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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pada bulan Maret 2011 pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad 

menghadapi pertentangan terhadap otoritasnya ketika terjadi protes pro-demokrasi 

di seluruh wilayah Suriah. Para demonstran menginginkan agar pemerintahan 

Assad yang otoriter turun dari jabatannya. Dalam merespon hal tersebut 

pemerintah Suriah menggunakan kekerasan untuk menekan demonstran, 

mengerahkan kekuatan militer, serta menggunakan senjata militer yang disebar di 

pusat-pusat wilayah demonstran.1 Oposisi militan yang ingin melawan pemerintah 

Suriah mulai terbentuk pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 konflik 

mulai menyebar dan menjadi perang sipil antara pemerintah Suriah dengan pihak 

oposisi militan. Hal ini membuat dunia internasional memberikan perhatiannya 

serta menginginkan agar presiden Suriah Bashar al-Assad untuk turun dari 

jabatannya. Negara-negara yang melakukan penekanan terhadap Suriah yaitu Uni 

Eropa yang memberikan beberapa sanksi kepada Suriah dengan memberlakukan 

larangan bepergian, pembekuan aset para pejabat Suriah di Eropa, embargo dalam 

bidang ekonomi dan militer. Begitu juga negara-negara yang tergabung dalam 

Liga Arab menginginkan agar pemerintah Suriah tidak lagi menggunakan 

kekerasan dalam menghadapi para demonstran.2  

Pada tanggal 21 Agustus 2013 terjadi serangan yang dilakukan oleh rezim 

Bashar al-Assad yang mana ia menggunakan senjata kimia dalam melakukan 

                                                           
1 The Editors of Encyclopedia Britannica, ―Syrian Civil War,‖ 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1781371/Syrian-Civil-War (diakses pada 11 
November 2014). 
2 The Editors of Encyclopedia Britannica, ―Syrian Civil War.‖ 
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serangannya. Serangan tersebut berada di wilayah pinggiran Damaskus. Ketika 

inspektor senjata dari PBB memeriksa bukti terkait dengan serangan senjata kimia 

PBB menyatakan bahwa benar terdapat penggunaan senjata kimia pada serangan 

tersebut karena ditemukan gejala neurotoxic dalam tubuh korban. Serangan ini 

memakan banyak korban sekitar lebih dari 1429 orang meninggal termasuk 426 di 

antaranya anak-anak.3  

Suriah merupakan salah satu sedikit negara yang tidak pernah 

menandatangani Konvensi Senjata Kimia pada tahun 1992. Suriah memiliki gas 

mustard, sarin, bahkan senyawa VX. Ia juga memiliki misil balistik yang bisa 

digunakan dengan senjata kimia serta 10.000 rudal yang bisa digunakan oleh 

teroris untuk menyerang pesawat sipil.4 Gas mustard diketahui sebagai gas sulfur 

yang dengan target mata, saluran pernafasan, dan kulit. Pada awalnya akan 

membuat iritasi pada target tersebut namun kemudian akan menjadi racun bagi 

sel-sel tubuh. Ketika kulit terkena gas mustard maka akan memerah seperti luka 

bakar setelah beberapa saat kulit akan melepuh. Apabila terkena mata, maka mata 

akan membengkak dan akan mengalami kebutaan. Ketika korban menghirup gas 

ini maka akan mengalami bersin, suara serak, batuk darah, sakit perut, dan 

muntah.5 

Sarin merupakan senyawa beracun yang satu tetesnya dapat membunuh 

satu orang secara cepat. Tidak memiliki warna, tidak berbau, berbentuk cair pada 

suhu ruangan, menguap dengan cepat apabila dipanaskan. Setelah dilepaskan di 
                                                           
3 The White House, ―President Obama Speaks on Syria,‖ http://www.whitehouse.gov/photos-and-
video/video/2013/08/31/president-obama-speaks-syria (diakses pada 23 September 2014). 
4 The Atlantic, ―Deadly Uncertainty: The Reason Syria's Chemical Weapons Are So Dangerous,‖ 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/07/deadly-uncertainty-the-reason-syrias-
chemical-weapons-are-so-dangerous/259850/ (diakses pada 17 April 2015) 
5 The National Interest, "The Most Deadly Chemical Weapons of War,‖  
http://nationalinterest.org/feature/the-five-most-deadly-chemical-weapons-war-10897(diakses 
pada 17 April 2015) 
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lingkungan sarin akan menyebar dengan cepat dan mengancam orang-orang di 

tempat tersebut. Gejala terkena senyawa sarin yaitu sakit kepala, keluar air liur 

dan air mata, kelumpuhan otot, bahkan kematian.6 Senyawa VX diklasifikasikan 

sebagai agen saraf karena akan memengaruhi transmisi impuls saraf pada sistem 

saraf. Senyawa yang bereaksi cepat, gejala hanya muncul dalam beberapa detik 

saja seperti keluar air liur, penyempitan pupil, sesak dada. VX bekerja 

memengaruhi enzim tubuh yang pada akhirnya dapat menyebabhkan sesak nafas 

atau gagal jantung dan juga bisa menyebabkan kematian.7 Peta area yang terkena 

serangan senjata kimia pada tanggal 21 Agustus 2013 disajikan pada Gambar I.1 

berikut ini. 

Gambar I.1 Peta Wilayah Serangan Senjata Kimia Suriah8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sumber : BBC News, 2013 

                                                           
6 The National Interest, "The Most Deadly Chemical Weapons of War.‖   
7 The National Interest, "The Most Deadly Chemical Weapons of War.‖   
8 BBC News, ―Syria chemical attack undeniable, says John Kerry,‖ 
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23844643 (diakses pada 17 April 2015). 
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Bahaya dari penggunana senjata kimia oleh Suriah direspon oleh dunia 

internasional termasuk Amerika Serikat (AS). Respon AS terhadap peristiwa ini 

yaitu Presiden Barack Obama menyampaikan pidato sebanyak lima kali terkait 

dengan peristiwa ini. Berikut disajikan kronologis pidato Obama. Pidato pertama 

pada tanggal 31 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Ia akan melakukan 

intervensi militer di Suriah karena rezim Assad menggunakan senjata kimia yang 

bisa mengancam keamanan nasionalnya (transkrip pidato di Lampiran 1).9 Selain 

itu isi pidato Obama tersebut adalah yang pertama yaitu serangan senjata kimia 

yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dapat membahayakan negara tetangga 

serta negara aliansi AS seperti Israel, Yordania, Turki, Lebanon, dan Irak. Seperti 

pada Gambar I.1 bahwa Suriah berbatasan langsung dengan negara-negara 

tersebut. Obama berusaha meyakinkan bahwa Kepala Staf Gabungan Militer AS10 

telah memberikan informasi bahwa militer AS sudah bersiap untuk melakukan 

serangan militer ke Suriah kapanpun Obama mengambil keputusan. Obama juga 

menyebutkan bahwa selaku panglima tertinggi AS, Ia bisa mengambil keputusan 

menyerang Suriah kapan saja tanpa persetujuan dari Kongres. Namun sebagai 

negara demokrasi Obama tetap meminta persetujuan Kongres sebagai representasi 

masyarakat AS.11  

Pidato kedua pada tanggal 3 September 2013 Obama kembali 

menyampaikan pidato bahwa AS harus melakukan aksi untuk mencegah Suriah 

tidak lagi menggunakan senjata kimianya. Selain itu AS sudah yakin bahwa rezim 

                                                           
9 The White House, ―President Obama Speaks on Syria.‖ 
10 The Chairman of the Joint Chief of Staff bernama General Martin E Dempsey adalah penasehat 
militer utama Presiden, Departemen Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional AS. Sumber : US 
Department of Defense, ―General Martin E. Dempsey Chairman Joint Chief of Staff,‖ dalam 
http://www.defense.gov/bios/biographydetail.aspx?biographyid=325 (diakses pada 16 Maret 
2015). 
11 The White House, ―President Obama Speaks on Syria.‖ 
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Assad menggunakan senjata kimia tersebut. Obama menyebutkan bahwa Ia telah 

membuat draft persetujuan dilakukannya serangan terhadap Suriah untuk dibahas 

dalam Kongres serta Kepala Staf Gabungan Militer AS juga sudah 

mengembangkan rencana dilakukannya serangan militer ke Suriah. Tujuan dari 

serangan ini yaitu untuk mengurangi kemampuan Assad dalam menggunakan 

senjata kimia.12 Tidak berselang lama Obama menyampaikan pidato ketiga pada 

tanggal 7 September 2013 yang isinya tidak berbeda jauh dengan pidato kedua.13 

Pernyataan Obama di atas merupakan kebijakan luar negeri yang dapat 

dipahami sebagai intensi, pernyatan, dan aksi dari negara yang diarahkan pada 

dunia eksternal untuk merespon intensi, pernyataan, dan aksi dari negara 

lainnya.14 Obama tidak hanya memberikan pernyataan saja bahwa AS akan 

menyerang Suriah, namun Obama juga berdiskusi dengan Kepala Staf Gabungan 

Militer bahwa ia sudah memerintahkan pasukan militernya untuk bersiaga 

melakukan serangan militer ke Suriah. Pergerakan militer AS ke Suriah dapat 

ditunjukkan melalui peta militer pada Gambar I.2.  

Pada Gambar I.2 terlihat adanya pergerakan kapal perang AS yang sudah 

berada di atas wilayah Mesir yang memiliki kedekatan teritori dengan Suriah. 

Selain itu pergerakan kapal lainnya berada di sekitar wilayah Italia dan Oman 

yang bukan merupakan markas militer AS. Markas militer AS yang berada di 

Bahrain, UEA, dan Qatar sudah menyiapkan kapal militernya, begitu juga dengan 

markas militer AS di Yordania negara yang dekat dengan Suriah sudah 
                                                           
12 The White House, “President Obama Addresses the Nation on Syria,‖ 
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/09/10/president-obama-addresses-
nation-syria#transcript (diakses pada 23 September 2014). 
13 The White House, ―Weekly Address: Calling for Limited Military Action in Syria,‖ 
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/09/07/weekly-address-calling-limited-
military-action-syria (diakses pada 23 September 2014). 
14 Laura Neack, The New Foreign Policy : Power Seeking in Globalized Era, Maryland, 
Rowman&Littlefield Publishers, INC, 2008, hal 19. 
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menyiapkan senjata, tentara, dan pesawat tempur. Sedangkan markas militer AS 

di Turki hanya menyiapkan pesawat tempur. Pergerakan militer AS ke wilayah 

teritori Suriah tidak hanya berasal dari basis militer AS namun juga ada 

pergerakan militer AS di wilayah lainnya seperti Mesir, Italia dan Oman. 

Gambar I.2 Peta Pergerakan Militer AS ke Suriah.15 

Sumber : Avaxnews, 2013. 

           Selain itu Obama telah meminta persetujuan Kongres untuk melakukan 

serangan militer terhadap Suriah. Kongres telah melakukan debat terkait otorisasi 

serangan militer ke Suriah pada tanggal 3 September 2013. Hal ini berarti Obama 

telah mengajukan kebijakan tersebut kepada Kongres selaku badan legislatif di 

                                                           
15 Avaxnews.com,  ―Potential Syria Military Operation: Weapons Targets Defenses,‖ 
http://avaxnews.net/fact/Potential_Syria_Military_Operation_Weapons_Targets_Defenses.html 
(diakses pada 12 November 2014). 
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AS.16 Dengan demikian kebijakan luar negeri AS  yang akan menyerang Suriah 

tidak hanya berdasarkan pada pidato Obama saja, namun juga telah ada 

pergerakan militer AS ke Suriah, dan juga sudah ada pembahasan kebijakan di 

badan legislatif AS yaitu Kongres. 

Pidato keempat pada tanggal 10 September 2013 Obama menyampaikan 

pidato kembali tentang Suriah. Perbedaan yang mencolok dari pidato ini yaitu 

Obama menyampaikan ia akan meminta Kongres untuk menunda pemungutan 

suara mengenai keputusan AS yang akan melakukan serangan militer ke Suriah 

karena AS sedang melakukan komunikasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin 

yang mana Rusia mengindikasikan keinginan untuk bergabung melakukan 

penekanan terhadap Suriah agar menyerahkan senjata kimia yang dimiliki di 

bawah pengawasan internasional. AS juga mengirimkan Menteri Luar Negeri 

John Kerry untuk bertemu dengan perwakilan Rusia untuk membahas hal ini. 

Serta AS tetap memerintahkan militernya agar berada dalam posisi melakukan 

penekanan terhadap rezim Assad (transkrip pidato di Lampiran 2).17  

Rusia berdiplomasi dengan AS terkait dengan senjata kimia Suriah sejak 

tanggal 31 Agustus 2013. Presiden Putin menyampaikan bahwa AS harus 

menunjukkan bukti klaim penggunaan senjata kimia kepada inspektor dan Dewan 

Keamanan PBB. Putin juga berusaha mencegah agar AS tidak melakukan 

serangan dengan memberikan contoh perang yang sebelumnya dilakukan oleh AS 

                                                           
16 The Washington Post, Full Transcript: Kerry, Hagel and Dempsey testify at Senate Foreign 
Relations Committee hearing on Syria, 
http://www.washingtonpost.com/politics/2013/09/03/35ae1048-14ca-11e3-b182-
1b3bb2eb474c_story.html (diakses pada 19 Maret 2015). 
17 The White House, ―Remarks by the President in Address to the Nation on Syria,‖ dalam 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria 
(diakses pada 13 Maret 2015). 
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ke Irak dan Afghanistan yang berujung pada kegagalan.18 Selain itu juga Rusia 

telah meminta Suriah untuk menyerahkan senjata kimia di bawah kontrol 

Internasional dan dihancurkan untuk menghindari serangan militer AS.19 

Dari pernyataan Obama tersebut terlihat peran Rusia yang berusaha agar 

AS tidak melakukan serangan terhadap Suriah. Hal inilah yang membuat Obama 

menginstruksikan agar Kongres menunda pemungutan suara dan mengirimkan 

John Kerry untuk bertemu dengan perwakilan Rusia.20 Pidato kelima pada tanggal 

14 September 2013 Obama menyampaikan weekly address kedua terkait dengan 

Suriah bahwa akan ditempuh solusi diplomatis dalam menangani persoalan 

senjata kimia di Suriah (transkrip pidato di Lampiran 3.21 Pada tanggal yang sama 

juga terbentuk Kerangka Kerja AS-Rusia untuk Eliminasi Senjata Kimia milik 

Suriah. Dari penjelasan di atas terlihat perubahan kebijakan luar negeri Obama 

yang semula menyatakan akan melakukan serangan militer namun setelah terdapat 

pengaruh dari Rusia kebijakan berubah menjadi solusi diplomatis. Kronologis dan 

isi pidato Obama disajikan pada Tabel I.1.  Penelitian ini berfokus pada perubahan 

kebijakan luar negeri AS dikarenakan faktor eksternal yaitu Rusia sehingga teori 

yang digunakan yaitu teori perubahan kebijakan luar negeri dengan faktor 

eksternal yaitu faktor negara bilateral Rusia.  

 

 

                                                           
18 President of Russia, ―Answer to journalists’ questions,‖ http://eng.kremlin.ru/news/5912 
(diakses pada 14 Maret 2015). 
19 BBC News Middle East, ―Syria crisis: Russia urges Assad to give up chemical weapons,‖ dalam 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24022866 (diakses pada 27 Februari 2015) 
20BBC.co.uk, ―Russia's Vladimir Putin challenges US on Syria claims,‖ 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23911833, 2013 (diakses pada 26 Februari 2015). 
21 The White House, ―Weekly Address: Pursuing a Diplomatic Solution in Syria,‖ dalam 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/14/weekly-address-pursuing-diplomatic-
solution-syria (diakses pada 13 Maret 2015). 
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Tabel I.1 Kronologis Pidato Obama 

No. Tanggal Pidato Isi Pidato 

1 31 Agustus 2013 Melakukan serangan militer terhadap Suriah 

2 3 September 2013 Melakukan serangan militer terhadap Suriah 

3 7 September 2013 Melakukan serangan militer terhadap Suriah 

4 10 September 2013 Terdapat indikasi ditempuhnya solusi lain selain 

militer dan membahasnya bersama dengan Rusia 

5 14 September 2013 Menempuh solusi diplomatis terhadap Suriah 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber oleh Penulis, 2015. 

I.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah peran Rusia sehingga menyebabkan AS membatalkan serangan 

militer terhadap Suriah? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran Rusia yang dapat memengaruhi arah 

perubahan kebijakan luar negeri AS yang semula akan melakukan serangan 

militer terhadap Suriah berubah menjadi solusi diplomatis. 

I.4 Kerangka Teori 

I.4.1 Kebijakan Luar Negeri 

Definisi dari kebijakan luar negeri menurut Gerner dalam Neack yaitu intensi, 

pernyatan, dan aksi dari negara seringkali namun tidak selalu negara yang 

diarahkan pada dunia eksternal untuk merespon intensi, pernyataan, dan aksi dari 

negara lainnya.22 Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Cohen 

dan Harris23 bahwa kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat tujuan, 

intensi, yang dirumuskan oleh seseorang yang berada di dalam posisi autoritatif, 

ditujukan pada beberapa negara atau untuk memengaruhi keadaan yang berada di 

                                                           
22 Neack, The New Foreign Policy, hal. 19. 
23 Jakob Gustavsson, ―How Should We Study Foreign Policy Change?,‖ Journal Cooperation and 
Conflict, 1999, hal. 75. 
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luar kedaulatan negara, yang memiliki tujuan mengenai target yang diinginkan 

oleh para pembuat kebijakan.24 Demikian halnya dengan kebijakan luar negeri AS 

terkait dengan senjata kimia tidak hanya dibuktikan dari Pidato Obama saja 

namun juga terdapat pembahasan kebijakan ini di Kongres25 dan juga ada 

pergerakan militer AS ke Suriah.26 Obama pada awalnya menyatakan akan 

melakukan serangan militer kepada Suriah namun kebijakan tersebut berubah 

pada pidato keempat, sehingga teori selanjutnya yang digunakan adalah teori 

perubahan kebijakan luar negeri.27 

1.4.2 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri 

Terdapat tiga landasan yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri yaitu 

perubahan mendasar pada keadaan struktural, kepemimpinan politik yang 

strategis, dan adanya suatu keadaan yang krisis.28 Perubahan kebijakan luar negeri 

setidaknya dapat diidentifikasi menjadi empat tingkat yaitu (1) perubahan 

pengaturan, perubahan kebijakan yang minor (2) perubahan program, perubahan 

cara dan metode pada kebijakan luar negeri namun tujuan dasarnya masih tetap 

sama. Pada perubahan tingkat ini melibatkan instrumen baru sebagai contoh 

mencapai tujuan dengan cara diplomatis dibanding dengan cara militer, (3) 

                                                           
24 Gustavsson, ―How Should We Study Foreign Policy Change?,‖ hal. 75. 
25 The Washington Post, ―Full Transcript: Kerry, Hagel and Dempsey testify at Senate Foreign 
Relations Committee hearing on Syria.‖ 
26 BBC News US & Canada, US ready to launch Syria strike, says Chuck Hagel, 
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23847839 (diakses pada 19 Maret 2015). 
27 Pemilihan teori perubahan kebijakan luar negeri dikarenakan teori dan tingkat analisis sistem 
tidak mampu menjelaskan  mengapa AS tidak jadi menyerang Suriah. Apabila menggunakan 
analisis sistem seharusnya AS tetap melakukan serangan terhadap Suriah meskipun Rusia, Cina, 
dan aktor internasional tidak menyetujui akan hal tersebut. Menurut pendekatan sistem, negara 
akan berperilaku  sama mengikuti sistem yang ada. Selama ini AS tetap melakukan intervensi 
militer meskipun dunia internasional menolak. Namun hal ini berbeda dengan kasus yang terjdi di 
Suriah di mana AS tidak jadi melakukan serangan militer ke Suriah. Tingkat analisis individu 
tidak dipilih karena lebih banyak menjelaskan faktor pemimpin dalam pengambilan keputusan 
dikarenakan pengambilan keputusan dari yang semula ingin menyerang menjadi tidak jadi 
menyerang merupakan keputusan yang krusial di mana banyak hal yang memengaruhi keputusan 
tersebut dan tidak hanya berada pada faktor pemimpin saja. 
28 Gustavsson, ―How Should We Study Foreign Policy Change?,‖ hal. 74. 
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perubahan masalah/tujuan, tujuan dari kebijakan tersebut diganti atau dihilangkan 

(4) perubahan orientasi internasional, perubahan mendasar dari pandangan negara 

terhadap permasalahan internasional.29 Dalam perubahan kebijakan luar negeri 

Obama terkait dengan Suriah bisa dikategorikan pada tingkat perubahan program 

dikarenakan terjadi perubahan cara dalam mencapai tujuan kebijakan AS. 

 Terdapat tiga model pendekatan mengenai perubahan kebijakan luar 

negeri yaitu model checklist, yang dikembangkan oleh Holsti dan Hermann yang 

selanjutnya juga dikembangkan oleh Gustavsson, model kedua yaitu melalui 

pendekatan kendala struktural yang dikembangkan oleh Goldmann dan Skidmore, 

ketiga yaitu model siklus yang dikembangkan oleh Carlsnaes dan Rosati.30 Pada 

penelitian ini penulis menggunakan model milik Gustavsson serta dikombinasikan 

dengan model milik Eidenfalk.31 Gustavsson menjelaskan bahwa terdapat 

sejumlah sumber perubahan kebijakan luar negeri yang mana akan berpengaruh 

pada individu pengambil kebijakan32 yang terlibat dalam proses pengambilan 

kebijakan sehingga akan  terjadi perubahan kebijakan luar negeri.  

Terdapat dua sumber faktor besar perubahan kebijakan luar negeri yaitu 

faktor domestik dan faktor internasional33 yang termasuk dalam faktor domestik 

yaitu birokrasi politik,  opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai 
                                                           
29 Charles F. Hermann, ―When Governments Choose to Redirect Foreign Policy,‖ Journal of 
International Studies Quarterly, Vol 34, 1990, hal. 5-6. 
30 Gustavsson, ―How Should We Study Foreign Policy Change?,‖ hal. 81. 
31 Joakim Eidenfalk, ―Towards a New Model of Foreign Policy Change,” Tulisan dipresentasikan 
dalam Journal of International Studies Konferensi Australasian Political Studies Association di 
Universitas Newcastle pada 25-27 September 2006. 
32 Dalam kasus perubahan kebijakan luar negeri AS yang tidak jadi melakukan serangan militer ke 
Suriah terlihat bahwa terdapat desakan yang berada di luar individu pengambil kebijakan 
(pemimpin/presiden). Karena pada pidato pertama dan kedua Obama tetap ingin melakukan 
serangan militer ke Suriah namun pada weekly address terakhir ia membatalkan kebijakannya 
tersebut dan ingin menempuh jalur diplomasi. 
33 Model milik Gustavsson tidak diadaptasi total dikarenakan penurunan faktor internasional 
kedalam dua aspek yaitu politik dan ekonomi internasional tidak bisa menjelaskan mengapa AS 
tidak jadi melakukan serangan militer ke Suriah. Sehingga dimasukkan faktor-faktor apa saja yang 
termasuk dalam faktor besar domestik dan internasional berdasarkan kategorisasi dari Eidenfalk. 
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politik.34 Lalu faktor internasional yaitu faktor global, regional, bilateral dan 

faktor non negara.35 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pidato 

Obama tanggal 10 September 2013, Obama menyampaikan bahwa Obama sedang 

berkomunikasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait dengan persoalan 

Suriah, sehingga pada akhir pidatonya ia menyampaikan bahwa ada kemungkinan 

solusi lain yang akan ditempuh dalam menyelesaikan penggunaan senjata kimia di 

Suriah selain melakukan serangan militer. Peran Rusia bisa dikategorikan dalam 

faktor eksternal yaitu faktor bilateral.  

1.4.3 Faktor Bilateral 

Faktor bilateral ini berpengaruh ketika suatu negara secara langsung menghubungi 

atau memengaruhi negara lain. Selain itu juga suatu negara bisa memengaruhi 

negara lain dengan menggunakan posisi tawarnya, sebagai contoh  hubungan 

aliansi, hubungan perdagangan, bahkan ancaman militer dan ekonomi. Sehingga 

hal inilah yang bisa menekan suatu negara untuk melakukan perubahan kebijakan 

luar negerinya  sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara bilateralnya. Setiap 

negara memiliki hubungan bilateral dengan negara lain termasuk AS dan Rusia. 

Dalam kasus penggunan senjata kimia di Suriah, Rusia memiliki pengaruh dalam 

perubahan kebijakan luar negeri AS yang semula akan melakukan serangan 

militer berubah menjadi solusi diplomatis. Dalam melakukan hubungan bilateral 

terdapat interaksi di dalamnya seperti diplomasi, perang, perdagangan, dan lain 

sebagainya.36 Interaksi tersebut dapat membuat AS mengubah kebijakan luar 

negerinya. Salah satu interaksi yang bisa berpengaruh dalam perubahan kebijakan 

                                                           
34 Eidenfalk, ―Towards a New Model of Foreign Policy Change,‖ hal. 3. 
35 Eidenfalk, ―Towards a New Model of Foreign Policy Change,‖ hal.6.  
36 Alan Chong, Foreign Policy in Global Information Space : Actualizing Soft Power, New York, 
Palgrave Macmillan, 2007, hal. 40. 
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luar negeri yaitu diplomasi. Kemudian, teori selanjutnya yang dipilih yaitu teori 

diplomasi.  

I.4.2 Diplomasi 

Diplomasi yaitu seni dan upaya untuk melakukan negosiasi antara perwakilan dari 

kelompok atau negara. Biasanya tertuju pada diplomasi internasional, melakukan 

hubungan internasional melalui diplomat profesional membahas berbagai macam 

isu perjanjian seperti, perdagangan, perang dan perdamaian, ekonomi dan 

budaya.37 Diplomasi adalah salah satu instrumen soft power yang menekankan 

pada tujuan menyelesaikan persoalan internasional dengan cara damai. 

Komunikasi diplomatis merupakan kegiatan utama dalam diplomasi diantara 

aktor-aktor yang simetris.38 Tujuan dilakukannya diplomasi yaitu untuk mencapai 

kepentingan nasional suatu negara dengan cara saling tukar menukar informasi 

dengan negara lain serta melakukan tindakan persuasif untuk mengubah sikap dan 

tingkah laku lawannya.39 Dalam skripsi ini yaitu untuk mengubah perubahan 

kebijakan luar negeri suatu negara. 

Pada abad ke 21 diplomasi mengalami perubahan karakter yaitu adanya 

penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi modern. Saat ini sirkulasi 

informasi dan perubahan kemampuan akses mengubah dinamika dari diplomasi 

yang mensyaratkan adanya reaksi lebih cepat dan seleksi informasi. Diplomasi 

merupakan negosiasi pada saat kepentingan negara tidak bisa sepenuhnya tercapai 

dan proses tawar menawar dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan. Perbedaan 

                                                           
37 Kennon H. Nakamura dan Susan B. Epstein, Diplomacy for the 21st Century: Transformational 
Diplomacy, Congressional Research Service Report for Congress, 2007, hal. 1. 
38 Jan Melissen, Soft Power in International Relations, New York, Palgrave Macmillan, 2005, hal. 
4. 
39 Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008, hal. 
14. 
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kepentingan harus diidentifikasi dengan proses tawar menawar sebelum ada 

persoalan lainnya. Proses tawar menawar berfungsi menyatukan kepentingan 

bersama antar negara, mencegah adanya kesalahpahaman, meningkatkan 

komunikasi antar negara, dan menentukan langkah-langkah praktis untuk 

mencapai kepentingan.40 Diplomasi mampu sebagai alat manajemen krisis, 

apabila diplomasi gagal maka akan terjadi perang. Terdapat tiga pilihan diplomasi 

pada saat situasi krisis pertama suatu negara akan berdiplomasi namun tetap 

menggerakkan militernya. Kedua, pilihan solusi akan lebih mengarah pada 

negosiasi dibanding dengan solusi militer. Ketiga, meninggalkan musuh dan 

keluar dari situasi krisis.41  

Diplomasi bisa memengaruhi keputusan militer dengan komunikasi antar 

negara melalui saluran diplomatis. Ketika suatu negara memutuskan untuk 

berperang pasti terlebih dahulu melakukan kalkulasi, kalkulasi inilah yang dapat 

dipengaruhi negara lain dengan melakukan komunikasi melalui saluran 

diplomatis.42 Dalam situasi krisis diplomasi perlu untuk mengklarifikasi kembali 

tujuan dan kepentingan negara-negara yang terlibat. Untuk mencapai kesepakatan 

masing-masing negara sudah siap untuk bertukar keuntungan, keuntungan yang 

lebih besar bagi lawan dan juga keuntungan lebih besar bagi dirinya.43 Terdapat 

beberapa macam diplomasi namun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 

jenis diplomasi yaitu diplomasi bilateral, diplomasi publik, dan diplomasi 

konferensi. 

                                                           
40 Barry H. Steiner, ―Diplomacy and International Theory,‖ Review of International Studies,Vol. 
30, No. 4, 2004, hal. 495. 
41 Steiner, ―Diplomacy and International Theory,‖ hal. 499. 
42 Steiner, ―Diplomacy and International Theory,‖ hal. 501. 
43 Steiner, ―Diplomacy and International Theory,‖ hal. 502. 
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  Terdapat banyak macam jenis diplomasi yang dilakukan oleh Rusia 

terhadap AS. Namun ada diplomasi yang sama-sama digunakan Rusia baik pada 

saat berdiplomasi dengan AS maupun dengan Suriah yaitu diplomasi bilateral. 

Diplomasi bilateral merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan hanya 

dengan dua pihak saja yang merupakan perwakilan resmi suatu negara yang 

kemudian berinteraksi dengan pihak-pihak resmi dari negara lain. Dalam 

melakukan diplomasi ini terdapat pertimbangan terkait dengan masing-masing 

kekuatan. Pelaksanaan yang terlihat dalam diplomasi ini, yaitu dengan adanya 

keinginan dalam pencapaian tujuan yang dalam pelaksanaannya lebih 

menggunakan ancaman karena adanya kekuatan yang dimiliki.  

Selain melakukan diplomasi bilateral Rusia juga melakukan diplomasi 

publik. Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah 

terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas 

negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan 

yang diambil oleh negaranya.44 Esensi dari diplomasi publik adalah memengaruhi 

orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana memengaruhi opini dan 

perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud bukan hanya pemangku 

kebijakan, tetapi juga publik.45  

Selain diplomasi bilateral dan diplomasi publik yang sudah dilakukan 

Rusia terhadap AS juga terdapat diplomasi konferensi. Diplomasi konferensi 

merupakan bentuk diplomasi yang muncul awal abad 20 yang berfokus pada isu-

                                                           
44 Jay Wang, ―Public Diplomacy and Global Business,‖ CSI Symposium : The Role of Business in 
Public Diplomacy, Purdue University, June 19, 2006.  
45 Evan H. Potter, Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy,  
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2006, hal. 3. 
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isu penting. Perwakilan yang hadir dalam konferensi ini merupakan perwakilan 

resmi negara dan para ahli. Negara yang menjadi tuan rumah secara otomatis 

memegang posisi ketua konferensi. Ketua konferensi memiliki posisi penting 

karena dapat memengaruhi isu-isu yang terkait dengan kepentingan negara.46 

Diplomasi konferensi berhasil menjadi cara yang tepat untuk meningkatkan 

negosiasi antara banyak pihak dan juga mendorong terjadinya diplomasi bilateral. 

Diplomasi ini adalah upaya negara memulai negosiasi bilateral dengan negara lain 

untuk membahas persoalan mendasar yang sudah pernah diselenggarakan di 

tempat lain.47  

Dalam berdiplomasi dengan Suriah, Rusia menggunakan hubungan aliansi 

yang telah terjalin dengan Suriah. Aliansi terbentuk karena negara memiliki 

kesamaan kepentingan serta kesamaan ancaman.48 Selain itu juga negara bersama-

sama menentukan seberapa besar ancaman yang dihadapi dan seberapa banyak 

bantuan yang akan didapatkan ketika dalam suatu masalah. Salah satu fokus yaitu 

bagaimana negara merespon adanya ancaman. Apakah ia akan melakukan aliansi 

untuk menyeimbangkan kekuatan yang mengancam atau ia lebih menjadi 

pengikut dengan negara yang paling mengancam. Bantuan luar negeri atau 

pengaruh politis memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan aliansi.49 

Menyeimbangkan kekuatan didefinisikan sebagai melakukan aliansi melawan 

ancaman besar, ketika terjadi perimbangan, negara akan lebih aman karena 

agresor akan menghadapi lebih dari satu negara. Negara membentuk aliansi agar 

                                                           
46 Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, hal. 137. 
47 Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, hal. 138. 
48 Martin Griffiths, Realism, Idealism, and International Politics : A Reinterpretation, London, 
Routledge, 1992, hal. 89. 
49 Stephen M. Walt, The Origin of Alliances, Ithaca dan London,Cornell University Press, 1985, 
hal. 5. 
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dapat mencegah lebih kuatnya dominasi suatu negara. Selain itu juga agar bisa 

melindungi dirinya dari negara atau koalisi yang memiliki sumber daya lebih yang 

bisa mengancam.50 Kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan pada Gambar I.3. 

Gambar I.3 Bagan Skema Alur Kerangka Pemikiran 
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50 Walt, The Origin of Alliances,‖ hal. 18. 

Peran Rusia dalam 
Perubahan  Program Kebijakan Luar Negeri AS 

 

Diplomasi kepada AS Diplomasi kepada Suriah 

 Diplomasi Bilateral 
 Diplomasi Publik 
 Diplomasi Konferensi  

Diplomasi Bilateral dengan 
penjelasan hubungan aliansi  

Melakukan penekanan 
terhadap Suriah untuk 

menyerahkan senjata kimia 

Perubahan Program  
Kebijakan Luar Negeri AS 

Teori Kebijakan Luar Negeri 
 

Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri 
 

Faktor Internasional  
Negara Bilateral yaitu Rusia 

 

H2 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Pengaruh Rusia Terhadap .... Fadhila Inas Pratiwi



18 
 

I.5. Hipotesis 

Terdapat dua peran Rusia yang berpengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri 

AS. Pertama, yaitu Rusia melakukan berbagai macam diplomasi kepada AS yaitu 

diplomasi bilateral, diplomasi publik, dan diplomasi konferensi, agar AS tidak 

melakukan serangan militer ke Suriah. Kedua, yaitu Rusia menggunakan 

diplomasi bilateral dengan menggunakan hubungan aliansi antara Rusia dan 

Suriah agar dapat menekan Suriah untuk juga mengakomodasi keinginan AS. Hal 

ini membuat AS mengubah program kebijakan luar negerinya dari yang semula 

akan melakukan serangan militer berubah menjadi solusi diplomatis. 

I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1 Definisi Konseptual 

I.6.1.1 Diplomasi 

Diplomasi adalah salah satu instrumen soft power yang menekankan pada tujuan 

menyelesaikan persoalan internasional dengan cara damai. Komunikasi diplomatis 

merupakan kegiatan utama dalam diplomasi diantara aktor-aktor yang simetris.51  

I.6.1.2 Diplomasi Bilateral 

Diplomasi bilateral merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan hanya 

dengan dua pihak saja yang merupakan perwakilan resmi suatu negara yang 

kemudian berinteraksi dengan pihak-pihak resmi dari negara lain. Dalam 

melakukan diplomasi ini terdapat pertimbangan terkait dengan masing-masing 

kekuatan. 

 

 

                                                           
51 Melissen, ―The New Public Diplomacy : Between Theory and Practice,‖ hal. 5. 
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I.6.1.3 Diplomasi Publik 

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap 

publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, 

sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh negaranya.52 

I.6.1.4 Diplomasi Konferensi 

Diplomasi konferensi merupakan bentuk diplomasi yang muncul awal abad 20 

yang berfokus pada isu-isu penting. Perwakilan yang hadir dalam konferensi ini 

merupakan perwakilan resmi negara dan para ahli. Diplomasi konferensi dapat 

meningkatkan negosiasi antara banyak pihak dan juga mendorong terjadinya 

diplomasi bilateral.53  

I.6.4.5 Hubungan Aliansi 

Dalam membentuk suatu aliansi negara bersama-sama menentukan seberapa besar 

ancaman yang dihadapi dan seberapa banyak bantuan yang akan didapatkan 

ketika dalam suatu masalah. Salah satu fokus dari aliansi yaitu bagaimana negara 

merespon adanya ancaman. Bantuan luar negeri atau pengaruh politis memiliki 

pengaruh kuat dalam hubungan aliansi.54 

I.6.4.6 Perubahan Program Kebijakan Luar Negeri 

Perubahan program terletak pada cara dan metode pada kebijakan luar negeri yang 

akan diambil namun tujuan masih tetap sama. Perubahan ini melibatkan adanya 

instrumen baru dalam kebijakan luar negeri sebagai contoh menggunakan 

diplomasi dibanding dengan militer. 55 

                                                           
52 Wang, ―Public Diplomacy and Global Business,‖ hal. 49-58. 
53 Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, hal. 138. 
54 Walt, The Origin of Alliances, hal. 5. 
55 Hermann, ―When Governments Choose to Redirect Foreign Policy,‖ hal.5-6. 
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I.6.2 Definisi Operasional 

I.6.2.1 Diplomasi Bilateral 

Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang dilakukan oleh dua negara melalui 

perwakilan resmi masing-masing negara. Indikator dari diplomasi bilateral adalah 

pertama terdapat dua aktor yang terlibat. Kedua ada komunikasi yang terjalin 

antar kedua negara tersebut baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. 

Ketiga yaitu pengiriman perwakilan untuk melakukan negosiasi langsung agar 

tercapai kesepakatan.  

I.6.2.2 Diplomasi Publik 

Diplomasi publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara 

untuk memengaruhi publik di negara lain. Diplomasi dilakukan melalui media 

cetak, media elektronik, dan internet.  Indikator dari diplomasi ini yaitu suatu 

negara menggunakan instrumen media massa negara lain untuk menyampaikan 

kepentingannya.  

I.6.2.3 Diplomasi Konferensi 

Diplomasi yang termasuk dalam diplomasi konferensi adalah diplomasi tingkat 

tinggi atau summit. Definisi dari diplomasi tingkat tinggi yaitu salah satu jenis 

diplomasi konferensi yang digunakan oleh pemerintah internasional dimana 

kepala negara bertemu tatap muka untuk bernegosiasi secara langsung. Indikator 

dari diplomasi konferensi adalah pertama bertemunya kepala negara dalam suatu 

forum untuk membahas isu senjata kimia Suriah. Kedua, aktor utama yang terlibat 

sama-sama mencari dukungan dari negara lain. Ketiga ada tindak lanjut dari hasil 

negosiasi yang dilakukan.  
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I.6.2.4 Hubungan Aliansi 

Hubungan aliansi adalah hubungan dekat yang dijalin oleh suatu negara dengan 

negara lain. Biasanya negara yang membentuk aliansi adalah negara yang 

memiliki kepentingan yang sama. Indikator dari hubungan aliansi yaitu bisa 

dilihat dari seberapa lama kerjasama negara yang sudah terjalin. Kedua yaitu 

kerjasama apa saja yang sudah dilakukan. Sebagai contoh pemberian bantuan 

dana kesehatan, pembangunan, dan juga bantuan militer. Ketiga yaitu arti penting 

hubungan aliansi bagi masing-masing negara yang melakukan aliansi.  

I.6.2.5 Perubahan program kebijakan luar negeri  

Indikator pertama dari perubahan program kebijakan luar negeri adalah adanya 

pernyataan perubahan kebijakan luar negeri dari perwakilan negara. Indikator 

kedua adalah terdapat dokumen yang bisa sebagai bukti bahwa terdapat perubahan 

kebijakan luar negeri suatu negara. 

I.6.3 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini yaitu penelitian eksplanatif karena terdapat penjelasan 

pengaruh Rusia yang dapat menyebabkan AS tidak jadi melakukan serangan 

militer ke Suriah. Tipe penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan 

kausalitas antar variabel atau peristiwa.56 Selain itu juga bertujuan untuk 

memberikan penjelasan tentang hubungan antara suatu fenomena dengan 

fenomena lainnya. Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan korelasional, 

sumbangan atau kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya.57 

 

 
                                                           
56 Johan Mouton & H.C Marais, Basic Concepts in the Methodology of Social Science, Pretoria : 
HSRC Publishers, 1990. 
57 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, (ed). Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES, 1989. 
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I.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yaitu pidato pertama Presiden Obama  pada tanggal 31 

Agustus 2013 sampai pada tanggal 14 September 2013 yang mana Obama 

menyampaikan akan menempuh solusi diplomatis. Pada tanggal tersebut juga 

terdapat kesepakatan Kerangka Kerja AS dan Rusia dalam Eliminasi Senjata 

Kimia milik Suriah.  

I.6.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber 

data primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian 

yaitu dalam penelitian ini adalah pidato kepresidenan, pidato menteri luar negeri 

yang ada dalam situs resmi pemerintah AS dan pemerintah Rusia, dan publikasi 

media cetak yang ditulis oleh Presiden Rusia. Sumber data sekunder yaitu sumber 

data yang tidak berhubungan langsung dengan obyek penelitian, namun bersifat 

mendukung dan memberikan informasi untuk bahan penelitian seperti literatur 

buku, jurnal ilmiah, media massa, data teks, data dokumentasi, dan sumber 

internet.58 

I.6.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang 

menjabarkan data-data yang diperoleh dalam kata-kata untuk memudahkan dalam 

membaca dan menginterpretasi. Terdapat tiga tahapan analisis Miles dan 

Huberman59 dalam analisis data kualitatif yakni pereduksian data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan 
                                                           
58 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial,  Bandung: Universitas Parahyangan Press,2006, hal. 

265-266. 
59 Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 311. 
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transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Tahap berikutnya penyajian data dalam bentuk teks yang tersusun sedemikian 

rupa sehingga informasi yang disajikan di dalamnya dapat memungkinkan peneliti 

untuk menarik kesimpulan. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.60  

I.6.7 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, kerangka teori serta metodologi yang digunakan. 

Bab II membahas tentang diplomasi Rusia kepada AS dan Diplomasi Rusia ke 

Suriah. 

Bab III membahas perubahan kebijakan luar negeri AS yang semula ingin 

melakukan serangan militer ke Suriah berubah menjadi solusi diplomatis.  

Bab IV merupakan kesimpulan berdasarkan temuan serta analisis di bab-bab 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 311. 
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