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Abstract 

Russia intervention toward Ukraine is driven by Putin's cognitive factors, derived from 
great power state worldview and Putins rational calculations. Both being Putin's guidance to 
inteprated facts and conditions of Eastern Europe that changed after NATO’s expansion to 
Ukraine. Putin sees that the expansion of NATO into Russias border is considered by threaten 
Russia's security especially the development of sphere influence with Russia near abroad 
country. Therefore, by utilizing the distabilization of domestic political in Ukraine, Putin created 
the limited contingent intervention policy toward Ukraine as a way to seize the Crimean region 
as well as a warning to other countries to take distance on Western alliance 
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Pendahuluan : 

Secara teoritik terdapat 
hubungan yang cukup signifikan antara 
perilaku sebuah negara dalam sistem 
internasional dengan karakter 
pemimpin negara tersebut. Hal ini 
ditegaskan dalam sejumlah penelitian 
(Levy 2013, Shaphiro 1973, Heradstveit 
1988 dan Tetlock 1986). Mereka 
berasumsi bahwa nilai, motif dan 
kepercayaan seorang pemimpin 
berimplikasi pada cara pandang seorang 
pemimpin dalam mengintepretasikan 
lingkungan eksternalnya. Oleh karena 
itu politik individu seringkali 
mendorong terjadinya intervensi dalam 
proses pengambilan kebijakan negara, 
sehingga negara bertindak konsisten 
dalam satu frame tertentu lewat peta 
politik yang telah ditentukan oleh 
kepercayaan sang pemimpin (Herman 
1980).  

Misalkan pada kasus Iraq, Gause 
(2001) mengatakan bahwa Saddam 
percaya pada penggunaan kekerasan 
domestik dan agresi internasional untuk 
mencapai tujuannya, sehingga 
menyebabkan pecahnya Perang Teluk 
pertama. Perilaku Saddam didorong 

oleh kepercayaannya bahwa wilayah 
Kuwait dalam sejarahnya merupakan 
bagian dari teritorial Iraq lewat peta 
kerajaan Ottoman namun mengalami 
disintegrasi akibat kolonialsiasi Inggris. 
Pada studi kasus lainnya menurut 
Kielkiewicz (2011) tragedi holocaust dan 
invasi Jerman pada Perang Dunia ke 
dua, banyak didorong oleh persepsi 
Hitler tentang supremasi bangsa Aryan 
dan kekalahan imperium Jerman pada 
Perang Dunia Pertama. Kekalahan 
tersebut dipicu oleh pengkhianatan 
bangsa Yahudi terhadap Jerman 
sehingga Hitler menerapkan kebijakan 
anti-semit pada politik luar negeri 
Jerman.1 Oleh karena itu pola-pola 
tersebut juga berlaku pada kasus Rusia 
terkait invasi ke Ukraina, dimana 
persepsi dan kepercayaan Putin 
berdampak pada proses pengambilan 

                                                           
1 Para Yahudi dianggap tidak nasionalis ketika 
bergabung pada ketentaraan Jerman di Perang 
Dunia I dan juga banyak industri dan organ vital 
yang dikuasai oleh bangsa Yahudi tidak 
digunakan sepenuhnya untuk mendukung 
kejayaan kekaisaran Jerman pada Perang Dunia 
I, sehingga Jerman kalah telak oleh pasukan 
sekutu.  
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kebijakan limited contingent 
intervention2. 

 Putin memiliki karakter dan 
gaya kepemimpinan yang sangat kuat 
serta semi otoritatif, sehingga 
berimplikasi pada cara dia menjalankan 
roda pemerintahan Rusia. Bahkan 
muncul istilah plebiscitarian 
patrimonialism untuk menjelaskan visi 
dan perilaku Putin yang artinya, klaim 
pemimpin Rusia terhadap hak untuk 
mengatur negaranya seperti properti 
personal, selama sikap otoritarian 
tersebut teratifikasi oleh masyarakat 
Rusia sebagai refleksi kepentingan 
nasional (Hanson 2011).  

Hipotesis tersebut ditegaskan 
oleh Kumar (2008) yang mengatakan 
bahwa Rusia jatuh pada sistem autokrasi 
dibawah kendali Putin dimana ia 
menggunakan intelijen dan kaum 
nasionalis untuk secara sistemik 
mengkerdilkan kelompok oposisi, 
membungkam media, membatasi 
otonomi regional dan membawa 
sumberdaya energi Rusia dibawah 
kontrol Negara. Bahkan Park Sang-nam 
(2008) menegaskan bahwa sejak Putin 
mendapatkan puncak kekuasaan, ia 
mengimplementasikan sebuah konsepsi 
yang bernama sovereign democracy. 
Sebuah konsep yang secara esensial 
memperlihatkan kuatnya kekuasaan 
esekutif (dalam hal ini presiden Rusia) 
dengan ditandai tunduknya lembaga 
yudisial dan legislatif. Lalu ia 
menerapkan politik power vertical 
dimana elit di wilayah regional maupun 
lokal dibuat subordinat terhadap 
Kremlin / pemerintahan pusat.. 

Muara dari sikap otoritarian 
Putin dalam pemerintahan Rusia pada 
dasarnya ditujukan untuk 
merealisasikan pandangan Putin yang 
cukup kuat yakni  great power state. 
Pandangan tersebut adalah motor 
penggerak ambisi Putin untuk 

                                                           
2 Limited Contingent Intervention merupakan 
kebijakan Rusia untuk mengintervensi Krimea 
dengan menempatkan pasukan dan alusista 
dalam jumlah terbatas. Rusia mengklaim bahwa 
intervensi ini legal dan bertujuan untuk 
melindungi masyarakat Rusia yang berada di 
Krimea dan melindungi aset Rusia berupa 
pelabuhan laut hitam di Krimea (Lally et all 
2014). 

membangun negara Rusia yang kuat 
terutama mengembalikan lagi sphere of 
influence Rusia pada blok Timur. Balzer 
menegaskan bahwa konteks Great power 
bagi Rusia erat kaitanya pada pengaruh 
Rusia di dunia.  

Evan (2008) mengatakan bahwa 
prinsip dan tujuan dari rezim Putin 
adalah mengembalikan lagi status Rusia 
sebagai negara besar di dunia, hanya 
saja ambisi tersebut tidak dapat berjalan 
dengan baik akibat konflik Rusia dengan 
organisasi NATO yang terus masuk ke 
teritorial Eropa Timur dan Baltik. 
Perluasan keanggotaan NATO ke 
wilayah Eropa Timur meliputi Georgia 
dan Ukraina menjadi ancaman 
tersendiri bagi Putin. Sehingga Putin 
menerapkan kebijakan near abroad3  
dengan mekanisme reward dan 
punishment guna mempertahankan 
pengaruhnya di blok Timur4.   

MacDaugall (2015) menegaskan 
bahwa tujuan diciptakanya politik near 
abrod adalah untuk memainkan peran 
sentral dalam memediasi konflik-konflik 
bersenjata. Hal ini karena wilayah 
Selatan merupakan wilayah strategis 
bagi geopolitik Rusia mencakup sumber 
gas dan minyak, oleh karena itu Rusia 
berusaha agar kontrol terhadap wilayah 
tersebut tetap dipertahankan dan 
konflik dapat diminimalisir. Adapun 
tujan lainnya adalah untuk membangun 
reintegrasi atau penyatuan kembali 
dalam bentuk ekonomi, politik dan 
keamanan dengan negara-negara 
pecahan Uni Soviet.  

Ukraina adalah satu dari sekian 
banyak negara di blok Timur yang 
menjadi fokus Rusia dalam menjalankan 

                                                           
3 Near Abroad Policy  merupakan  konsep yang 
dicetuskan oleh Menteri luar Negeri Rusia 
bernama Andrey Kozyrev pada tahun 1990an 
untuk mendeskripsikan tentang legalitas akses 
Rusia terhadap Eropa Tengah dan Eropa Timur 
(Martinsen 2002) 
4 Reward dan Punishment merupakan cara Rusia 
dalam memperluas sphere of influence di 
kawasan. Negara-negara yang kooperatif dengan 
Rusia akan diberikan reward berupa bantuan 
ekonomi maupun transfer tekhnologi, sedangkan 
negara-negara yang tidak kooperatif dan 
mendekatkan diri pada aliansi Barat akan 
diberikan punishment berupa pembatasan suplai 
gas dan minyak serta pemberhentian 
perdagangan dengan Rusia (Cahyaningtyas 2007) 
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kebijakan near abroad. Lewat presiden 
Viktor Yanukovich, Rusia berusaha 
membangun pengaruhnya di Ukraina 
dengan memberikan bantuan ekonomi 
dan perdangan bebas serta perjanjian 
bilateral. Sebagai gantinya Ukraina 
mendukung segala bentuk kebijakan 
Rusia, seperti memberikan dukungan 
politik terhadap kemerdekaan Ossetia 
Selatan dan Abkhazia terkait konflik 
dengan Georgia pada 2008 (Jena 2010).  
Ukraina juga mulai menjaga jarak 
dengan NATO sebagai garda kerjasama 
keamanan dan mendekatkan diri pada 
Rusia untuk membentuk konsep 
keamanan baru.  Namun dengan sekejap 
hubungan Rusia dengan Ukraina 
menjadi memburuk setelah pecahnya 
konflik sipil di Ukraina. 

Konflik ini berawal pada bulan 
November 2013 ketika presiden Ukraina 
Viktor Yanukovich menolak perjanjian 
perdagangan dengan Uni Eropa dan 
memilih untuk lebih mempererat 
kerjasama dengan Rusia. Keputusan 
tersebut lantas memicu gelombang 
demonstrasi penolakan dan penurunan 
Viktor Yanukovich karena dituduh 
sebagai presiden boneka yang tunduk 
pada otoritas Kremlin.  Puncaknya pada 
pertengahan Februari 2014 setelah 
demonstrasi pecah, hanya dalam waktu 
48 jam terdapat korban meninggal 
mencapai 100 orang akibat masyarakat 
sipil yang terlibat kerusuhan dengan 
pihak kepolisian Ukraina.   

Konflik lalu mengalami eskalasi 
ketika beberapa kelompok separatis 
Krimea yang pro dengan Rusia 
menghendaki untuk lepas dari Ukraina 
dan melakukan perlawanan senjata 
dengan militer Ukraina.  Kondisi ini 
terjadi akibat absennya otoritas Kiev 
yang terlalu fokus untuk menangani 
gelombang demonstrasi yang kian hari 
kian membesar. Kelompok separatis 
tersebut diduga kuat didukung oleh 
pemerintah Rusia, bahkan menurut 
Gardner (2014) Rusia akan terus 
melakukan perluasan hingga ke Timur 
Ukraina. Gerakan perlawanan 
masyarakat Krimea akhirnya berakhir 
dengan diadakanya referendum pada 
Maret 2014 untuk menentukan nasibnya 
sendiri, hal ini tentu saja mendapat 

respon penolakan keras dari 
pemerintahan Ukraina. namun terlepas 
dari itu semua, hasil refrendum 
menyatakan bahwa 83,10% masyarakat 
Krimea yang datang dalam acara 
referendum tersebut, sebanyak 96,77% 
memilih untuk bergabung dengan Rusia 
dari pada dengan Ukraina 
(Transparency International 19 Maret 
2014).   

Apa yang menyebabkan konflik 
Ukraina semakin kompleks adalah 
ketika wilayah-wilayah Timur Ukraina 
seperti Donetsk dan Luhansk Oblasts 
akhirnya ikut memberontak pada 
pemerintahan Ukraina. Tindakan 
tersebut merupakan respon yang 
dilakukan setelah Krimea sukses 
memisahkan diri dan menjalankan 
referendum untuk merdeka. Terdapat 
fakta yang mengejutkan bahwa Donetsk 
memiliki tentara sebanyak 20.000 
dimana angka tersebut lebih dari cukup 
untuk menggempur pertahanan Ukraina 
(TASS 09 Juli 2014).  oleh karena itu 
menyusul Krimea yang sudah terlebih 
dahulu melakukan referendum, 
akhirnya pada Mei 2014 Donetsk 
melakukan referendum secara sepihak 
dan ditentang oleh Ukraina serta 
masyarakat internasional.  Digelarnya 
pemilu tandingan di kedua wilayah 
tersebut sempat membuat kondisi di 
Ukraina Timur kembali memanas, hal 
ini dikarenakan Ukraina mengklaim 
bahwa wilayah tersebut harusnya steril 
dari aktivitas politik dan militer setelah 
keduanya sepakat menandatangai 
perjanjian gencatan senjata (Jawa Pos 3-
11-2014).  

Disisi lain Rusia terus menekan 
dengan melakukan intervensi secara 
politik dan militer. Dalam hal militer, 
Rusia mengirim sejumlah pasukan dan 
alat berat ke dalam wilayah Krimea 
dengan dalih untuk melindungi warga 
Rusia dan menjaga proses referendum. 
Invasi tersebut menandakan bahwa 
Rusia begitu menginginkan kontrol 
penuh terhadap Krimea. NATO bahkan 
melaporkan bahwa Rusia terlibat dalam 
operasi militer di Ukraina dimana 
sejumlah unit artileri tertangkap satelit 
sedang bergerak dan mengambil posisi 
menembak di wilayah Krasnodon 
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Ukraina (Manan 2014). Dua pangkalan 
militer milik Rusia yang berada didekat 
perbatasan Ukraina juga terpotret oleh 
satelit mengalami peningkatan aktivitas 
yakni pangkalan udara Buturlinovka 
yang berjarak hanya 145 kilometer dari 
Ukraina yang ditempati puluhan jet 
temput jenis SU-27/30, SU-24 dan MiG-
31  serta pangkalan udara Belgorod yang 
berjarak 40 kilometer dari perbatasan 
Ukraina dan dipenuhi oleh 21 helikoper 
(Kompas 11-04-2014).  

Rusia bahkan semakin terbuka 
dengan eksplisit mendukung proses 
pemilu yang digelar oleh Donetsk dan 
Luhansk di wilayah Ukraina Timur. 
Terdapat indikasi yang cukup kuat 
bahwa Rusia memberikan suplai 
persenjataan dan alat berat terhadap 
kelompok pemberontak tersebut. Hal ini 
berarti Rusia memanfaatkan momentum 
untuk menggempur Ukraina dari dalam 
tanpa harus mengerahkan pasukanya 
(Dailysignal 06-03-2015).  

Persepsi Putin Terhadap NATO 
dan Ukraina 

Pasca runtuhnya Uni Soviet 
terjadi pergeseran yang cukup dramatik 
tentang peta kemanan di Eropa Timur. 
Amerika menganggap Rusia sebagai 
negara ekspansionist dan neo 
imperealist, sedangkan Rusia 
menganggap bahwa NATO sebagai pakta 
aliansi yang pragmatis seharusnya 
sudah membubarkan diri pasca Uni 
Soviet runtuh (Sokolsky 2016). Hal ini 
karena perjanjian awal terbentuknya 
aliansi sebagai bentuk preventif jika 
salah satu negara anggota aliansi 
diserang oleh Soviet, sehingga bagi 
Rusia sudah tidak ada lagi alasan NATO 
eksis di Eropa. Namun NATO justru 
bertransformasi kedalam wujud baru 
dengan mengklaim bahwa komitmen 
akan demokrasi dan penguatan 
kemanan di wilayah atlantik utara 
menjadi visi baru yang memperkuat 
organisasi tersebut.  

Keamanan baru NATO 
didasarkan pada berbagai macam agresi 
meliputi penyerangan secara fisik dan 
juga non militer yang seringkali sulit 

diprediksi. Hal ini mencakup resiko 
yang diakibatkan dari ketidakpastian di 
dalam dan sekitar kawasan Euro-
Atlantik serta krisis di pinggiran negara 
Aliansi NATO yang dapat berubah dan 
menyebar dengan cepat. Persoalan-
persoalan seperti krisis ekonomi, sosial 
dan politik kemudian persoalan konflik 
etnis dan agama, perselisihan teritorial 
dan penyalahgunaan hak asasi manusia 
dapat berakibat pada ketidakstabilan 
yang bersifat lokal dan bahkan mencapai 
regional. Faktor inilah yang 
menyebabkan krisis bagi penderitaan 
manusia dan konflik bersenjata yang 
mempengaruhi stabilitas Eropa-Atlantik 
(Thomas 2001). 

Namun apa yang dilihat Putin 
dari retorika NATO tentang demokrasi 
dan perdamaian yang melatar belakangi 
perluasan keanggotaan justru begitu 
naif. Rusia melihat bahwa aktivitas 
NATO di Eropa Timur memperlihatkan 
ancaman langsung yang tidak dapat 
diterima keberadaanya. Putin 
mengatakan :  

“The presence of a powerful 
military bloc on our borders, 
whose members are guided, in 
particular, by Article 5 of the 
Washington treaty will be  seen  
by  Russia as a direct threat to 
our country's security” (Russian 
Today, 04-04-2008) 

Pernyataan Putin di atas 
menegaskan bahwa keberadaan NATO 
di perbatasan Rusia yang didorong oleh 
artikel 5 Washington treaty merupakan 
bentuk ancaman langsung bagi 
keamanan Rusia. Oleh karena itu Putin 
tidak akan mentolerir keberadaanya dan 
akan bertindak tegas untuk merespon 
kebijakan tersebut. 

 Putin secara spesifik 
menjelaskan tentang bagaimana strategi 
NATO terhadap Ukraina. NATO 
mengincar Ukraina karena letak 
wilayahnya yang berdekatan langsung 
dengan Rusia dan juga peran penting 
pelabuhan Laut Hitam di  Sevastopol 
Krimea. NATO berambisi untuk 
merebut pelabuhan Sevastopol tersebut 
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dari armada angkatan laut Rusia. Oleh 
karena itu aliansi Ukraina dengan NATO 
membuat posisi Rusia secara geo 
strategi terpojok. Simak pernyataan 
Putin di bawah ini : 

“Let me note too that we have 
already heard declarations from 
Kiev about Ukraine soon joining 
NATO. What would this have 
meant for Crimea and Sevastopol 
in the future? It would have 
meant that NATO’s navy would 
be right there in this city of 
Russia’s military glory, and this 
would create not an illusory but a 
perfectly real threat to the whole 
of southern Russia. These are 
things that could have become 
reality were it not for the choice 
the Crimean people made, and I 
want to say thank you to them for 
this” (Transkrip pidato Putin di 
Parlemen Kremlin 18 Maret 
2014). 

 Ada hal menarik dari pernyataan 
Putin di atas, dimana ia mengatakan 
bahwa Krimea dan Sevastopol 
merupakan sebuah kota yang sangat 
penting bagi Rusia. Hal ini karena Putin 
menganggap bahwa kota tersebut 
merupakan simbol dari kejayaan militer 
Rusia sekaligus peradaban Rusia. 
Menurut Bebler (2015), wilayah Krimea 
dulunya merupakan jajahan kekaisaran 
Ottoman pada tahun 1400 pimpinan 
Sahin Giray. Namun pada masa 
Catherine The Great, kerajaan Rusia 
berhasil memukul mundur Ottoman 
pada 1783 dari wilayah Krimea dan 
menjadikan Krimea sebagai Taurida 
Governorate yakni sub wilayah Rusia 
yang tunduk pada kekaisaran Tsar. 
Perubahan demografi dan kultural 
terjadi begitu masive pada periode 1780-
1790 ketika kebijakan Rusifikasi 
dijalankan yakni penyamaan kultural 
lewat penyatuan bahasa dan budaya 
Rus.  

 Sevastopol juga menjadi saksi 
betapa heroiknya tentara merah Soviet 
mempertahankan Sevastopol dari 
gempuran tentara Jerman beserta 

sekutunya. Perang ini dinamakan 
Second Great Defence karena meskipun 
tentara Soviet terpaksa mundur, namun 
mereka  berhasil menahan serangan 
Jerman yang masive hingga diluar 
prediksi mereka. Oleh karena itu Krimea 
terutama Sevastopol merupakan wilayah 
yang sangat penting bagi sejarah 
kemiliteran Rusia (Qualls 2003). Putin 
mengatakan "For Russia, Crimea ... has 
a great civilizational and sacred 
meaning" (Business Insider 04-12-2014) 

Proses Pembentukan Persepsi 
Ancaman Vladimir Putin 

 Jervis percaya bahwa 
mispersepsi terjadi karena terdapat 
perbedaan gagasan dan pandangan 
diantara para pengambil kebijakan yang 
mempengaruhi proses pengambilan 
kebijakan sebuah negara. oleh karena itu 
Jervis menolak asumsi bahwa para 
pengambil kebijakan umunya melihat 
dunia secara akurat dan mispersepsi 
hanyalah bentuk kejadian acak. Padahal, 
faktanya persepsi seorang aktor 
mengenai cara pandangnya terhadap 
dunia sangat berbeda degan realitas 
sebenarnya (Jervis 1976). Oleh karena 
itu Jervis memulai dengan 
menggambarkan proses persepsi seperti 
bagaimana para pembuat kebijakan 
belajar dari sejarah karena hal tersebut 
mempengaruhi asumsi dan kepercayaan 
mereka, kemudian mengeksplorasi 
bentuk-bentuk kesalahan persepsi yang 
umumnya terjadi dalam proses 
pengambilan kebijakan. 

 Stein (2013) mengatakan bahwa 
threat perception memiliki dua suku 
kata yang berbeda dimana threat /  
ancaman dapat berupa verbal dan fisik. 
Ancaman verbal berbentuk statement 
sedangkan non verbal berbentuk fisik 
seperti menarik duta besar, 
menempatkan tentara dan alusista 
dalam posisi menyerang hingga 
mengakumulasikan kekuatan ekonomi 
dan militer. Disisi lain perception / 
persepsi merupakan bentuk 
penerjemahan dan penafsiran dari 
kondisi yang ada. Jadi munculya 
persepsi ancaman dapat bersumber dari 
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segi fisik maupun verbal atau bisa jadi 
kombinasi dari keduanya. Stein juga 
mengatakan bahwa persepsi terhadap 
niat /  intention  dan kapabilitas 
merupakan element utama untuk 
menguji threat percetion. 

Pada kasus aneksasi Krimea, 
sumber dari munculnya persepsi 
ancaman Putin terjadi dari segi verbal 
maupun fisik. Dari segi verbal 
bersumber dari ucapan elit politik 
Amerika dan Eropa dan juga jendral 
NATO, sedangkan fisik terjadi lewat 
masuknya NATO ke Eropa Timur dan 
latihan perang para anggota NATO 
dengan Ukraina. Adapun ancaman 
verbal yang diterima oleh Putin berupa 
pernyataan politisi senior sekaligus 
senator Amerika bernama Jhon McCain 
yang  mengatakan “I think he (putin) is 
the premier and most important threat, 
more so than ISIS”. Pernyataan ini 
dipertegas oleh Obama pada sebuah 
wawancara mengenai aksi Rusia di 
Ukraina dengan mengatakan 
“undermined democratic processes and 
institutions in Ukraine by their use of 
force in Ukraine" (The Guardian 02-06-
2017). Bahkan obama menganggap 
bahwa aksi Rusia menimbulkan 
ancaman yang luar biasa bagi kebijakan 
luar negeri dan kemanan nasional 
Amerika Serikat (RFERL 14-01-2017) . 
Salah seorang jendral brigadir NATO 
bernama Kilili menambahkan bahwa 
Rusia merupakan ancaman bagi 
peradaban barat dan NATO akan tetap 
ada untuk menjaga perdamaian (The 
Sun 09-02-2017). 

Sedangkan ancaman secara fisik 
bagi putin terjadi ketika pada beberapa 
tahun terakhir NATO melakukan 
perluasan ke Eropa Timur lewat 
rekrutmen anggota baru. Putin 
mengatakan akan mengambil langkah 
tegas untuk melawan perluasan NATO 
di negara perbatasan Rusia. Ia 
mengatakan :  

“And what should we do? We 
should in this connection take 
countermeasures. That is, place 
under the threat of our missile 

systems those facilities which, in 
our opinion, begin to threaten 
us” . (VOA 02-06-2017) 

Pernyataa Putin diatas mengatakan 
bahwa fasilitas sistem persenjataan yang 
ditempatkan pada beberapa negara 
anggota NATO mulai mengancam Rusia. 
Ancaman fisik lainNYA berasal dari 
penempatan tank dan pasukan Amerika 
sebanyak 3000 di Polandia, dan ini 
merupakan penempatan armada militer 
terbesar dalam dekade terakhir di 
Eropa. Tindakan tersebut tentu 
menimbulkan persepsi ancaman bagi 
kepentingan dan keamanan Rusia (BBC 
12-01-2017) . 

Jika kita merujuk pada agenda 
besar politik luar negeri Rusia, maka 
tujuan utama Rusia adalah melindungi 
dan memperkuat keamanan serta 
kedaulatan Rusia dan memprioritaskan 
penguatan sphere of influence di wilayah 
Eropa Timur lewat kebijakan near 
abbroad. Sedangkan Rusia memiliki 
kapabilitas yang kuat dicirikan dari 
kekuatan militer dan juga 
kepemimpinan Putin yang tegas. Dari 
situs global fire power , Rusia 
menempati posisi ke dua dari segi 
postur kekuatan meliputi militer dan 
non militer. Rusia selain menjadi negara 
yang memiliki dan mengembangkan 
persenjataan nuklir, ia juga memiliki 
total tank sebanyak 20.216 ribu dan 
total pesawat tempur 3.794. Dalam 
kekuatan laut, Rusia memiliki total 
armada kapal sebanyak 352 dimana 
kapal selam berjumlah 63 unit. Dalam 
anggaran belanja Rusia menganggarkan 
sebanyak 44.600.000.000 dollar dan 
memproduksi minyak mentah sebanyak 
10.110.000 barel per hari. Angka ini 
menjadi fakta bahwa Rusia adalah satu-
satunya negara yang dapat 
mengimbangi kekuatan Amerika secara 
kuantitas.  

Data di atas menggambarkan 
bahwa persepsi ancaman Putin tercipta 
atas ketakutan bahwa Eropa Timur akan 
sepenuhnya dikuasai oleh NATO dan 
sekutunya. Lewat perluasan NATO yang 
terjadi secara bertahap sejak 2001 
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memicu ketegangan dan kemarahan 
Putin. Ia mengatakan bahwa tiga fase 
perluasaan keanggotaan NATO dimulai 
pada 2001 dimana Slovenia, Slovakia, 
Bulgaria, Romania dan disusul pada 
2004 tiga negara Baltik Estonia, Latvia 
dan Lithuania bergabung dengan NATO 
dan melakukan latihan militer bersama. 
pada 2009 Albania dan Kroasia yang 
sebelumnya anggota Pakta Warsawa 
juga ikut bergabung dalam keanggotaan 
NATO. Situasi ini diperparah dengan 
keinginan Ukraina untuk juga 
bergabung dalam keanggotaan NATO 
pada 2008. Simak pernyataan Putin 
dibawah ini : 

“We have witnessed two waves of 
NATO expansion since 2001. If I 
remember correctly, seven 
countries – Slovenia, Slovakia, 
Bulgaria, Romania and three 
Baltic States, Estonia, Latvia and 
Lithuania – joined NATO in 
2004. Two more countries joined 
in 2009. Those were significant 
geopolitical game changers..... 
Furthermore, the number of 
military bases is growing. Does 
Russia have military bases 
around the world? NATO and the 
United States have military bases 
scattered all over the globe, 
including in areas close to our 
borders, and their number is 
growing. Moreover, just recently 
it was decided to deploy Special 
Operations Forces, again in close 
proximity to our borders” 
(Kremlin 17-11-2014). 

 Perluasan NATO hingga ke 
Ukraina tentu tidak sejalan dengan 
agenda politik dan keamanan Rusia. 
Keinginan Putin untuk dapat 
menyatukan negara-negara bekas Uni 
Soviet berbenturan dengan fakta bahwa 
satu persatu negara-negara tersebut 
justru masuk dalam keanggotaan NATO. 
Oleh karena itu dengan kapabilitas 
kekuatan Rusia yang kuat, ditambah 
karakter kepemimpinan Putin yang 
tegas maka situasi ini menghasilkan apa 
yang disebut oleh Jervis sebagai persepsi 
ancaman. Sehingga langkah yang 

diambil Putin untuk menangani situasi 
tersebut adalah mengambil kebijakan 
menyerang terbatas / limited contingent 
intervention untuk unjuk kekuatan pada 
NATO. 

Rational & Irrational Consistency 
Dalam Pengambilan Keputusan 
Limited Contingen Intervention ke 
Ukraina 

Jervis (1976) berpendapat bahwa 
ada dua bentuk konsistensi yakni 
rational & irrational yang berpengaruh 
pada proses kognitif seorang pemimpin 
dalam pengambilan kebijakan. 
Consistency sendiri dapat dipahami 
sebagai kecenderungan kuat manusia 
untuk melihat ekspektasi yang ingin dia 
lihat dan untuk mengasimilasikan / 
menerima informasi yang masuk pada 
gambaran sebelumnya / pre-existing 
image. Menurut Jervis, rational 
consistency merupakan cara pemimpin 
untuk menafsirkan fakta-fakta, 
informasi dan bukti atas situasi yang 
sedang terjadi. Disini pemimpin 
cenderung menggunakan 
rationalistasnya dengan 
mengkalkulasikan keuntungan dan 
kerugian atas tindakan yang akan 
dilakukan. Sedangkan irrational 
consistency merupakan bentuk dari 
gambaran image, nilai dan kepercayaan 
sang pemimpin untuk menterjemahkan 
situasi dan kondisi. Pada kasus yang 
penulis angkat, maka cara pandang 
Putin dalam mengambil keputusan 
limited contingent intervention ke 
Ukraina dapat disederhanakan kedalam 
dua tahapan.  

Tahapan pertama adalah proses 
rational consistency yang didorong oleh 
fakto-faktor seperti bukti, informasi dan 
penggunaan kalkulasi rational dalam 
menentukan opsi pilihan. Variabel 
pertama adalah situasi konflik Ukraina 
yang menguntungkan Rusia. 
Indikatornya dapat dilihat dari 
banyaknya wilayah-wilayah di Ukraina 
Timur merupakan wilayah yang 
mendukung keberadaan Rusia. Wilayah 
seperti Donestk Oblast merupakan 
daerah yang mengalami eskalasi konflik 
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dimana kelompok separatis bernama 
Oplot / Stronghold menginginkan 
kemerdekaan dan bersatu dengan 
Federasi Rusia (BBC 28-08-2014). 
Mereka mendeklarasikan 
kemerdekaanya dengan medirikan DPR 
Donestk People Republic. 
Pemberontakan ini dipicu atas 
kemrosotan tingkat ekonomi dan 
kemakmuran wilayah tersebut dimana 
meraka merasa ditinggalkan oleh 
pemerintah Ukraina (News Week 04-12-
2017). Bahkan ditengah perang yang 
masih berkecamuk di Donnestk, para 
militan dan masyarakat yang pro dengan 
Rusia merayakan selebrasi atas victory 
day dan melakukan parade di sepanjang 
kota donestk (BBC 09-05-2015)5.  

 Wilayah selanjutnya yang 
memberontak pada pemerintahan 
Ukraina adalah Luhansk. Wilayah 
tersebut merupakan land lock yang 
berbatasan langsung dengan Rusia, 
Donestk dan Ukraina. Pada 7 April 
terjadi demonstrasi dan pendudukan 
gedung pemerintahan menuntut 
referendum, selang tak lama dari itu 
mereka memproklamasikan diri sebagai 
wilayah merdeka dengan nama LPR 
Luhansk People’s Republic pada April 
2014 (BBC 13-11-2014). Para 
pemberontak merupakan militan pro 
Rusia dan bahkan mantan ketua militan 
sekaligus pemimpin LPR bernama 
Valery Volotov merupakan orang Rusia 
sekaligus mantan tentara Soviet. 
Kelompok separatis Luhanks yang 
cukup terkenal adalah batalion unit 
Zorya yang dipimpin oleh Igor 
Plotnytskiy. Unit ini mendapat 
dukungan dari Rusia dan berhasil 
melakukan sabotase pada 2014 
(International  09-12-2016). 

 Wilayah terakhir yang 
melakukan self proclaimed dan berhasil 
menggelar referendum adalam Krimea. 
Dimulai pada 27 Februari 2014, 
kelompok bersenjata merebut parlemen 
Krimea dan mengibarkan bendera 
Rusia. Besoknya pada 28 mereka 

                                                           
5 Victory Day adalah hari kemenangan USSR 
Soviet atas Nazi Jerman dan menandai 
berakhirnya perang dunia ke II 

berhasil melakukan sabotase dua 
bandara utama di Krimea (Reuters 09-
03-2014). Hingga pada Maret 2014 
Krimea menggelar referendum dan 
hasilnya sebanyak 95,7% masyarakat 
Krimea menginginkan kemerdekaan dan 
bergabung dengan federeasi Rusia 
(Russian Today 16-03-2014). Salah 
seorang penduduk Krimea bernama Alla 
Batura yang sudah tinggal di Sevastopol 
selama 50 tahun mengatakan "I want to 
live with Russia. I want to join Russia. 
They are good lads...They are protecting 
us, so we feel safe” (Hindustan Time 02-
03-2014). 

Variabel kedua adalah faktor 
strategis Krimea. Dalam perspektif 
Putin, Krimea adalah wilayah yang 
sangat strategis bagi kepentingan Rusia. 
Krimea-Sevastopol merupakan wilayah 
tempat berlabuhnya sekaligus pangkalan 
utama armada angkatan laut Rusia di 
Laut Hitam (Bebler 2015). Armada Laut 
Hitam Rusia telah ada di Sevastopol 
sejak didirikan oleh pangeran Potemkin 
pada tahun 1783. dan berkat peran 
strategis tersebut, Rusia berhasil 
mengalahkan Georgia pada perang 2008 
lewat armada angkatan lautnya 
(Independent 03-03-2014). Karena 
faktor strategis Krimea, ia mendapat 
sebutan sebagai Pearl in the Czar’s 
Crown oleh Rusia karena memiliki 
pelabuhan air hangat yang berarti air 
lautnya tidak membeku saat musim 
dingin, pertanian yang subur dan 
lokasinya yang strategis (Uehling 2015). 
Dalam pidatonya Putin mengatakan : 

 “In Crimea - the graves of 
Russian soldiers, the courage of 
which the Crimea in 1783 was 
taken under the Russian power. 
Crimea is Sevastopol, a legendary 
city, a city of great destiny, a 
fortified city and the homeland of 
the Russian Black Sea navy. The 
Crimea is Balaklava and Kerch, 
Malakhov Kurgan and Sapun 
Mountain. Each of these places is 
sacred for us, they are symbols of 
Russian military glory and 
unprecedented valor...Crimea is 
also a unique fusion of cultures 
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and traditions of different 
peoples. And this he is so similar 
to the great Russia, where for 
centuries, not one ethnic group 
has disappeared. Russians and 
Ukrainians, Crimean Tatars and 
representatives of other peoples 
lived and worked side by side on 
the Crimean land, preserving 
their identity, traditions, 
language and faith” (ltv 18-03-
2014) 

 Variabel ketiga adalah hukum 
international. Pengambilan keputusan 
untuk menganeksasi sebuah wilayah 
membutuhkan perhitungan yang cukup 
matang. Pasalnya Rusia menghadapi 
sebuah lembaga besar bernama PBB 
dimana ia terikat dengan aturan 
kelembagaan sebagai anggota 
didalamnya. Ditambah lagi intervensi 
Rusia atas Krimea menuai kritik dan 
kecaman dari negara-negara 
internasional. Salah satu negara yang 
paling keras menentang intervensi Rusia 
ke Krimea adalah Amerika Serikat. 
Obama mengatakan bahwa intervensi 
Rusia ke Ukraina melanggar kedaulatan 
Ukraina sekaligus melanggar hukum 
internasional (BBC 01-03-2014). Uni 
Eropa bahkan sepakat memberikan 
sanksi pembekuan aset Rusia diluar 
negeri dan para pebisnis Rusia yang 
melakukan aktivitas ekspor-impor serta 
penjualan senjata Rusia dengan negara-
negara Uni Eropa. Oleh karena itu 
menyerang Ukraina dengan 
mengerahkan seluruh armada militer 
Rusia hanya membuat Rusia jatuh pada 
peperangan yang tidak menguntungkan. 
Namun mengerahkan pasukan dan 
artileri dalam jumlah kecil dengan tidak 
memulai kontak senjata merupakan 
kebijkan yang terbaik yang dapat 
dilakukan oleh Rusia. Atas dasar ini, 
Putin mengajukan sebuah proposal 
untuk melakukan limited contingent 
intervention ke Krimea dengan dalih 
melindungi warga Rusia dan menjaga 
proses referendum yang akan digelar di 
Ukraina. tiga puluh menit pasca Putin 
mengajukan kebijakan tersebut, Dewan 
Federasi Rusia menyetujui kebijkan 
untuk menyelenggarakan intervensi di 

Krimea . Salah satu perwakilan dewan 
mengatakan : 

“Perhaps in this situation we 
could grant the Crimean 
government’s request. and send a 
limited contingent there to 
provide security for the Black Sea 
Fleet and Russian citizens living 
in Crimea” (The Washington Post 
01-03-2014) .  

Putin dalam pidatonya juga mengatakan  

“in connection with the 
extraordinary situation in 
Ukraine, the threat to the lives of 
citizens of the Russian 
Federation, our compatriots and 
to protect the Black Sea Fleet in 
Crimea” (Reuters 01—3-2014) 

 Tiga variabel diatas yang 
membentuk kebijakan limited contingen 
intervention kemudian dibawa pada 
tahap kedua yakni irrational 
consistency dimana Putin berusaha 
untuk menterjemahkan apakah 
kebijakan menyerang sesuai dengan 
nilai dan kepercayaanya. Tindakan 
tersebut digunakan untuk 
menyederhanakan sekaligus 
menciptakan jalan pintas atas 
kekurangan informasi dan kompleksitas 
situasi yang sedang terjadi. Adapun nilai 
dan kepercayaan Putin adalah great 
power state. 

 Great power state merupakan 
konsepsi yang digunakan untuk 
menjelaskan istilah negara besar dalam 
konteks hubungan internasional. 
Mearsheimer (2001) mengatakan bahwa 
suatu negara dapat dikategorikan 
sebagai great power  jika memiliki 
kapabilitas / aset militer yang dapat 
menyerang negara paling kuat sedunia. 
Namun Mearsheimer menegaskan 
bahwa negara great power tidak harus 
mengalahkan negara paling kuat dalam 
pertempuran, akan tetapi ia wajib 
memiliki kemampuan untuk mengubah 
konflik menjadi gesekan yang membuat 
negara terkuat / negara dominan 
menjadi melemah . 



Erry Mega Herlambang 

10      

 Dalam persepsi Putin konsep 
great power Rusia adalah sebuah 
negara yang secara kekuatan dan 
pengaruh seperti Uni Soviet. hal ini 
menjadi wajar karena Putin adalah 
mantan anggota KGB dan ia menikmati 
kejayaan Uni Soviet pada masanya. Uni 
Soviet berhasil menguasai hampir 
separuh Eropa dan negara-negara satelit 
diluar Eropa. Oleh karena itu ciri dari 
pidato Putin untuk mengingatkan dan 
membakar semangat patriotik warga 
Rusia adalah dengan menyinggung dan 
mengingatkan kembali akan sejarah 
Rusia. Putin mengatakan : 

“we should forget nothing, we 
should know our own history, 
know it as it is, draw lessons 
from it, and always remember 
those who created the Russian 
state, defended its dignity, and 
made it a great, powerful, mighty 
state” (Evans 2008).  

Pada Munich Conference on 
security policy, Putin membuat pidato 
yang kembali menegaskan mengenai 
kebesaran Rusia sejak dulu. Kebesaran 
dimana Rusia selalu menjadi negara 
yang independent dan tidak pernah 
didikte oleh siapapun. Ia mengatakan : 

“Russia is a country with a 
history that spans more than a 
thousand years and has 
practically always used the 
privilege to carry out an 
independent foreign policy. We 
are not going to change this 
tradition today” (The 
Washington Post 12-02-2007) 

 Ide mengenai great power state 
pernah ditulis oleh Putin secara tegas 
dalam sebuah artikel yang berjudul 
Rusia at The Turn of The Millennium. 
Artikel tersebut berisi mengenai 
pentingnya Patriotisme bagi Rusia. 
Putin berpandangan bahwa patriotisme 
merupakan sumber keberanian dan 
kekuatan rakyat Rusia. Jika Rusia 
kehilangan patriotisme, nationalisme 
dan martabat bangasa, maka  Rusia 
akan kehilangan jati diri sebagai bangsa 
besar yang memiliki prestasi besar 

karena negara besar dibangun dari 
rakyat yang memiliki rasa patriotisme 
yang kuat terhadap negaranya. Putin 
percaya bahwa Rusia akan tetap menjadi 
kekuatan besar / great power. Hal ini 
disebabkan oleh karakteristik yang tak 
terpisahkan dari keberadaannya secara 
geopolitik, ekonomi dan budaya. Simak 
kutipan tulisan Putin dibawah ini: 

“Patriotism is a source of the 
courage, staunchness and 
strength of our people. If we lose 
patriotism and national pride 
and dignity, which are connected 
with it, we will lose ourselves as a 
nation capable of great 
achievements. Belief in the 
greatness of Russia. Russia was 
and will remain a great power. It 
is preconditioned by the 
inseparable characteristics of its 
geopolitical, economic and 
cultural existence. They 
determined the mentality of 
Russians and the policy of the 
government throughout the 
history of Russia and they cannot 
but do so at present” (Putin 
1999)  

 Dari variabel diatas yakni great 
power state, maka Putin mengurai dan 
memberikan intepretasi pada kebijakan 
limited contingen intervention yang 
dihasilkan pada proses pertama rational 
consistency sebagai kebijakan yang 
sejalan dengan gagasanya. Kebijkan 
tersebut dirasa menguntungkan dan 
sejlan dengan kepentingan nasional 
Rusia. Kebijakan tersebut merupkan 
tindakan peringatan pada NATO dan 
juga negara-negara yang berbatasan 
dengan Rusia terutama Ukraina, bahwa 
Rusia tidak akan segan-segan untuk 
memberikan sanksi ekonomi, politik 
maupun militer jika dirasa mengancam 
keamanan serta kepentingan Rusia. 

Kesimpulan  

 Worldview Putin tentang great 
power state menjadi faktor determinan 
terhadap pembentukan persepsi 
ancaman / threat perceptions dalam 
memandang kedekatan Ukraina dengan 
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NATO. Lewat konflik internal Ukraina 
dan distabilitas politik, Rusia 
memanfaatkan momentum itu untuk 
merebut Krimea dan Sevastopol dengan 
membuat kebijakan limited contingent 
intervention. 

Proses pengambilan kebijakan 
dalam menganeksasi Ukraina dibagi 
kedalam dua tahapan. Tahap pertama 
adalah rational consistency dimana 
memiliki 3 variabel yakni konflik  yang 
menguntungkan Rusia, faktor strategis 
Krimea & hukum internasional. Tiga 
variabel tersebut dihasilkan dari 
penafsiran Putin terhadap fakta-fakta 
dan informasi yang sedang terjadi di 
Ukraina. Ketiganya membentuk opsi 
kebijakan menyerang. Kebijakan 
tersebut lalu dibawa pada tahapan 
kedua yakni irrational consistency yang 
berisi proses umotivated bias Putin 
tentang great power state. Sehingga 
dihasilkan kesimpulan bahwa 
menyerang dengan limited contingen 
intervention merupakan kebijakan yang 
menguntungkan dan sejalan dengan 
kepentingan nasional Rusia. 
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