir 

Putin dengan pihak gereja. Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, Putin memang 

memiliki hubungan yang erat dengan umat Kritiani. Dalam pemilu tahun 2012 silam 

misalnya, presiden Putin mendapatkan dukungan yang cukup signifikan dari penganut 

Kristen orthodox Rusia. Kristen Orthodox merupakan agama mayoritas di Rusia dengan 

jumlah pengikut mencapai lebih dari 100 juta jiwa penduduk Rusia yang tergabung dalam 

Russia Orthodox Church (ROC).
1
 Hal ini adalah hal yang menarik karena pada era Uni 

Soviet, ROC merupakan salah satu ancaman bagi rezim komunis yang berpaham 

Marxism-Leninism. Rezim ini menganggap bahwa agama merupakan hambatan dalam 

                                                            
1 Mackinnon, Mark. (2014). How Vladimir Putin helped resurrect the Russian Orthodox Church diambil dari 

http://www.theglobeandmail.com/news/world/how-vladimir-putin-helped-resurrect-the-russian-orthodox-

church/article16361650/ pada 1/11/2014 
 



membentuk sebuah komunitas komunisme, hal ini menyebabkan keluarnya anti-religious 

campaign pada tahun 1917-1941.
2
 Ditambah lagi, dengan adanya invasi Jerman dengan 

paham komunisnya di Rusia mulai menggeser keberadaan gereja orthodox. Kemudian, 

setelah Rusia terbebas dari pengaruh Jerman, Presiden Stalin yang dilanjutkan oleh 

Presiden Putin, membawa kembali keberadaan gereja di Rusia.  

 Bukti kedekatan antara kremlin dan gereja ini dapat dilihat dari dikeluarkannya 

kebijakan Anti-Gay Propaganda pada tahun 2013 silam
3
 dan pelarangan pengiklanan 

aborsi
4
, dimana kebijakan ini merupakan kebijakan yang didukung oleh gereja orthodox. 

Selain itu, dalam 1 dekade terakhir, Kremlin dibawah pemerintahan Putin telah 

memberikan subsidi untuk restorasi 23.000 gereja yang ditutup pada era Uni Soviet. 

Hubungan yang baik antara Kremlin dan gereja orthodox merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan Presiden Putin untuk mempertahankan dukungan masyarakat Rusia 

terhadapnya. Oleh karenanya, Putin berusaha menunjukkan perhatiannya dengan 

mengerahkan militer untuk mendapatkan kembali kekuasaan atas Crimea dari pihak 

Ukraina, mengingat Crimea merupakan tempat awal bangsa Rusia mulai memeluk 

Kristen Orthodox, setelah pangeran Vladimir berpindah agama menjadi Kristen Orthodox 

                                                            
2 CD. (1989). Soviet Union: Policy Toward Nationalities And Religions In Practice diambil dari : 

http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-12521.html pada 25/08/2015 
3 Russian LGBT Network. (2013). The State Duma Passed The Bill On “Non-Traditional Sexual Relations” diambil 

dari http://www.lgbtnet.ru/en/content/state-duma-passed-bill-non-traditional-sexual-relations pada 1/11/2014 
4 Bateson, Ian. (2013). Russia bans abortion advertisements. diambil dari 

http://www.reuters.com/article/2013/11/25/us-russia-abortion-idUSBRE9AO0VO20131125 pada 1/11/2014 



pada abad ke 10.
5
 Bagi banyak penganut Kristen Orthodox di Rusia, termasuk Presiden 

Vladimir Putin sendiri, Crimea merupakan sebuah tempat pembaptisan pertama Rusia.
6
  

 Selain itu, berdasarkan landasan historis, Crimea merupakan bagian dari kerajaan 

Rusia. Pada abad ke 10 ‘kepangeranan’ Tmutarakan didirikan di pesisir Crimea, di 

semenanjung Kerch. Dari sinilah kemudian budaya Rusia menyebar ke seluruh penjuru 

Crimea. Pada Abad ke 18 sebuah pangkalan militer angkatan laut didirikan di crimea dan 

diberi nama Sevastopol. Pangkalan militer ini sangat melekat di benak rakyat Rusia 

karena banyak kejadian historis yang terjadi disana menunjukkan kehebatan dan kekuatan 

Rusia. Pada tahun 1854, Britania, Perancis, dan Turki menginvasi crimea. Perjuangan 

pasukan Rusia untuk menghalau penjajah, yang lebih dikenal luas dengan “The Defense 

of Sevastopol” menjadi salah satu kisah paling heroik dalam sejarah Rusia, dimana rusia 

bertahan dari serangan pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak.
7
 Hal-Hal ini 

membuat masyarakat Rusia merasakan sentimen yang besar pada Crimea. 

 Dengan mengerahkan pasukan militer ke Crimea, pemerintahan Putin akan 

memperoleh simpati dan dukungan baik dari pihak gereja orthodox maupun masyarakat 

Rusia secara umum. Dukungan tersebut dapat digunakan sebagai legitimasi bagi 

pemerintah untuk kembali menduduki wilayah Crimea. 

  

                                                            
5 Steeves, Paul D. (1989). Keeping the Faiths. Religion and Ideology in the Soviet Union. diambil dari 

http://www2.stetson.edu/~psteeves/classes/baptismofrus.html pada: 1/11/2014 
6 RT. (2014). ‘Crimea cradle of Russian Christianity’: Key quotes from Putin’s meeting with historian. diambil dari 

http://rt.com/news/203467-putin-speech-crimea-wwii pada 1/11/2014 
7 Taylor, Adam. (2014). To understand Crimea, take a look back at its complicated history. diambil dari 

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/02/27/to-understand-crimea-take-a-look-back-at-its-

complicated-history/ pada 03/08/2014 



5.1.1.2 Dukungan Parlemen 

 Dukungan parlemen merupakan salah satu pertimbangan negara hegemon dalam 

mengeluarkan kebijakan militer. Hal ini karena parlemen berperan langsung dalam 

pembuatan sebuah kebijakan, serta memutuskan apakah sebuah rumusan kebijakan dapat 

disahkan menjadi sebuah kebijakan atau tidak. rendahnya dukungan parlemen dapat 

menandakan rendahnya political resolve sebuah kebijakan. Peran dukungan parlemen 

dalam penggunaan kekuatan militer berbeda-beda di tiap negara, tergantung dari 

bagaimana peran parlemen dalam negara tersebut. 

 Parlemen Rusia (Federalnoye Sobraniye) merupakan badan bikameral yang 

terdiri dari:   Sovet Federatsii sebagai Upper House, dan Gosudarstvennaya Duma 

(Gosduma) sebagai Lower House. Sovet Federatsii memiliki 166 anggota yang 

merupakan representasi dari tiap-tiap wilayah di Rusia, dimana 1 wilayah memiliki 2 

representatif yang dipilih oleh badan legislatif daerah tersebut. Sedangkan Gosduma 

terdiri dari 450 anggota partai yang dipilih melalui pemilu. Seorang politisi tidak 

diperbolehkan memegang dua jabatan di Sovet Federatsii dan Gosduma. 

Kedua “kamar” ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sovet Federatsii 

berperan dalam mengkaji dan melakukan voting terhadap rancangan undang-undang 

yang telah diadopsi oleh Gosduma, atau mengadopsi dekrit yang diberikan oleh presiden. 

Dibutuhkan lebih dari 50% suara untuk mengadopsi suatu undang-undang, jika terkait 

tentang perubahan konstitusi, diperlukan ¾ dari total suara (75%) untuk mengadopsi 

perubahan tersebut. Sedangkan Gosduma memiliki fungsi membuat rancangan kebijakan 



yang akan dibahas lebih lanjut oleh Sovet Federatsii. Sama seperti Sovet 

Federatsii,Gosduma juga memerlukan 50% lebih suara agar sebuah kebijakan dapat 

diloloskan.  Walaupun demikian, jika rancangan kebijakan Gosduma ditolak oleh Sovet 

Federatsii, maka Gosduma memerlukan 75% total suara anggotanya untuk “memaksa” 

Sovet Federatsii mengadopsi kebijakan tersebut. Mekanisme ini memberikan Gosduma 

power yang lebih besar dibandingkan dengan Sovet Federatsii. Kebijakan yang telah 

diadopsi ini kemudian diajukan ke Presiden untuk disahkan.8 Peran Presiden dalam 

pembuatan kebijakan adalah menjadi pihak yang menandatangani kebijakan yang telah 

diadopsi oleh Sovet Federatsii dan mengusulkan Rancangan undang-undang yang akan 

dibahas oleh Gosduma. Jika Presiden menolak untuk menandatangani kebijakan ini, 

maka kebijakan akan kembali dibahas oleh Gosduma dan Sovet Federatsii. Jika diperoleh 

75% total suara, maka Presiden wajib menandatangani kebijakan tersebut. 

                                                            
8 RLO. (2010). Legislative process in Russia. diambil dari http://www.russianlawonline.com/content/legisla tive–

process pada 01/08/2014 



 

 

Pada periode pemilihan legislatif 2011, ada 7 partai yang memiliki kualifikasi 

untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ketujuh partai tersebut adalah: A Just Russia  yang 

berideologi Sosial-demokratis dan di ketuai oleh Nikolai Levichev, Liberal Democratic 

of Russia yang berideologi nasional-demokratis dan diketuai oleh Vladimir Zhirinovsky, 

Patriot of Russia yang berideologi nasional-sosialis dan diketuai oleh Gennady Semigin, 

Communist party of the Russian Federation yang berideologi komunis dan diketuai oleh 

Gennady Zyuganov, Yabloko yang berideologi social-liberal dan diketuai oleh Sergey 

Mithrokin, United Russia yang berideologi statisme dan diketuai oleh Vladimir Putin, 

Right Cause yang berideologi neoliberalisme dan diketuai oleh Andrey Dunarev.
9
 Partai 

yang memiliki suara mayoritas di Gosduma adalah United Russia. Partai ini memiliki 315 

kursi dari 450 kursi di parlemen dan memenangi pemilu hampir diseluruh wilayah di 

                                                            
9 Johnson, Bridget.(2012). Political Parties in Russia. Diambil dari 
http://worldnews.about.com/od/russia/tp/Political-Parties-In-Russia.htm pada 26/08/2014 
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Gambar 5. 1 Proses Pembuatan Kebijakan Rusia 



Rusia.
10

 Banyaknya perwakilan United Russia di parlemen membuat kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Gosduma selaras dengan keinginan kremlin. 

Pengerahan kekuatan militer Rusia ke Crimea bermula dari permintaan pemimpin 

Crimea, Sergei Aksyonov, kepada Rusia untuk membantu menjaga stabilitas keamanan 

dan ketertiban di Crimea pasca revolusi Euro Maidan yang melanda seluruh Ukraina. 

Menanggapi permintaan ini, Presiden Putin mengajukan permohonan pengerahan 

pasukan militer kepada badan legislatif terkait dengan “keadaan luar biasa di Ukraina dan 

ancaman terhadap masyarakat Rusia di Crimea.”11
 Permohonan ini kemudian disetujui 

oleh Sovet Federatsii dan Gosduma pada tanggal 1 maret 2014.12
 Hal ini memberikan 

presiden Putin kewenangan untuk mengerahkan kekuatan militer Rusia ke Crimea.  

 

5.1.1.3 Opini Publik 

 

 Sub bab ini akan membahas tentang Opini masyarakat Rusia terhadap Ukraina 

pada umummnya, dan Crimea pada khususnya. Apakah Masyarakat Rusia merasa Crimea 

merupakan ‘saudara’ atau bukan? dan apakah Crimea merepresentasikan sesuatu yang 

spesial bagi masyarakat Rusia? Untuk melihat lebih jelas tentang hal ini, maka penulis 

akan mencoba melihat sisi historis dari fenomena ini. 

                                                            
10 Barry, Ellen. (2012). Putin’s Party Dominate Regional Elections. Diambil dari 
http://www.nytimes.com/2012/10/16/world/europe/putins-united-russia-party-dominates-regional-
elections.html?_r=0 pada 26/07/2014 
11 PoR. (2014). Vladimir Putin submitted appeal to the Federation Council. diambil dari http://eng.kremlin.ru/ 

news/6751 pada 01/08/2014 
12 Ibid. 



 O’Loughlin dan Talbot dalam penelitiannya yang berjudul “Where in the World is 

Russia? Geopolitical Perceptions and Preferences of Ordinary Russians” menemukan 

bahwa lebih dari 90% masyarakat Rusia masih menginginkan integrasi ekonomi dan 

politik antara Rusia dan Ukraina
13

, selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa lebih 

dari 80% masyarakat Rusia merasakan kedekatan budaya dengan Ukraina.
14

  Selain itu 

Poling yang dilakukan oleh VTsIOM, sebuah badan penelitian sosial di Rusia, 

menyatakan bahwa 56% masyarakat Rusia masih menganggap Crimea merupakan bagian 

dari Rusia
15

 

Pecahnya Uni-Soviet pada tahun 1990 membuat Rusia dan Ukraina menjadi 2 

negara berbeda.  namun masyarakat Rusia sampai sekarang masih menganggap Crimea 

adalah tanah milik bangsa Rusia. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya popularitas Putin 

sebanyak hampir 10% pasca keputusan pengerahan kekuatan militer diloloskan oleh 

Perlemen Rusia.16
 Sebuah penelitian yang dilakukan oleh VTsIOM menemukan bahwa 

73% masyarakat Rusia menganggap bahwa Rusia harus lebih aktif dalam melindungi 

penduduk Crimea yang berbahasa Rusia.17
 Selain itu, pasca aneksasi Crimea kedalam 

Rusia pada maret 2014, 89% masyarakat Rusia menyetujui aneksasi tersebut.18
   

                                                            
13 O'Loughlin, John. Talbot, Paul F. (2005).  “Where in the World is Russia? Geopolitical Perceptions and 

Preferences of Ordinary Russians.”  Eurasian Geography and Economics. 46, 35 
14 Ibid, hal.36 
15 Luhn, Alec. (2014). Russian opinion divided over seizure of Crimea but majority likely to back Putin. diambil dari 

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/03/russian-opinion-split-crimea-ukraine-most-back-putin pada 

17/08/2014 
16 Arutunyan, Anna. (2014). Putin's move on Crimea bolsters popularity back home. diambil dari http://www. 

usatoday.com/story/news/world/2014/03/18/crimea-ukraine-putin-russia/6564263/ pada 02/08/2014 
17 IU. (2014). All-Russian Center for the Study of Public Opinion shows support for Russia's steps to defend Russian 

in Crimea. diambil dari http://www.kyivpost.com/content/ukraine/all-russian-center-for-the-study-of-public-

opinion-poll-shows-support-for-russias-steps-to-defend-russian-in-crimea-338567.html pada 02/08/2014 
18 PRC. (2014).  Despite Concern About Governance, Ukrainians Want to Remain One Country. 



Melonjaknya dukungan masyarakat terhadap presiden Vladmir Putin paska 

pengerahan kekuatan militer juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Rusia 

memandang bahwa Crimea merupakan bagian yang integral dari Rusia. Poling yang 

dilakukan oleh Gallup  menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada 

presiden Putin selalu berada diatas 50% selama kepemimpinannya, bahkan mencapai 

83% pada pertengahan tahun 2014.19
 

Tabel 5. 1 Tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden Putin 

 

Sumber: www.Gallup.Com20 

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak militer juga 

meningkat, poling yang sama dari Gallup menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir, 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada militer meningkat dari 50% menjadi 78% , dan 

                                                            
19 Ray, Julie. Esipova, Neli. (2014). Russian Approval of Putin Soars to Highest Level in Years. diambil dari 

http://www.gallup.com/poll/173597/russian-approval-putin-soars-highest-level-years.aspx pada 02/08/2014 

 

 
20 Ibid. 



tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah meningkat dari 37% menjadi 64% pada 

pertengahan tahun 2014.21
  

Tabel 5. 2 Tingkat kepercayaan masyarakat pada Institusi negara 

 

Sumber: www.gallup.com22 

 Kepercayaan masyarakat yang tinggi ini memberikan keleluasaan bagi presiden 

Putin untuk merancang sebuah kebijakan luar negri dengan mengerahkan militer. Rusia 

dalam media massa nya menyatakan bahwa rezim baru yang terbentuk di Ukraina adalah 

rezim yang tidak sah dan berbahaya bagi Penduduk Crimea yang merupakan bangsa 

Rusia.23
 Hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk Rusia yang menganggap bahwa di 

                                                            
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23RBTH. (2014). Putin Menjawab Pertanyaan Masyarakat Rusia diambil dari 

http://indonesia.rbth.com/politics/2014/04/21/putin_menjawab_pertanyaan_masyarakat_rusia_23647.html. Pada 

02/08/2014 



Ukraina telah terjadi Kudeta yang dilakukan oleh kaum ultranasionalist
24

 Ukraina yang 

anti-Rusia dan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Tingkat kepercayaan yang 

tinggi membuat persepsi masyarakat akan kebijakan yang dikeluarkan menjadi positif.  

Dibalik tingginya tingkat dukungan masyarakat pada presiden Putin, beberapa 

tindakan yang cukup represif juga dilakukan oleh Kremlin pada pihak-pihak oposisi. 

Pihak oposisi ditangkap dengan tuduhan meresahkan masyarakat dan melakukan 

provokasi.
25

 Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa 

seluruh NGO yang didanai oleh pihak asing akan dikategorikan sebagai “foreign agent” 

dan dibatasi aksesnya dalam birokrasi.
26

 

Kontrol yang dilakukan pemerintah terhadap keluar masuknya informasi juga 

sangat kuat. Salah satu caranya adalah melalui Federal Law No. 139-FZ yang diadopsi 

sejak Juli 2012. Undang-undang ini membuat sebuah daftar hitam mengenai situs-situs yang 

dianggap berbahaya bagi pemerintah. Undang-undang ini memberikan definisi yang ambigu 

terhadap website yang dimasukkan dalam kategori berbahaya, sehingga memberikan 

kewenangan bagi pemerintah untuk menutup website yang dianggap memberitakan 

‘propaganda’ yang tidak sejalan dengan pemerintah.27 Selain sensor terhadap internet, 

pemerintah Rusia juga mengadakan pengawasan terhadap aktivitas online yang terjadi di 

Rusia. Ini adalah sebuah system pengawasan dengan menggunakan tekhnologi Deep Packet 

                                                            
24 Mearsheimer, John J. (2014). Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. diambil dari http://www.foreignaffairs. 

com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault pada 10/10/2014 

25 Gorst, Isabel. (2014). Russian opposition crushed by wave of repression diambil dari 
http://www.irishtimes.com/news/world/europe/russian-opposition-crushed-by-wave-of-repression-1.1838820 
pada 27/08/2015 
26 Lyons, Kate. (2015). Harassed and shunned, the Russians labelled foreign agents by Kremlin diambil dari 
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/26/harassed-and-shunned-the-russians-labelled-foreign-agents-by-
kremlin pada 26/08/2015 
27 IoC. (2013). Russia: Rolling back free expression  diambil dari 
https://www.indexoncensorship.org/2013/08/russia-rolling-back-free-expression pada 27/08/2014 



Inspection (DPI) yang memungkinkan pihak berwenang untuk memotong dan masuk 

kedalam komunikasi internet tanpa memerlukan izin atau keputusan pengadilan.28  

Represi kepada pihak oposisi dan Kontrol yang kuat terhadap penyebaran 

informasi ini membuat kremlin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan 

masyarakat ini juga kemudian memudahkan Rusia untuk membentuk opini masyarakat 

melalui media massa untuk mendukung pengerahan militer ke Crimea. 

5.1.2 Faktor Internasional 

5.1.2.1 Rezim 

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya,  Tipe Rezim 

mempengaruhi bagaimana sebuah negara hegemon bertindak dalam mengerahkan 

kekuatan militernya untuk mencapai tujuan terntentu.  Hal ini dikarenakan persepsi 

bahwa dua negara yang memiliki tipe rezim yang mirip tidak akan melakukan agresi 

kepada satu sama lain. Selain itu, persepsi kedua rezim atas satu sama lain juga 

menentukan apakah rezim yang satu merasa terancam oleh rezim yang lain. Semakin 

besar perbedaan antara kedua Rezim, maka semakin besar kemungkinan kekuatan militer 

akan digunakan untuk menyelesaikan konflik. 

Ada perbedaan yang besar antara Ukraina di bawah rezim Yanukovich, dan 

Ukraina dibawah rezim baru paska krisis Euromaidan. Viktor Yanukovich memenangkan 

                                                            
28 Ibid. 



pemilu di Ukraina pada tahun 2010 (pemilu terakhir sebelum krisis di tahun2014) dengan 

jumlah suara hanya 3,5% lebih banyak daripada kandidat lawan.
29

  

Gambar 5. 2Hasil Pemilu Ukraina tahun 2010 

 

 

Sumber: www.outsidethebeltway.com
30

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa basis pendukung Yanukovich 

merupakan warga Ukraina yang tinggal di  bagian timur dan selatan (termasuk Crimea), 

dari sini juga terlihat bahwa suara warga Ukraina terbelah menjadi dua. Walaupun jumlah 

wilayah dimana Yanukovich menang lebih sedikit, tetapi wilayah timur Ukraina 

merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Ini menyebabkan 

jumlah masyarakat yang mendukung Yanukovich lebih banyak. Bagian Timur dan 

selatan Ukraina adalah bagian yang berbatasan langsung dengan Rusia, hal ini membuat 

masyarakat yang tinggal di bagian ini mendukung hubungan yang lebih erat dengan 

                                                            
29 Harding, Luke. (2010). Yanukovych set to become president as observers say Ukraine election was fair. diambil 

dari http://www.theguardian.com/world/2010/feb/08/viktor-yanukovych-ukraine-president-election pada 10/10/2014 
30 Schuler, Dave. Loc.Cit. 



Rusia
31

. bagian ini juga merupakan wilayah yang memiliki mayoritas penduduk beretnis 

Rusia dan menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama untuk kegiatan sehari-hari. 

Hal ini dapat dilihat dalam gambar dibawah. 

Gambar 5. 3 Wilayah Ukraina yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama 

Sumber: 

www.cnn.com
32

 

 

Gambar diatas menunjukkan wilayah-wilayah di Ukraina yang menggunakan 

Bahasa Rusia sebagai Bahasa sehari-hari. Dari gambar dapat dilihat bahwa wilayah timur 

dan selatan Ukraina sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia. Jika kedua gambar 

(5.2 dan 5.3) dibandingkan akan terlihat bahwa bahwa mayoritas pendukung Yanukovich 

adalah penduduk Ukraina yang kebanyakan tinggal di Timur dan selatan dimana mereka 

menggunakan Bahasa Rusia sebagai Bahasa sehari-hari mereka. 

                                                            
31 KIIS. (2014). How relations between Ukraine and Russia should look like? Public opinion polls’ results diambil 

dari http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=236&page=1 pada 10/10/2014 
32 CNN. (2014). A divided Ukraine. diambil dari http://www.cnn.com/interactive/2014/02/world/ukraine-divided/ 

pada: 10/10/2014 



Dari kedua gambar diatas, dapat dilihat bahwa Presiden Yanokovich adalah 

presiden yang pro-Russia. Hal ini juga terlihat                                     dari hubungan 

kerjasama antara Rusia dan Ukraina yang meningkat sejak Yanukovich diangkat menjadi 

Presiden. Seperti perjanjian Kharkiv pada tahun 2010 antara Rusia dan Ukraina yang 

memberikan izin Rusia untuk menggunakan basis militer di Crimea sebagai ganti 

potongan harga bagi minyak dan gas yang di import oleh Ukraina.
33

   

Lengsernya Viktor Yanukovich dari kursi kepresidenan Ukraina akibat krisis 

Euromaidan menyebabkan sebuah ancaman bagi hubungan kerjasama kedua Negara. 

Rezim baru di Ukraina pasca krisis euromaidan dipimpin oleh Olexander Turchynov 

sebagai presidennya dan Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana mentri.
34

Yulia 

Tymoshenko, yang merupakan saingan presiden Yanukovich dalam pemilu 2012 juga 

merupakan bagian penting dalam krisis Euromaidan, Sebelumnya pada 2011, 

Tymoshenko ditahan oleh pemerintah Ukraina karena dianggap telah melakukan 

merendahkan pengadilan Ukraina. Namun pada februari 2014, saat yanukovich telah 

lengser, pemerintahan Ukraina yang baru memutuskan untuk membebaskannya dan 

melepaskan Tymoshenko dari segala tuduhan. Rezim yang terbentuk paska yanukovich 

adalah sebuah rezim yang lebih condong ke Negara-negara Barat, hal ini terlihat dari 

alasan krisis Euromaidan tersebut terjadi, dimana Yanukovich membatalkan kerjasama 

dengan EU dan memilih untuk bekerjasama dengan Rusia. Rusia menganggap Rezim 

baru yang tengah memimpin Ukraina sebagai bentuk kudeta terhadap Yanukovich yang 

secara sah telah diangkat menjadi presiden, dan menganggap rezim yang berjalan 

                                                            
33 Cospey, Nathaniel. Shapovalova, Natalia. (2010). The Kharkiv Accords between Ukraine and Russia: 

Implications for EU-Ukraine relations 
34 Salem, Harriet. (2014). Who exactly is governing Ukraine?. Diambil dari 
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/04/who-governing-ukraine-olexander-turchynov pada 27/08/2015 

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/04/who-governing-ukraine-olexander-turchynov


sekarang sebagai rezim yang “Russophobes dan Neo-Nazi”
35

 Selain itu dukungan dari 

pihak barat terhadap rezim baru di ukraina juga menyebabkan Rusia semakin terasa 

terancam oleh Rezim baru yang berdiri di Ukraina. Dukungan dari pihak barat terhadap 

rezim yang baru ini juga ditunjukkan dari adanya pinjaman IMF sebesar USD 18 milyar 

untuk restrukturisasi ekonomi Ukraina. 

Pergantian Rezim ini tentu saja mengancam hegemoni Rusia terhadap Ukraina 

dan Negara-negara post-soviet lainnya. Jika Rusia tidak mengambil sebuah tindakan yang 

tegas untuk mengatasi krisis di Ukraina, maka bisa saja Negara-negara post-soviet lain 

ikut berpaling ke Negara-negara Barat.  

 

5.1.2.2 Rivalitas 

 Rivalitas mengacu pada konflik-konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina 

sebelum konflik mengenai Crimea terjadi. Podliska dalam Teorinya mengatakan bahwa 

semakin banyak konflik militer yang terjadi antara Kedua negara, maka kemungkinan 

penyelesaian konflik berikutnya menggunakan kekuatan militer juga semakin besar.  

 Sejak tahun 1991, saat Russia dan Ukraina menjadi dua negara terpisah pasca 

runtuhnya Uni-Soviet, hubungan kedua negara menjadi cukup kompleks. Dengan 25% 

total masyarakat Ukraina menggunakan bahasa Russia sebagai bahasa Utama mereka, 

Ukraina menjadi sphere of influence yang cukup penting bagi Rusia. Namun demikian, 

sebelum krisis euromaidan yang melanda Ukraina terjadi, hubungan kedua negara yang 

terjalin cukup baik.  
                                                            
35Myers, Steven Lee. Barry, Ellen. Loc.Cit. 



Hal ini dapat dilihat dari beberapa perjanjian penting yang dilakukan oleh kedua 

negera. Salah satunya adalah penandatanganan Belavezha Accords, pada 8 maret 1991 

oleh Russia, Ukraina, dan beberapa negara Post-Soviet yang menyatakan berdirinya 

Commonwealth of Independent States (CIS) sebagai organisasi regional untuk negara-

negara Post-Soviet.36
 Perjanjian lain yang cukup krusial antara kedua negara adalah Black 

Sea Fleet Accords antara Russia dan Crimea yang ditandatangain pada tahun 1997 dan 

berlaku selama 20 tahun. Perjanjian ini mengatur tentang markas Black Sea Fleet milik 

Rusia yang ada di kota Sevastopol, Crimea. Perjanjian ini mengijinkan Rusia 

menempatkan 25,000 personil militer termasuk 2000 marinir and 132 kendaraan tempur 

di Sevastopol.37
 Perjanjian ini kemudian diperpanjang pada tahun 2010 melalui Kharkiv 

Accords dimana Rusia diijinkan memperpanjang kontrak pangkalan militer di Sevastopol 

selama 25 tahun setelah 2017 (tahun 2042). Sebagai gantinya, Rusia akan memberikan 

potongan sebanyak 30% pada harga gas alam yang di ekspor ke Ukraina hingga tahun 

2019.38
 Sebelum krisis Euromaidan terjadi, semua konflik antara Rusia dan Ukraina yang 

menyangkut tentang kepemilikian Crimea dan markas militer Rusia di Sevastopol 

berhasil diselesaikan dalam bentuk damai melalui perjanjian-perjanjian bilateral antara 

kedua negara. 

                                                            
36 Presidential Library. (2009). The Belavezha Accords signed. diambil dari http://www.prlib.ru/en-us/history/ 

pages/item.aspx?itemid=749 pada 13/09/2014 
37 Felgenhauer, Tyler. (1999) Ukraine, Russia, and the Black Sea Fleet Accords diambil dari http://www.dtic.mil/ 

dtic/tr/fulltext/u2/a360381.pdf pada 13/09/2014 
38 Cospey, Nathaniel. Shapovalova, Natalia. Loc.Cit. 

 

 



Melihat dari paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Rivalitas antara Rusia 

dan Ukraina bukanlah salah satu faktor yang mendorong keluarnya kebijakan militer 

Rusia untuk melakukan pengerahan militer ke Crimea. Hal ini dikarenakan sebelum krisis 

di Crimea, hampir tidak ada konflik militer yang signifikan yang terjadi antara kedua 

negara. Namun demikian, ada rivalitas dari Negara lain yang ikut menyebarkan 

pengaruhnya di Ukraina. Salah satunya adalah pengaruh dari NATO.  

Sejak tahun 2008, Ukraina sudah mulai mengajukan diri untuk menjadi bagian 

dari NATO, namun besarnya pengaruh Rusia di Ukraina membuat Ukraina tidak diterima 

oleh NATO. Rezim Ukraina yang baru melakukan perubahan pada undang-undang 

Negara dan menghapuskan status non-blok milik Ukraina.
39

 Hal ini menghapus status 

‘netral’ Ukraina dan memungkinkan Ukraina untuk bergabung kedalam aliansi NATO. 

Ini merupakan sebuah kerugian bagi Rusia yang menganggap kehadiran NAPost-

SovietTO di Negara-negara  sebagai salah satu ancaman bagi keamanan Rusia. 

5.1.2.3 Military Power. 

Rusia sebagai sebuah Negara hegemon di antara Negara-negara Post Soviet 

lainnya, telah melakukan modernisasi militernya sejak tahun 2008.
40

 

                                                            
39 AFP.(2014). Ukraine takes historic step toward Nato membership. Diambil dari 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11310030/Ukraine-takes-historic-step-toward-
Nato-membership.html pada 27/08/2015 
40 Caravelli, Jack. (2014). Before Ukraine, Putin Modernize the Russian Military. diambil dari http://freebeacon. 

com/national-security/before-ukraine-putin-modernized-the-russian-military/ pada 12/10/2014 



Tabel 5. 3 Budget militer Rusia tahun 2008-2013 

 

Sumber: SIPRI, Military Expenditure41 

Dari Grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, budget 

militer Rusia mengalami peningkatan sebesar rata-rata USD 4.6 milyar per tahun. 

Peningkatan ini dilakukan Rusia untuk memperbaharui perangkat-perangkat militernya. 

Program modernisasi Rusia ini direncanakan akan berlangsung hingga 2020.
42

 Selama itu 

Rusia berencana menambah 40 brigadir dan mencapai  70% modernisasi.
43

 

Selain peningkatan budget militer, Rusia juga secara rutin melakukan latihan 

militer, baik sendiri maupun latihan bersama dengan Negara-negara lain. Pada tahun 

2009, Rusia melakukan latihan Kavkaz-2009 yang diikuti oleh lebih dari 8500 pasukan, 

                                                            
41 SIPRI.(2014).  Milex data 1988-2013.  Diambil dari 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milexdata1988-2012v2.xsls/view pada 10/08/2014 
42 Weiss, Michael. (2013). The Return of Russian Hard Power?. diambil dari http://www.thedailybeast.com/ 

articles/2013/11/23/the-return-of-russian-hard-power.html pada 14/10/2014 
43 Keck, Zachary. (2014). Russian Military Spending Soars. diambil dari http://thediplomat.com/2014/04/russian-

military-spending-soars/ pada 14/10/2014 
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200 tank, 450 kendaraan lapis baja, dan 250 artileri.
44

 Masih ditahun yang sama Rusia 

melakukan latihan gabungan Zapad-2009 dengan Belarusia yang disertai oleh 12.500 

tentara dan ratusan peralatan tempur lainnya
45

 Tahun 2010, Rusia kembali melakukan 

latihan militer yang diberi nama Vostok-2010 dengan mengerahkan 20.000 pasukan, 70 

pesawat, 2500 persenjataan, dan 30 kapal tempur.
46

 Pada tahun 2011 Rusia bersama 

Belarusia dan Ukraina mengadakan latihan Union Shield 2011 dimana Rusia 

mengerahkan 7000 tentaranya ditambah 5000 tentara belarusia dan didukung oleh 100 

tentara Ukraina. Latihan ini juga menggunakan 50 pesawat tempur dan helicopter disertai 

oleh 100 tank.
47

 Pada April 2012, angkatan laut China dan Rusia  mengadakan latihan 

bersama di laut kuning. Rusia mengerahkan 7 flagship-nya disertai 13 pesawat tempur, 9 

helikopter, dan unit pasukan khusus.
48

 Pada tahun 2013 Presiden Vladimir Putin 

memerintahkan latihan dadakan di Laut hitam. Dalam latihan ini 36 kapal tempur 

dikerahkan oleh angkatan laut Rusia. 

Peningkatan budget dan Latihan-latihan militer ini menunjukkan keseriusan Rusia 

dalam mengembangkan kekuatan militernya. Rusia juga menunjukkan pada Negara lain 

besarnya kekuatan militer Rusia, terutama pada Negara-negara tetangga, sehingga Rusia 

dapat mempertahankan hegemoninya di antara Negara-negara Post Soviet. 

5.2 Aksi Militer Unilateral Rusia di Crimea  

                                                            
44 RT. (2009). Russia to hold military exercise before Obama arrival. diambil dari http://rt.com/news/russia-to-hold-

military-exercise-before-obama-arrival/ pada 05/11/2014 
45 Mcdermott, Roger. (2009). Zapad 2009 Rehearses Countering a NATO Attack on Belarus. diambil dari 

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35558#.VHUSt9KUf04 pada 05/11/2014 
46 Doronina, Nina. (2010). "Vostok 2010" showcases Russian military. diambil dari 

http://rbth.com/articles/2010/07/07/operational_and_strategic_exercises_of_the_russian_armed_forces_code_named

_vost pada 05/11/2014 
47 Mcdermott, Roger. (2011). Russia and Belarus Prepare Union Shield 2011. diambil dari 

http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38392&tx_ttnews%5BbackPid%5D=

512&no_cache=1#.VHUXH9KUf04 pada 05/11/2014 
48 Chan, John. (2012). China and Russia hold joint naval exercises in North East Asia. diambil dari 

http://www.wsws.org/en/articles/2012/04/ruch-a27.html pada 05/11/2014 



5.2.1 Kapabilitas Militer 

5.2.1.1 Propenderance 

 perbandingan jumlah material kekuatan militer milik Rusia dan Ukraina tentu saja 

menentukan apakah sebuah kebijakan militer akan dilakukan seorang diri, atau 

menggunakan pasukan koalisi. Inilah yang disebut sebagai Propendance dalam teori 

podliska. Semakin besar gap antara propenderance kedua nya, maka semakin besar 

keuntungan Rusia untuk menggunakan kekuatan militer demi mencapai 

kepentingannya. 

 Rusia sebagai negara terluas di dunia memiliki jumlah perangkat militer yang 

sangat besar. Pada tahun 2013, Rusia memiliki 15.500 tank, lebih dari 30.000 

kendaraan tempur darat lainnya, 3.082 Pesawat tempur, 352 kapal perang, dan 766.000 

tentara aktif.49
 Jumlah ini jauh lebih besar daripada milik Ukraina yang memiliki 4.112 

tank, 9000 kendaraan tempur darat lainnya, 400 pesawat tempur, 25 kapal perang, dan 

160.000 tentara aktif.50
 

Namun demikian, dalam pengerahan kekuatan militer, Rusia tidak mungkin 

mengerahkan  semua pasukannya untuk satu operasi militer saja. Dalam pengerahan 

kekuatan militer Rusia ke Crimea, Rusia menggunakan pasukannya yang sudah ada di 

Sevastopol (armada Black Sea Fleet) ditambah dengan beberapa pasukan yang dikirim 

dari Rusia. Baik pasukan Ukraina maupun armada Black Sea Fleet milik Rusia masih 

                                                            
49  GFP. Loc.Cit 
50 GFP. (2014). Ukraine Military Strength diambil dari http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-

detail.asp?country_id=ukraine pada 12/10/2014 



menggunakan beberapa perlengkapan perang warisan Uni Soviet. Walaupun begitu, 

terdapat perbedaan jumlah yang cukup besar diantara keduanya.  

 

Gambar 5. 4 Perbandingan Pasukan Black Fleet Rusia dan Pasukan angkatan laut 

Ukraina 

  
Sumber: www.cimsec.org

51
 

Gambar diatas menunjukkan perbandingan antara angkatan laut Ukraina dan 

armada Black Sea Fleet Milik Rusia. Dapat dilihat bahwa jumlah armada laut milik 

armada Black Sea Fleet lebih banyak melampaui angkatan laut Ukraina
52. Pasukan 

angkatan laut Ukraina yang berada di Crimea berjumlah sekitar 12.000 orang.53
 Hal ini 

                                                            
51 Vezian, Martin. (2014). Infographic: The Situation in Ukraine. diambil dari http://cimsec.org/infographic-

situation-ukraine pada 12/10/2014 
52 Ibid. 
53

Ripley, Tim. (2014). Update: Ukrainian Navy cut down by Russian move into Crimea. diambil dari 

http://www.janes.com/article/36015/update-ukrainian-navy-cut-down-by-russian-move-into-crimea. Pada 

12/10/2014 



lebih sedikit daripada pasukan Rusia di Crimea yang mampu mencapai jumlah 25.000 

orang. Rusia juga memiliki 24 sistem artileri, 132 kendaraan tempur, dan 22 pesawat 

militer yang terletak di Crimea.54
 Sementara Ukraina memiliki kurang dari separuh 

jumlah tersebut di Crimea. 

Perbandingan jumlah yang cukup besar ini tentu saja lebih menguntungkan Rusia. 

Dengan jumlah pasukan Rusia yang jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan 

Ukraina, pilihan untuk mengerahkan pasukan secara unilateral adalah pilihan yang 

realistis bagi Rusia. 

5.2.1.2 Tekhnologi 

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan militer yang terjadi adalah 

perkembangan advanced, high-precision long range and conventional weapon, dan 

perkembangan senjata nuklir. Serta perubahan penggunaan kekuatan militer yang 

mengutamakan jumlah korban yang minimal melalui surgical strike. Maka dari itu, 

Selain jumlah pasukan, perlengkapan dan tekhnologi yang dimiliki oleh sebuah negara 

juga merupakan hal yang menentukan dalam keberhasilan sebuah operasi militer. 

Negara dengan kemampuan tekhnologi yang lebih tinggi akan lebih diuntungkan. 

Podliska mengatakan bahwa salah satu cara mengukur tingkat tekhnologi suatu negara 

adalah dengan menghitung jumlah pengeluaran militer yang dikeluarkan negara untuk 

membiayai seorang prajurit.55
  

                                                            
54 RT. (2014). Russia’s 25,000-troop allowance & other facts you may not know about Crimea. diambil dari 

http://rt.com/news/russian-troops-crimea-ukraine-816/ pada 12/10/2014 
55 Podliska, Bradley F. Op.Cit hal 83 



Pada tahun 2013, Rusia memiliki budget militer sebesar USD 87,9 milyar
56

, 

dengan jumlah tentara aktif sebesar 766.000 pasukan.57
 Hal ini berarti Rusia 

menghabiskan kurang lebih USD 115 ribu untuk tiap orang pasukannya, Sedangkan 

Ukraina hanya memiliki budget militer sebesar USD 5,4 milyar
58

, dengan jumlah 

tentara aktif sebesar 160.000 pasukan.59
 Membuat ukraina menghabiskan sekitar USD 

34 ribu untuk tiap orang pasukannya. Gap ini cukup jauh dimana rusia menghabiskan 

hampir 3 kali lipat untuk mendanai pasukannya. 

Selain itu, walaupun kedua negara sama-sama masih menggunakan beberapa 

tekhnologi warisan uni soviet, kondisi militer Ukraina menjadi buruk karena budget 

yang diberikan pemerintah untuk perawatan peralatan militer tidaklah memadai.60
 Saat 

militer Rusia memasuki Crimea, hanya 1 dari 10 tentara Ukraina yang mampu 

menggunakan baju pelindung.61
 Sedangkan disisi lain Rusia telah mulai melakukan 

modernisasi militer sejak tahun 2008,
62

 dan berencana akan melanjutkan modernisasi ini 

hingga tahun 2020.63
 Perbedaaan tekhnologi ini terlihat dari pasukan Rusia yang 

dikerahkan ke crimea. Pasukan ini dilengkapi dengan radio yang telah dienkripsi, 

kacamata balistik, jaket anti peluru, serta thermal dan night vision sight. Pasukan ini 

                                                            
56 data diolah dari SIPRI Military Expenditure 1988-2013. 
57 GFP. Loc.Cit. 
58 data diolah dari SIPRI Military Expenditure  1988-2013. 
59 GFP. Loc.Cit 
60 Goncharenko, Roman. (2014). How strong is Ukraine's army?. diambil dari http://www.dw.de/how-strong-is-

ukraines-army/a-17473336 pada 12/10/2014 
61 Schofield, Matthew. (2014). Ukraine’s poor military can only hope it never has to fight Russia. diambil dari 

http://www.miamiherald.com/incoming/article1964197.html pada 12/10/2014 
62 Loc.Cit. 
63 Weiss, Michael. Loc.Cit. 



juga dilengkapi alat pengacak sinyal R-330ZH serta kendaraan lapis baja Tigr-M.64
 

Perbedaan tekhnologi ini memberi dampak yang besar bagi pasukan Rusia di Crimea. 

Hal ini terbukti dari berhasilnya pasukan Rusia mengepung bandara, pelabuhan, dan 

instalasi militer Ukraina dengan perlawanan yang kecil dari tentara Ukraina.65 

Rusia merupakan negara dengan kekuatan nuklir terbesar ke dua setelah Amerika 

serikat.66
 Hulu ledak nuklir ini adalah hulu ledak yang didapatkan Rusia sebagai 

suksesor utama Uni Soviet. Hulu ledak nuklir milik Rusia diperkirakan mencapi 8000 

unit dan 1600 diantaranya telah aktif.67
 Dalam menggunakan nuklirnya, Rusia 

mengandalkan ICBM (Inter Continental Ballistic Missile), kapal selam pelontar misil 

dan pesawat bomber.68
 Ke 3 missile delivery system

69
 ini, telah mengalami modernisasi 

sejak tahun 2008 dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2020.70
 Selain Nuklir, Rusia 

juga sudah mengembangkan senjata hypersonic sebagai alternatif dari nuklir. Salah 

satunya adalah sistem misil S-400 Triumf sistem misil pertahanan yang mampu 

mencapai jarak 400km dengan ketinggian 30km.71
 Rusia juga telah mengembangkan 

Bulava, sebuah misil antar benua yang dilontarkan melalui kapal selam. Misil ini 

                                                            
64Chivers, C.J. Herszenhorn, David M. (2014). In Crimea, Russia Showcases a Rebooted Army. diambil dari 

http://www.nytimes.com/2014/04/03/world/europe/crimea-offers-showcase-for-russias-rebooted-military.html pada 

14/10/2014 
65 Schofield, Matthew. Loc.Cit. 
66 SIPRI. Loc.Cit. 
67 Ibid. 
68Nichols, Tom. (2014). Welcome to Russian Nuclear Weapons 101.diambil dari http://nationalinterest.org/ 

feature/welcome-russian-nuclear-weapons-101-10432 pada 14/10/2014 
69 Sistem yang dibangun untuk mengatur bagaimana misil dengan hulu ledak nuklir dilontarkan 
70

Davydov, Jerry. Lee, Bryan. (2013). Russia's Nuclear Rearmament: Policy Shift or Business as Usual?. diambil 

dari http://www.nti.org/analysis/articles/russias_nuclear_rearmament_policy_shift_or_business_as_ usual/ pada 

15/10/2014 
71

AT. (2012). S-400 Triumph Air Defence Missile System, Russia. diambil dari http://www.army-technology.com/ 

projects/s-400-triumph-air-defence-missile-system/ pada 15/10/2014 



mampu membawa 10 hulu ledak dengan jarak jangkauan 8000km.72
 Rusia menganggap 

Senjata high-precision semacam ini adalah salah satu bentuk non-nuclear deterrence 

yang penting.73
 

Hal yang berbeda terjadi di Ukraina. Pasca pecahnya Uni Soviet, Ukraina 

mewarisi sebagian senjata Nuklir milik Uni Soviet, membuatnya menjadi negara dengan 

kekuatan nuklir terbesar ke 3 pada tahun 1991.74
 Namun dengan kondisi ekonomi 

Ukraina yang buruk akibat baru merdeka, dan tekanan dari Rusia maupun Amerika 

Serikat, pada 5 desember 1994, Ukraina setuju untuk melucuti nuklirnya dalam 

memorandum Budapest bersama dengan Belarus dan Kazakshtan.75
 Ini menyebabkan 

Ukraina tidak lagi memiliki kapabilitas Nuklir untuk menandingi Rusia. Sama seperti 

Nuklir, awalnya Ukraina juga memiliki banyak misil ICBM, misil anti pesawat, dan 

misil taktis warisan dari Uni Soviet. Hal ini karena Ukraina merupakan tempat 

pembuatan sebagian misil milik Uni Soviet. Namun demikian Ukraina setuju untuk 

mengurangi jumlah misil yang dimilikinya dalam perjanjian START 1 untuk 

mendapatkan bantuan finansial dari Amerika Serikat.76
 Sistem pertahanan misil yang 

digunakan Ukraina masih menggunakan sistem pertahanan SA-6 Gainful dan SA-11 
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Gadfly yang memiliki jarak tempuh maksimal 50km dengan ketinggian 20km. Kedua 

sistem pertahanan ini merupakan warisan dari Uni Soviet.  

Dari pemaparan ini terlihat bahwa kemampuan Rusia dalam Tekhnologi jauh 

lebih besar daripada Ukraina dikarenakan senjata nuklir dan senjata high-precision 

milik Rusia lebih dapat diandalkan dalam metode perang yang lebih mengutamakan 

surgical strike dan jumlah korban minimal. 

5.2.1.3 Force Employment 

 Saat Negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan militer, Negara tersebut 

pasti memiliki prediksi tentang bagaimana hasil akhir dari konflik militer tersebut. 

Untuk memprediksi hasil dari sebuah konflik militer, jumlah persenjataan dan tingkat 

tekhnologi sebuah Negara tidaklah menjadi penentu kemenangan. Ada hal-hal yang 

intangible seperti penguasaan strategi perang dan doktrin militer yang ikut serta 

mempengaruhi hasil dari konflik, hal inilah yang disebut oleh podliska sebagai Force 

Employment. 

Salah satu bentuk force employment adalah doktrin militer. Podliska menjelaskan 

jika suatu negara memiliki doktrin militer yang agresif, maka negara tersebut cenderung 

akan menghasilkan lebih banyak kebijakan militer. Selain itu doktrin militer menjadi 

penting karena dapat membantu penulis melihat apa saja yang dianggap Rusia sebagai 

sebuah ancaman dan bagaimana seharusnya respon Rusia dalam menanggulangi 

ancaman tersebut.  



Pada awal berdirinya Rusia, negara ini mengadopsi doktrin militer yang 

cenderung defensif dan memprioritaskan ancaman internal seperti konflik antar wilayah 

dan antar etnis.77
 Doktrin yang dianut tahun 1993 ini mengutamakan pembangunan 

kembali identitas nasional Rusia dan mengamankan Rusia dari ancaman separatis dan 

ekstrimis.  Setelah peperangan dengan Georgia pada tahun 2008, yang merupakan 

sebuah kegagalan militer walaupun berhasil dimenangkan oleh Rusia.78
 Rusia menganut 

sebuah doktrin militer baru pada tahun 2010. 

Sejak tahun 2010, Rusia mengadopsi sebuah doktrin militer baru yang lebih 

confident. Rusia mengutamakan adanya multipolaritas dalam upaya menghalau 

dominasi global Amerika Serikat.79
 Rusia juga menegaskan bahwa senjata nuklir akan 

digunakan bila Rusia merasakan adanya ancaman yang dapet membahayakan eksistensi 

Federasi Rusia.80
 Dalam doktrin yang baru ini, ada beberapa hal yang dianggap sebagai 

ancaman bagi keamanan Rusia. Salah satunya adalah terus bertambahnya jumlah angota 

NATO dan perkembangan pasukan NATO yang semakin mendekati wilayah Rusia dan 

sekutunya.81
 Melihat dari hal ini, maka pengerahan militer Rusia ke Ukraina merupakan 

hal yang sesuai dengan doktrin militer yang dianut oleh Rusia. Ini karena sejak tahun 
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2008 Ukraina telah berusaha untuk menjadi salah satu anggota NATO.82
 Krisis Ukraina 

juga dilihat sebagai krisis yang menganggu kestabilan regional yang turut serta 

mengancam Rusia. Pengerahan militer Rusia ke Crimea bisa dilihat sebagai bentuk 

respon Rusia untuk mencegah Ukraina menjadi anggota NATO dan menghalangi 

pasukan NATO semakin mendekati wilayah perbatasan Rusia. Doktrin yang baru ini 

juga menempatkan Rusia sebagai pelindung orang-orang yang beretnis dan berbahasa 

Rusia dimanapun mereka berada.83
 Pengerahan militer Rusia ke Crimea adalah bentuk 

perlindungan yang diberikan Rusia bagi etnis Rusia di Crimea. Doktrin Militer Rusia 

sekarang bersifat lebih agresif, tetapi hanya sebatas diwilayah regional. Rusia tidak 

mengincar dominasi Global dan lebih fokus dalam mempertahankan pengaruhnya di 

antara negara-negara post soviet. Doktrin ini mendukung adanya pengerahan militer ke 

Crimea sebagai bentuk respon Rusia untuk mempertahankan kepentingannya dan 

melindungi bangsanya. 

Dari ke tiga indikator ini, penulis melihat bahwa kapabilitas militer Rusia, baik 

dalam segi Propenderance, tekhnologi, maupun Force employment masih melebihi 

kapabilitas militer milik Ukraina. Hal ini membuat pengerahan kekuatan militer Rusia 

ke Crimea sesuai dengan asumsi dari teori milik podliska yang mengatakan bahwa 
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semakin besar gap kapabilitas antara Rusia dan Crimea, semakin besar kemungkinan 

Rusia melakukan kebijakan militernya secara unilateral. 

5.2.2 Faktor Situasional 

5.2.2.1 Kepemimpinan Presiden Vladimir Putin 

President Vladimir Putin adalah salah satu presiden tersukses yang pernah 

memimpin Rusia, sejak tahun 2000-2008, Putin menjadi presiden Rusia selama 2 

periode, pada tahun 2008-2012 ia menjadi perdana mentri Rusia, dan pada tahun 2012, 

kembali dipilih oleh Rakyat Rusia untuk menjadi presiden Rusia untuk periode ke-3 

nya. Putin merupakan salah satu sosok yang sangat krusial dalam kebijakan pengerahan 

militer Rusia ke Crimea. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan ini 

diambil saat presiden putin mengajukan pengerahan militer ke Crimea atas permohonan 

pemimpin Crimea. 

Penerimaan masyarakat Rusia terhadap kepemimpinan Putin disebabkan oleh 

keberhasilannya dalam mengembangkan Rusia, bangkit dari keterpurukan paska 

pecahnya Uni Soviet. Setelah pemerintahan Yeltsin berakhir pada tahun 2000 dan krisis 

yang melanda Rusia pada tahun 1998, Rusia berada dalam kondisi yang buruk. 

Kehadiran Putin dalam perpolitikan Rusia menjadi sebuah hal yang dinantikan oleh 

Rusia. Putin memberikan kesan seorang yang jujur dan mengutamakan hukum dan 

keteraturan,
84

 ia menjadi alternatif baru setelah Yeltsin. Putin  dilihat sebagai pemimpin 

yang dinamis, kuat dan jujur, serta tidak takut untuk mengambil keputusan – keputusan 

                                                            
84 Frontline. (2000). Interview: Yevgenia Albats. diambil dari http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/ 

shows/yeltsin/interviews/albats.html pada 10/11/2014 



penting. Dalam pendekatannya pada masyarakat, disatu sisi, Putin terlihat sebagai 

seorang pemimpin yang mendukung terjadinya reformasi dan perubahan-perubahan di 

Rusia, disisi lain, ia mencerminkan seseorang dari masa-masa kejayaan Uni Soviet 

dimana ia memiliki latar belakang Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti (KGB), atau 

Komite Keamanan Negara, dan mengutamakan negara yang kuat. Ini membuat Putin 

diterima dengan baik di hampir semua golongan masyarakat. 

Selama masa jabatannya sebagai pemimpin Rusia, Putin merupakan pemimpin 

yang kooperatif, namun tidak takut akan konfrontasi jika kepentingan-kepentingan 

Rusia terancam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan presiden putin di Yalta yang 

mengatakan “Kita (Rakyat Rusia) harus membangun negara ini dengan ketenangan, 

bermartabat, dan efisien, tanpa membatasi diri dari dunia luar dan memutuskan 

hubungan dengan mitra, tetapi juga tanpa tanpa membiarkan siapa pun untuk 

memperlakukan kita dengan tidak hormat.”
85

 Dengan latar belakang perwira karir KGB, 

Vladimir Putin merupakan seorang derzhavnik,
86

individu yang mempercayai Russian 

Greatness, bahwa Rusia adalah sebuah kekuatan besar dalam panggung internasional, 

dan menempatkan negara diatas kepentingan-kepentingan lainnya (state-ist). Putin juga 

menyatakan bahwa runtuhnya Uni-Soviet merupakan sebuah tragedi besar yang terjadi 

pada abad ke 20.
87

 Hal-hal Ini menjadi indikasi bahwa Putin memandang krisis di 

Ukraina sebagai krisis yang tidak hanya mengancam kepentingan nasional Rusia, tapi 
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juga mengancam pengaruh Rusia di dalam Soviet Sphere untuk mengembalikan Russian 

Greatness yang hilang paska pecahnya Uni Soviet. Ini menyebabkan Putin tidak segan 

untuk mengerahkan kekuatan militer Rusia secara  Unilateral.  

5.2.2.2 Urgensi Krisis 

Adanya Kepentingan Russia yang cukup besar di Ukraina merupakan salah satu 

faktor situasional yang mempengaruhi keputusan melakukan aksi unilateral. Semakin 

crucial kepentingan Rusia di Ukraina, maka kemungkinan Rusia mengerahkan kekuatan 

militer secara unilateral akan semakin besar. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah: 

 Ukraina sebaga Buffer Zone 

Ukraina merupakan salah satu Buffer Zone yang penting bagi Rusia. Pada 

era Soviet, jarak antara Moscow dan pasukan NATO berada pada kurang lebih 

1800 Km, jika Ukraina menjadi bagian dari NATO, seperti yang selama ini 

selalu didukung oleh pihak barat, maka jarak antara Moscow dan pasukan 

NATO akan berkurang menjadi 500 Km saja.88
 Hal ini menjadi sebuah 

ancaman bagi Russia.  

Ketakutan bahwa NATO akan mengakuisisi negara-negara post-Soviet dan 

‘mengurung’ Rusia ini adalah ketakutan yang nyata bagi Rusia. Hal ini terlihat 

sejak tahun 1999 dimana NATO  mengakuisisi  Polandia, Czech, dan 

Hungaria. Pada tahun 2004 NATO memasukkan Estonia, Latvia, Lithuania, 

Slovenia, Slovakia, Bulgaria, dan Romania sebagai anggota baru. Dan pada 
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tahun 2009, NATO memasukkan Albania dan Kroasia sebagai anggota 

NATO.89
 Hal ini tentu saja menjadi sebuah ancaman bagi Rusia. Dengan 

masuknya negara-negara tersebut, NATO berhasil ‘mengurung’ Rusia dari 

Baltic sampai Laut Hitam. Maka dari itu, dengan melakukan pengerahan 

militer militer ke Crimea, Rusia mencegah Ukraina sepenuhnya untuk masuk 

kedalam NATO.  

   

Gambar 5. 5 Perkembangan anggota Nato tahun 1990 dan 2009 
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 Pangkalan Militer Rusia di Sevastopol, Crimea 

Pangkalan militer di Sevastopol adalah pangkalan militer armada 

Black sea fleet milik Rusia. Sevastopol sudah menjadi sebuah pangkalan 

militer rusia sejak masa imperium Rusia hingga masa Uni Soviet. 

Sevastopol merupakan tempat yang strategis karena memberi akses pada 

semenanjung balkan, laut mediterania dan wilayah timur tengah.91
 

Sevastopol juga menjadi pusat operasi angkatan laut Rusia diwilayah 

tersebut. Pada tahun 2008, saat konflik terjadi dengan Georgia, blokade 

Laut hitam dan pendaratan amfibi pasukan Rusia dilakukan melalui 

pangkalan militer ini. Pangkalan ini juga merupakan pusat operasi anti 

pembajakan di samudra Hindia dan membantu  Rusia melaksanakan 

perannya dalam krisis di Libya dan dalam penanggalan senjata kimia milik 

Suriah.92
  Selain tempatnya yang strategis, Sevastopol juga menjadi 

sebuah ikon bagi Rusia yang merepresentasikan keberanian dan kejayaan 

pasukan Rusia, terutama selama masa perang Crimea (1853-1856) dan 

perang dunia 2 (1939-1945). saat perang dunia 2, Crimea kembali diinvasi, 

kali ini oleh pasukan Nazi Jerman. Pasukan Rusia kembali 
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mempertahankan Crimea selama 250 hari dalam serangan jerman tersebut. 

Walaupun berakhir dengan kekalahan, bagi masyarakat Rusia Hal ini 

menunjukkan bahwa Rusia mampu melakukan sebuah pengorbanan besar 

untuk menghalau musuh.93
 Hingga pada akhirnya pada tahun 1944, di 

akhir perang dunia 2, Pasukan Rusia berhasil kembali merebut Crimea dari 

Jerman.94
 Hal-Hal ini membuat Crimea dianggap sebagai bagian yang 

integral dari Rusia. 

 

 Perlindungan terhadap Russian ethnic dan Russian speaker di Crimea 

Crimea merupakan sebuah wilayah semi otonom yang merupakan bagian dari 

Ukraina. Crimea adalah sebuah semenanjung diselatan Ukraina dengan luas 

27.000 km2 dan berpenduduk kurang lebih 2,3 juta jiwa.95
 Pada tahun 1921, 

crimea menjadi bagian dari Uni soviet. Pasca perang dunia 2, etnis tartar di 

deportasi dari Crimea akibat tuduhan membantu pasukan Jerman selama 

perang terjadi. Imigran Rusia kemudian masuk untuk menggantikan dan 

hingga saat ini menjadi etnis mayoritas di Crimea. Etnis Rusia membentuk 

60% dari total penduduk di Crimea, bahasa Rusia juga merupakan bahasa yang 

paling sering digunakan di Crimea. 
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Gambar 5. 6 Rusia sebagai bahasa utama di Crimea 

 

Sumber: America.aljazeera.com96 

Karena sejarahnya yang merupakan bagian dari Russian Soviet Federative 

Socialist Republic (RSFSR) hingga tahun 1954, Crimea merupakan sebuah 

teritori milik Ukraina yang memiliki mayoritas penduduk ber-etnis Rusia. 

Menurut sensus penduduk yang dilakukan Ukraina pada tahun 2001, 58% 

penduduk Crimea memiliki etnis Rusia, dan 77% penduduk crimea 

menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama mereka.97
 Selain itu, pada 

pemilihan presiden tahun 2010 di Ukraina, Presiden Viktor Yanukovich, yang 

merupakan presiden yang Pro-Rusia mendapatkan hampir 90% suara di 
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Crimea.98
 Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Crimea merasa dekat 

dengan Rusia. 

Rezim baru yang telah melengserkan Yanukovich dianggap sebuah rezim 

yang Russophobic
99

 oleh mayoritas masyarakat Crimea. Terlebih lagi 

dibatalkannya "On the principles of the state language policy"
100

 setelah rezim 

baru berkuasa makin meyakinkan mayoritas masyarakat Crimea bahwa Rezim 

baru yang berkuasa adalah rezim yang Anti-Russia. 

 Ketiga kepentingan ini adalah kepentingan yang crucial bagi Rusia karena ketiganya 

merupakan kepentingan yang menyangkut keamanan nasional (national security), dengan adanya 

krisis di Ukraina, kepentingan-kepentingan ini menjadi terancam. Krisis ini menuntut rusia untuk 

merespon dengan cepat demi melindungi kepentingannya di Ukraina. Maka dari itu Rusia 

mengerahkan kekuatan militernya secara Unilateral tanpa menunggu Negara-negara lainnya. 
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