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Abstrak 

Tulisan ini mendiskusikan perilaku kebijakan luar negeri [polugri] Rusia di 

bawah presiden Vladimir Putin. Paper ini menunjukkan bahwa perilaku polugri 

Rusia era presiden Vladimir terlihat semakin asertif di panggung politik 

internasional. Terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa perilaku 

Rusia merupakan negara great power yang sedang bangkit kembali. Sikap 

kritisnya terhadap Barat, perilakunya terhadap negara-negara tetangga, 

intervensi militer dalam konflik di Suriah, aliansinya dengan Iran, serta 

aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea merupakan indikasi fenomena 

tersebut. Walaupun demikian, terdapat problem domestik untuk menopang 

perilaku sebagai great power yang makin asertif tersebut, yakni, kemampuan 

ekonominya yang tidak menonjol.  
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Pendahuluan 

Bagi pemerhati masalah politik internasional, politik luar negeri (polugri) Rusia 

dewasa ini menarik untuk didiskusikan. Terdapat tiga alasan, pertama, Rusia adalah 

pewaris negara superpower, yang memiliki wilayah terluas di dunia. Negara ini juga 

mewarisi posisi kunci dalam politik keamanan internasional sebagai salah satu anggota 

tetap Dewan Keamanan PBB serta mewarisi arsenal senjata nuklir terbesar di dunia. 

Posisi geografisnya di benua Eurasia menjadikannya sebagai kekuatan sentral di 

Benua Eropa dan Benua Asia. 

Kedua, sejak lahir dari runtuhan Uni Soviet tahun 1991, Rusia awalnya dipandang 

hanya dengan sebelah mata oleh pihak Barat. Pada akhir 1990-an, kemunduran Rusia 

adalah potret realita yang bertahan lama sehingga para pengamat dan pemimpin negara 

Barat mewacanakan gambaran nyinyir tentang ‘dunia tanpa Rusia'. Di balik ungkapan 

nyinyir ini, terdapat fakta tak terbantahkan bahwa Rusia memang kenyatannya begitu 

lemah sehingga “Rusia makin menyusut sebagai aktor penting politik dunia.’  
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Ketiga, Rusia kemudian terlihat perlahan mulai merangkak bangkit. Di bawah 

Vladimir Putin yang menjabat sebagai presiden dua periode (2000 – 2008) dan 

kemudian setelah jeda Demitri Medvedev, Putin menjabat lagi untuk dua periode 

berturut-turut (2012 – 2024), Rusia telah terlihat semakin kokoh dan assertif dalam 

perilaku polugri. Fakta tentang kebangkitan Rusia secara perlahan ini diakui di Barat. 

Kebangkitan Rusia di kancah politik internasional tersebut menjadi isu strategis untuk 

di respons secara serius karena Rusia menggemakan penegasnnya kembali sebagai 

negara great power yang menantang hegemoni Barat.  

Aspirasi Rusia di bawah Presiden Putin yang membangkitkan kenangan kejayaan 

masa lalu telah menimbulkan kekawatiraan baru tentang masa kini dan masa depan 

politik global. Kekawatiran Barat semakin nyata ketika polugri Rusia yang  semakin 

asertif, seperti terlihat saat Rusia memberi peringatan Eropa agar tidak bekerja sama 

dengan Amerika Serikat  dalam instalasi komponen pertahanan rudal Amerika di 

wilayah Eropa Timur; penangguhan partisipasinya dalam Perjanjian Pasukan 

Konvensional di Eropa (CFE); serta insiden pada bulan Mei 2007 di mana Estonia 

menjadi sasaran serangan verbal maupun  tertulis. Tindakan Rusia tersebut muncul 

sebagai balasan atas keputusan pemerintah Estonia yang memindahkan lokasi makam 

tentara Soviet dari pusat kota Tallinn ke posisi yang kurang menonjol. 

Peristiwa yang cukup menghebohkan adalah pembunuhan mantan agen Rusia 

Alexander Litvinenko di London pada bulan November 2006. Sebagai seorang mantan 

agen Rusia, telah menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan Kremlin. Pembunuhan 

atas mantan agen Rusia dengan menggunakan zat radioaktif dan penolakan tegas Rusia 

untuk mengekstradisi terhadap orang yang terlibat menurut otoritas Inggris jelas 

memicu ketegangan. Dalam pidatonya di Konferensi Keamanan di Munich pada 

Februari 2007, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa “Perang Dingin baru tidak 

bisa dielakkan jika AS dan sekutu NATO-nya terus mencampuri urusan internal Rusia 

dan membuat berbagai keputusan besar tentang masalah keamanan internasional tanpa 

berkonsultasi terlebih dulu dengan Moskow.” Presiden Rusia juga mengkritik 

Amerika Serikat karena berusaha menciptakan “dunia satu bos, satu penguasa” dan 

karena mencampuri politik dalam negeri Rusia dengan, misalnya, mengajari Rusia 

bagaimana menjadi negara yang demokratis. 

Peristiwa lain yang mencengangkan adalah tindakan aneksasi sepihak Rusia atas 

Krimea pada tahun 2014. Aneksasi Krimea oleh Rusia terjadi pasca tumbangnya 

Presiden Ukraina yang pro Rusia –Viktor Yanukovych – oleh kelompok oposisi pro-

Barat. Referendum sepihak yang dilakukan Rusia di Krimea pasca aneksasi dianggap 

tidak sah oleh Kiev dan dikecam keras oleh negara-negara Barat. Namun secara de 

facto, Krimea kini berada di bawah penguasaan Kremlin. Peristiwa tersebut telah 

memicu ketegangan dan “Perang Dingin” antara Rusia dan Barat. 
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Metode Penelitian 

Tulisan ini menggunakan pendekatan kulatitatif. Pendekatan kualitatif merupakan  

suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dengan pendekatan ini, 

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 

pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan 

Taylor (Moleong, 2007:3). Data yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan 

data yang akan dikelola dan dianalisis dengan suatu metode tertentu. Dalam artikel ini, 

data yang digunakan adalah sebagian besar adalah data sekunder dengan 

memanfaatkan berbagai sumber informasi berupa buku, jurnal maupun sumber sember 

lain dari internet.  

Review Literatur/Tinjauan Pustaka 

Bagaimana kajian tentang perilaku polugri Rusia yang semakin asertif tersebut dewasa 

ini? Sebenarnya terdapat teori yang cukup popular, yakni, Teori Transisi Kekuasaan 

(TTK) bisa bisa membantu menjelaskan perilaku polugri Rusia. Teori ini sebenarnya 

awalnya merupakan turunan dari perpektif realis / neo-realis. Dikembangkan oleh 

A.F.K. Organski (1958) dan para pengikutnya (Wittkopf 1997, Tammen 2000), 

perpektif ini cukup meyakinkan untuk meneropong dinamika dan perilaku polugri 

Rusia dewasa ini. Terdapat beberapa catatan penting terkait dengan TTK ini.  

Pertama, TTK sebenarnya adalah suatu perpektif HI yang bertujuan untuk 

menjelaskan penyebab konflik dan perang internasional akibat lahirnya kekuatan yang 

muncul yang tidak puas dengan aturan internasional yang dibangun oleh kekuatan 

dominan. Menurut Teori ini, negara-negara di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kategori: negara status quo atau negara revisionis. Negara-negara kuat dan 

berpengaruh—seperti Amerika Serikat yang mendapat manfaat dari tatanan dunia 

yang sebelumnya—dikategorikan sebagai negara status quo; sementara negara-negara 

tidak puas dengan posisi mereka di spektrum internasional dianggap sebagai negara 

revisionis. TTK didasarkan pada asumsi bahwa negara revisionis bertujuan untuk 

perubahan radikal dari aturan lama atau memaksakan aturan baru bagi aktor 

internasional lainnya. 

Kedua, menurut TTK ini, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin merupakan negara 

revisionis. Dalam hubungannya dengan Amerika Serikat maupun aktor internasional 

lainnya, Rusia memiliki empat permasalahan utama. (a) Rezim Presiden Putin 

menantang nilai-nilai inti demokrasi dengan kurangnya menghormati kebebasan 

politik, sipil, dan hak ekonomi dan ekonomi yang disfungsional. (b) Rusia 

menghadirkan serangkaian tantangan strategis dan diplomatik di seluruh dunia, 

termasuk penumpukan persenjataan nuklir dan militernya. (c) Rusia menjadi ancaman 

bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan negara-negara sahabat AS di seluruh dunia, 

seperti negara-negara Baltik, Polandia, Finlandia, Swedia, Georgia, maupun Ukraina. 
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(d) Kerjasama Rusia dengan negara-negara "nakal" (Iran, Suriah, Korea Utara) dan 

kecenderungannya untuk memainkan peran spoiler menimbulkan serangkaian 

ancaman lain (Carafano 2015: 1).  

Ketiga, para pendukung aliran "revisionis" ini percaya bahwa dalam urusan keamanan, 

Rusia mempertahankan pandangan polugri yang a zero-sum-game. Keamanan absolut 

adalah tujuannya yang jika berhasil berarti ketidakamanan mutlak bagi negara-negara 

lain. Rusia terlihat keyakinan pada instrumen militer dan fokus membangun kembali 

kemampuan militernya dalam dekade terakhir. Penggunaan kekerasan terhadap 

tetangga yang lebih kecil dan aneksasi ilegal merupakan bagian dari kebijakan polugri 

ini (Granholm et al. 2014: 10, 25). 

Keempat, dalam menjelaskan sumber-sumber perilaku POLUGRI Rusia ini, aliran 

“revisionis" cenderung percaya bahwa tidak ada kesalahan apa pun yang dilakukan 

oleh pihak Barat. Perkembangan seperti kampanye NATO di Kosovo pada tahun 1999 

(dan kemudian pemisahan diri Kosovo dari Serbia), program pertahanan rudal AS di 

Eropa Timur, upaya yang didukung AS dan Uni Eropa untuk "mempromosikan 

demokrasi dan pemerintahan yang baik" di negara-negara pasca-Soviet (yang disebut 

oleh Kremlin serangkaian "Revolusi Warna") dan di atas semua itu ekspansi NATO 

ke Eropa timur tidak perlu dianggap mengancam keamanan Rusia dan alasan sah untuk 

reaksi balasan Moskow. Aliran aliran “revisionis" ini tegas menuduh Rusia memiliki 

aspirasi neo-imperialis atas tetangga-tetangganya dan Rusia percaya bahwa tetangga-

tetangga itu tidak memiliki hak yang sesuai untuk menentukan nasib mereka sendiri. 

Apa yang tidak bisa ditoleransi oleh Rusia adalah any independent sources of power 

on its borders or inside them that could resist the regime's will (Carafano, 2015: 3). 

Perlu dicatat bahwa TTK memiliki beberapa versi. Versi moderat mencoba 

menjelaskan perubahan radikal dalam paradigma perilaku polugri Moskow oleh 

kegagalan  dari reformasi demokrasi di Rusia pasca-Soviet. Reformasi politik Rusia 

ini tergelincir dari cara yang "tepat" dan mengalami degenerasi menjadi model 

kapitalisme negara / oligarkis yang didasarkan pada ekspor sumber daya alam, 

sentralisme, dan dominasi birokrasi kleptokratis. Rezim semacam itu enggan 

diintegrasikan dengan syarat-syarat global dan hanya bisa bertahan dengan 

mempertahankan kontrol domestik yang ketat dan menghasilkan citra "pengepungan 

permusuhan" Rusia—terutama untuk konsumsi politik domestik (Granholm et al. 

2014, 26-29).  

Pada saat yang Sama, pendapatan tinggi Rusia dari ekspor minyak pada tahun 2000-

an membuat rejim Putin dan Medvedev memiliki sumber ekonomi yang banyak yang 

bisa meningkatkan standar hidup rakyat Rusia maupun untuk meluncurkan program 

modernisasi militer. Namun pada gilirannya, pendapatan tinggi dari ekspor minyak ini 

menciptakan ilusi di antara para pemimpin Rusia bahwa Moskow dapat membiarkan 

dirinya melakukan arah internasional yang lebih asertif dan bahkan aspirasinya sebagai 

status great power. 
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Sedangkan,  versi ekstrim dari TTK  cenderung melihat Rusia sebagai trouble maker  

yang tidak dapat diperbaiki atau bahkan "bajingan" yang pada prinsipnya tidak dapat 

mengasimilasi / menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan bermain dalam aturan 

internasional yang sudah mapan. Bagi para pendukung aliran ekstrim ini, seluruh arah 

neo-liberal Barat tentang keterlibatan Rusia pasca-Soviet dalam transformasi 

demokratis dan kerja sama internasional akan menemui kegagalan. Seperti yang 

diamati oleh seorang analis neo-konservatif, "Sejak abad ke-17, Rusia telah terpecah 

dan terombang-ambing antara yang memandang dirinya sendiri sebagai bangsa Barat 

versus yang memandang dirinya sebagai kekuatan besar yang memiliki nilai-nilai yang 

berbeda dengan Barat dan memiliki sejarah untuk mengendalikan negara-negara 

tetangganya atas nama kekuatannya dan memajukan konsep peradabannya" (Carafano 

2015: 3). Untuk aliran ini, kebangkitan rezim Presiden Putin adalah hanya momen lain 

dalam sejarah Rusia ketika pendulum telah berayun dari pihak Barat. 

Para pendukung interpretasi "revisionis” berbeda pandangan tentang seberapa serius 

ancaman Rusia terhadap keamanan internasional dan apakah ambisi revisionis Rusia 

bersifat jangka pendek ataukah jangka panjang. Beberapa analis Barat percaya bahwa 

Rusia serius dalam memainkan peran lebih tegas dalam politik dunia, mengembalikan 

status Great Power dan menjadi salah satu kutub kekuatan dalam politik  internasional 

dewasa ini (Granholm et al. 2014: 15). Mereka menunjuk pada faktor-faktor seperti 

ukuran Rusia dan sentralitas geopolitik wilayah, sumber daya energi, persenjataan 

nuklir, bagian modern dari angkatan bersenjata konvensional, dan terutama kesediaan 

untuk menyerang, menumbangkan, dan memainkan peran sebagai trouble maker.  

Aliran ini menggarisbawahi bahwa Moskow secara aktif membentuk kembali yang 

lama (CIS, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), SCO, dll.). Dan 

membangun aliansi baru (Uni Ekonomi Eurasia (EEU), BRICS) mencoba untuk 

menantang hegemoni Barat baik pada regional dan tingkat global. 

Pengelompokan ini menujukkan bahwa bahwa Rusia telah membuktikannya sebagai 

suatu kekuatan yang harus diperhitungkan dalam politik internasional. Aliran ini 

melihat bahwa krisis Ukraina telah bertindak sebagai katalis dan mempercepat proses 

transformasi tatanan internasional. Sistem internasional saat ini kemungkinan besar 

hanya pada awal proses panjang dari perubahan struktural yang akan berdampak pada 

tingkat lokal, regional dan bahkan global. Antara lain, kebijakan Rusia menantang 

kerjasama regional di seluruh dunia, desain arsitektur keamanan Eropa, tingkat 

pengeluaran pertahanan, ketahanan kebijakan energi, dan hubungan Great Powers di 

Eropa, Asia dan Amerika. Aliran ini juga mencatat bahwa krisis Ukraina telah memicu 

pencarian identitas yang intens tentang apa artinya menjadi Rusia, Ukraina, Eropa dan 

apa pula arti dunia global. Seperti yang ditekankan oleh seorang pakar secara dramatis, 

"Dunia mungkin mungkin sedang tumbuh persaingan ideologi baru, di mana tatanan 

dunia liberal global menentang model otoriter, state-capitalistik" (Granholm et al. 

2014: 15). 
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Namun aliran yang dominan di dalam "aliran revisionis" adalah pandangan yang 

percaya bahwa Rusia sebenarnya adalah "kekuatan yang merangkak turun” (Carafano 

2015, 4). Analis dari pandangan ini menunjukkan bahwa Rusia secara ekonomi masih 

relatif lemah dan bergantung pada ekspor minyak yang sekarang tidak menguntungkan 

seperti sebelum krisis harga minyak 2014. Rusia saat ini tidak memiliki daya tarik 

ideologis yang luas yang sebanding dengan ideologi Komunis masa lalunya. Adapun 

mitra internasional Rusia, negara-negara seperti Republik Rakyat Cina, juga mungkin 

membenci tatanan internasional Barat. Tetapi mereka dapat dianggap sebagai sekutu 

yang ambivalen bagi Rusia. Mereka menentang tatanan itu bukan untuk keuntungan 

bagi Rusia, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Rusia tidak mengarahkan atau 

mengendalikan Tiongkok, apalagi menginspirasi mereka secara ideologis.  

Pandangan bahwa Rusia merupakan "kekuatan yang merangkak turun” ini mencatat 

bahwa perbandingan antara Uni Soviet dan Rusia kontemporer menyesatkan, tidak 

peduli seberapa besar rezim Putin mempromosikan mereka untuk membenarkan 

aturannya sendiri atau untuk memproyeksikan citra kesetaraan dengan Amerika 

Serikat dan kutub kekuasaan lainnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Rusia 

jauh lebih lemah daripada Uni Soviet, itu bukan berarti bahwa Barat harus 

mengabaikan ambisi geopolitik Rusia. Para pendukung aliran ini mengakui bahwa 

Rusia bisa menjadi masalah yang akan terjadi dengan pihak Barat untuk waktu yang 

sangat lama walau urgensinya akan berkurang. 

Hasil dan Pembahasan 

Polugri Rusia sebagai Great Power yang Bangkit Kembali 

Sejak terpilihnya kembali Vladimir Putin untuk menjabat Presiden pada 2012, Rusia 

semakin terlihat memiliki polugrinya yang tegas dan berusaha mendapatkan posisi 

great  power terkemuka dalam diplomasi global. Upaya Rusia tersebut membuahkan 

hasil. Berkat intervensi militernya di Suriah, Rusia menjadi powerbroker terkemuka 

di Timur Tengah. Diplomasinya di panggung politik internasional juga semakin aktif 

ketika Rusia menjadi tuan rumah bagi presiden Turki dan presiden Iran untuk 

mengoordinasikan tanggapan bersama terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump 

untuk menarik pasukan AS keluar dari timur laut Suriah. KTT tersebut menandai 

peringatan dua tahun dari apa yang disebut sebagai Proses Perdamaian Astana yang 

tujuan adalah untuk mengakhiri konflik di negara Timur Tengah (Bechev, 2019). 

Proses Astana tersbut sangat menarik karena AS tidak dilibatkan dalam forum tersbut. 

Karena itu, proses Astana mungkin menjadi pertanda tatanan global baru yang akan 

datang: kemunculan kekuatan-kekuatan non-Barat, seperti Rusia, Cina, dan India. 

Selama beberapa tahun terakhir, Putin tidak menghindar dalam menghadapi Barat. 

Pada hari-hari pertamanya sebagai pemimpin, Putin awalnya dengan sepenuh hati 

berpihak pada AS setelah peristiwa 9/11 dan bahkan menyatakan prospek Rusia 

bergabung dengan NATO. Tetapi pada saat Putin menyampaikan pidatonya yang 
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sering dikutip di Konferensi Keamanan Munich pada 2007, Putin menjadi skeptic  

bahwa AS dan sekutunya berusaha untuk melucuti Rusia dengan mengobarkan 

"revolusi warna"1 di seluruh negara-negara tetangga bekas Soviet  (Bechev, 2019).  

Fenomena Arab Spring pada 2010-2011 hanya mengkonfirmasi ketakutan Rusia dan 

sebagai perdana menteri, Vladimir Putin waktu itu secara terbuka mengecam 

keputusan Presiden Dmitry Medvedev yang saat itu untuk tidak memveto resolusi 

Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan zona larangan terbang di atas Libya yang 

mempercepat Inggris dan Prancis melakukan serangan udara atas Libya dan kejatuhan 

pemimpin Libya Muammar Gaddafi. 

Keretakan hubungan dengan Barat menjadi permanen ketika Rusia memnganeksasi 

semenanjung Krimea milik tetangganya Ukraina pada musim semi 2014. Sejak itu, 

Rusia menentang AS dan sekutunya Eropa yang telah menjatuhkan sanksi sebagai 

tanggapan atas aneksasi dan juga invasi Moskow ke wilayah Timur Ukraina. Hingga 

2014, AS dan UE menganggap Rusia sebagai mitra yang sulit dikendalikan.  

Untuk mewujudkan ambisi great power ini, Rusia menghabiskan lebih dari era 

sebelumnya sebelumnya untuk kebutuhan militer. Vladimir Putin memberikan niat 

awal untuk membalikkan kemerosotan militer dan membangun kembali Rusia sebagai 

kekuatan militer modern. Serangkaian dorongan modernisasi telah melihat 

pengeluaran sebagai persentase dari PDB hampir dua kali lipat. Waktu Presiden Putin 

di kantor telah melihat Rusia melenturkan kekuatan militernya di Chechnya, Georgia, 

Ukraina bagian timur dan yang terbaru Suriah (BBC, 2018). 

Sebagai respons, Pentagon menjadikan Rusia sebagai ancaman militer setara dengan 

meningkatnya kekuatan Cina. NATO telah mengerahkan pasukan di Eropa Timur 

untuk mencegah Rusia melakukan tindakan-tindakan agresif di luar perbatasannya. 

Terlebih lagi, ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa Rusia menggunakan 

berbagai strategi mulai dari pemerasan ekonomi hingga serangan ciber dan dari 

disinformasi ke dukungan terhadap sayap kanan populis dan partai-partai kiri radikal 

yang merongrong pesaing Baratnya dari dalam (Bechev 2019).  

Kontroversi yang sedang berlangsung mengenai campur tangan Rusia dalam 

pemilihan presiden AS 2016 bersama dengan retorika pro-politisi anti-imigrasi di 

Eropa seperti Presiden Hongaria Viktor Orban dan Menteri Dalam Negeri Italia 

Matteo Salvini. Uni Eropa telah mulai berbicara tentang "ketahanan" terhadap 

kampanye pengaruh eksternal dengan tetangga, Rusia (Bechev, 2019). 

                                                 
1 Istilah yang banyak digunakan oleh media untuk menggambarkan berbagai gerakan yang berkembang di 

beberapa negara di bekas Uni Soviet dan Balkan pada awal 2000-an. Peserta dalam revolusi warna 

menggunakan perlawanan non-atau  perlawanan sipil. Metode-metode seperti demonstrasi, pemogokan dan 

intervensi dimaksudkan sebagai protes terhadap pemerintah yang dianggap korup dan otoriter dan untuk 

mengadvokasi demokrasi dan mereka juga telah menciptakan tekanan kuat untuk perubahan. 
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Memang gudang senjata nuklir strategis Rusia warisan Uni Soviet berada pada tingkat 

yang sama dengan AS. Namun, terlepas dari reformasi militer yang ambisius selama 

dekade terakhir, pasukan konvensional Rusia sebenarnya masih jauh tertinggal 

dibanding dengan pasukan AS dalam hal kemampuan maupun kecanggihan 

teknologinya. Anggaran pertahanan Rusia $ 63 milyar juga masih jauh tertinggal 

dibanding dengan AS yang mencapai $ 643 milyar dan Cina yang telah mencapai $ 

168 milyar (Bechev, 2019). 

Rusia terlihat lebih baik dalam keterlibatannya pada perang terbatas di konflik Ukraina 

maupun konflik di Suriah tetapi Rusia tidak dalam posisi untuk memproyeksikan 

kekuatan militernya secara global. Meskipun memiliki hubungan yang relatif dekat 

dengan Cina dan India, Rusia tidak dapat mengandalkan jaringan aliansi yang stabil 

seperti yang dinikmati oleh AS di Eropa, Asia Timur dan sekitarnya. Rusia belum 

dapat menggantikan AS sebagai kekuatan utama atau hegemon di Timur Tengah atau 

bagian dunia lainnya. 

Bahkan dominasinya di Eurasia pasca-Soviet adalah masih banyak menghadapi 

hambatan. Negara-negara di Eropa Timur, seperti Ukraina, Georgia dan Moldova lebih 

berorientasi secara ekonomi maupun politik ke Barat. Di Asia Tengah, Cina justru 

menjadi pusat gravitasi yang semakin dominan. Di dunia pasca-Amerika, Rusia juga 

kemungkinan akan menjadi sebagai mitra junior terhadap China daripada pemangku 

kepentingan yang setara. 

Inti strategi Rusia adalah, mengutip pernyataan Yevgeny Primakov, untuk "bermain 

lemah dengan baik". Dalam beberapa kasus, strategi ini melibatkan mengeksploitasi 

kerentanan lawan. Politik domestik yang terpolarisasi di Barat telah memperkuat 

tangan Rusia. Ini memungkinkan Putin untuk bermain lebih efektif dengan permainan 

"memecah belah dan menaklukkan" (Bechev, 2019). 

Dalam kasus lain, Rusia mendapat banyak keuntungan dan manfaat karena bermain 

fleksibel. Di Timur Tengah, misalnya, Rusia telah berhasil membangun kerjasama 

dengan semua kekuatan yang saling bermusuhan: Iran, Israel, Teluk, Turki dll.  

Meskipun demikian, prestasi  kebijakan luar negeri Putin tetap beragam. Terkadang 

pertaruhannya membuahkan hasil, terkadang juga tidak. Jet tempur Rusia, bersama 

dengan pasukan darat Iran, menyelamatkan rezim Assad di Suriah. Krimea juga 

kudeta. Prestasi ini membuat popularitas presiden Rusia di dalam negri meroket hingga 

80 persen atau lebih (Bechev, 2019).  

Di benua Eropa, sumber daya minyak dan gas memberkati Moskow dengan pengaruh 

geopolitik; Jerman, misalnya, telah berusaha keras untuk mendorong pipa gas 

Nordstream 2, yang membuat AS kecewa. Negara-negara Balkan, juga berkeinginan 

untuk menjadi tuan rumah perpanjangan pipa Turk Stream. Tapi sekali lagi, ada batas 

kekuatan Moskow. NATO semakin besar, meskipun ada pushback dari Rusia. Tahun 
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ini Makedonia Utara akan bergabung dengan aliansi, mengikuti jejak Montenegro (De 

Haas, 2011). 

Pada saat yang sama, Rusia tidak membuat banyak kemajuan di Ukraina. Konflik di 

Donbas telah lama mengalami kebuntuan sementara Kiev menolak proposal Rusia 

untuk konstitusi pembagian kekuasaan yang secara efektif akan memberi Rusia hak 

veto atas kebijakan luar negerinya (De Haas, 2011).  

Kesuksesan internasional harus dibayar. Sanksi yang dijatuhkan oleh UE dan AS 

masih berlaku sampai saat ini. Meskipun tawaran ramah Donald Trump terhadap 

Kremlin, Kongres AS telah meningkatkan langkah-langkah hukuman terhadap Rusia. 

Investigasi Mueller dan dugaan kolusi antara kampanye Trump dan Kremlin telah 

membuat pemulihan hubungan menjadi semakin sulit (Bechev, 2019). 

Selama dasawarsa terakhir, upaya pengejaran kejayaan di luar negeri Rusia sebagai 

great power ini terlihat membuahkan hasil di dalam negeri, yakni, memberi legitimasi 

Presiden Presiden Putin dan memperkuat cengkeraman politik di dalam negeri. 

Namun, tampaknya semakin sedikit masalahnya. Eksploitasi asing tidak lagi dapat 

meningkatkan peringkatnya. Keuntungan yang didapat di Suriah, Republik Afrika 

Tengah atau Venezuela tidak membeli popularitas rezim. Masyarakat Rusia semakin 

fokus pada tantangan yang dihadapi di dalam negeri,  seperti pertumbuhan anemia, 

proyeksi kenaikan usia pensiun, dan korupsi yang melemahkan. Kepercayaan pada 

institusi rendah, dengan hanya Presiden Putin yang mempertahankan popularitas 

sebagai individu. Ketidakpuasan sosial meningkat dan sanksi Barat, dalam 

hubungannya dengan harga minyak yang rentan, telah membuat beban berat bagi 

Rusia (Bechev, 2019). 

Tentu saja, tekanan domestik ini tidak akan memaksa Kremlin untuk melakukan putar 

balik arah polugrinya. Tetapi tekanan domestik sebagai pengingat bahwa gagasan 

bahwa Rusia adalah kekuatan revisionis yang mampu menjungkirbalikkan tatanan 

dunia (De Haas, 2011).  

Hambatan Ekonomi 

Perilaku polugri Rusia yang asertif dalam polugrinya, menunjukkan bahwa negarai ini 

ingin diakui sebagai Kekuatan Besar. Walaupun demikian, sebagai great power yang 

bangkit, kekuatan ekonomi Rusia ternyata belum begitu kuat. GDP-nya Rusia hanya $ 

1,57 triliun bernilai sekitar  8 persen dari GDP Amerika Serikat dan  hanya sebanding 

dengan negara Eropa menengah,  seperti Spanyol. Uni Ekonomi Eurasia (EEU) yang 

akhirnya berhasil dibentuk oleh Presiden Putin tahun 2014 setelah upaya bertahun-

tahun sebenarnya masih belum sebanding dengan raksasa ekonomi Uni Eropa. Di 

bawah kepemimpinannya saat ini, Presiden Putin mengakui bahwa ada batasan 

ekonomi untuk perilaku polugrinya (Bloomberg, 2017).  
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Oleh karena itu, terdapat Rusia berkomitmen untuk disiplin anggaran dan alokasi 

sumber daya yang terukur di antara penuntut utama - sektor sosial dan pembangunan, 

serta pertahanan dan keamanan. Disiplin anggaran membatasi alokasi sumber daya 

untuk proyeksi kekuatan, terutama varietas keras, bahkan jika alokasi tersebut pada 

tingkat yang cukup tinggi untuk menyebabkan ketidaknyamanan bagi Pihak Barat. 

Ekonomi Rusia juga menghadapi berbagai tekanan: pertumbuhan ekonomi yang 

stagnan bahkan sebelum penurunan harga minyak 2014 dan tantangan anggaran dan 

investasi dari harga minyak yang lebih rendah dan sanksi ekonomi pasca aneksasi 

Krimea. Komitmen terhadap disiplin anggaran dan alokasi sumber daya yang terukur 

telah dipertahankan. Namun, ada juga pergeseran retorika dan kebijakan utama menuju 

ekonomi yang lebih 'aman' termasuk kebijakan industri yang dimotori oleh sektor 

impor (Bloomberg, 2017).  

Ada fitur-fitur utama dari lingkungan Rusia yang mengancam keberhasilan perubahan 

kebijakan semacam itu, tetapi sangat menghambat kebijakan. Hambatan tersebut 

termasuk banyak kelemahan kelembagaan, masalah isolasi, iklim, ukuran pasar, dan 

lokasi industri yang menyulitkan bagi sector industri Rusia untuk menjadi kompetitif 

di tingkat global. Kompetitor Barat tidak memiliki pengaruh menentukan terhadap 

ekonomi Rusia. Tetapi kompetitornya dapat meningkatkan biaya bagi perilaku Rusia 

sebagai Great Power, melalui pengurangan akses investasi dan teknologi kepada Rusia 

(Bloomberg, 2017).   

Penutup 

Tulisan ini telah mmebahas perilaku kebijakan luar negeri [polugri] Rusia di bawah 

presiden Vladimir Putin. Paper ini menunjukkan bahwa perilaku polugri Rusia era 

presiden Vladimir terlihat semakin asertif di panggung politik internasional. Terdapat 

bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa perilaku Rusia merupakan great power 

yang sedang bangkit.  

Sikapnya kritis Rusia terhadap Barat, perilakunya terhadap negara-negara tetangga, 

intervensi militer dalam konflik di Suriah, aliansinya dengan Iran, serta aneksasi Rusia 

atas Semenanjung Krimea merupakan indikasi fenomena tersebut. Walaupun 

demikian, terdapat problem domestik untuk menopang perilaku sebagai great power 

yang asertif tersebut, yakni, Rusia terhambat dengan kemampuan ekonominya. 
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