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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hubungan Rusia dan Turki kembali menegang sejak adanya kasus 

penembakan pesawat militer Rusia yaitu Sukhoi Su-24 oleh Turki menggunakan 

pesawat jet F-16 pada akhir tahun 2015 lalu. Sebelum peristiwa penembakan ini 

terjadi, Rusia telah melanggar perbatasan udara (air border) Suriah sejak bulan 

Sepetember 2015 lalu untuk menggelar operasi militer yang bertujuan untuk 

menghancurkan ISIS di daerah Latakia, Suriah sekitar 200 kilometer dari perbatasan 

Turki dan Suriah. 

Gambar 1.1: Peta Suriah. Latakia sangat dekat dengan perbatasan Suriah – Turki. 
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Pihak Turki mengklaim bahwa Su-24 sedang terbang di ruang udara Turki dan 

dianggap melanggar  kedaulatan penuh dan eksklusif pada ruang udara diatas 

wilayahnya. Klaim Turki tersebut didasarkan pada hukum ruang udara dan ruang 

angkasa yang ditentukan pada konferensi Chicago tentang Penerbangan Sipil 

Internasional (Chicago Conference on International Civil Aviation /Konvensi 

Chicago) yang diselenggarakan pada tahun 1944 yang mengatur tentang ketentuan – 

ketentuan umum seperti tentang kebebasan penerbangan (freedom of overflight) dan 

hak lintas penerbangan (transit) dan konvensi ini tidak berlaku bagi pesawat udara 

negara seperti pesawat udara militer, bea cukai atau kepolisian1. 

 Turki sebelumnya telah membela diri dengan mengatakan bahwa Su-24 sudah 

berada dalam ruang udara Turki selama 17 detik dan jet F-16 telah memperingati Su-

24 untuk segera keluar dari perbatasan udara Turki sebanyak 10 kali dalam waktu 5 

menit, namun menurut Turki, Su-24 tidak mendengarkan peringatan tersebut dan 

akhirnya peristiwa penembakan pesawat itu terjadi. Pihak Rusia kemudian merespon 

tuduhan itu dengan mengatakan bahwa pesawat militernya terbang hanya di daerah 

Suriah, yaitu di daerah Latakia, wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan Turki. 

Juru bicara Istana Kepresidenan Rusia (Kremlin) juga menambahkan bahwa posisi 

                                                        
1 Kusumaatmadja, Mochtar dkk. (2003). Pengantar Hukum Internasional. PT 

Alumni: Bandung. 
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teroris menyulitkan Rusia, seperti dikutip dari situs berita Reuters 25 November 2015 

sebagai berikut: 

 

“Kami ingin para teroris dan militan menjauh dari perbatasan Turki, tapi 

sayangnya mereka cenderung berkumpul di wilayah Suriah yang dekat 

dengan perbatasan Turki.” 

 

 Ketegangan dari hasil penembakan pesawat militer Rusia ini dibuktikan 

dengan adanya pernyataan dari presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin bahwa Turki 

telah menusuk Rusia dari belakang dan Turki adalah sebagai kaki tangan teroris. Hal 

tersebut disampaikan Vladimir Putin dalam pidato mendadaknya seusai pertemuan 

dengan Raja Yordania, Abdullah II, sebagai berikut: 

 

“Militer kami sedang memerangi terorisme, mengorbankan hidup mereka 

sendiri, tetapi kerugian hari ini seperti penikaman dari belakang oleh kaki 

tangan teroris.”(Kantor Berita Rusia, PASS. 25 November 2015) 

 

 Hal ini tentu dapat menjurus ke hal yang negatif pada hubungan kedua negara 

apabila ketegangan ini tidak segera diselesaikan. Selain itu, posisi Turki sebagai mitra 

perdagangan Rusia kedua (setelah Jerman) dapat terancam sehingga akan banyak 

merugikan Turki dalam sektor ekonomi. Sebelum insiden penembakan pesawat 

militer ini, ketegangan antara Rusia dan Turki sudah dimulai dengan adanya 
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pemikiran yang bertolak belakang mengenai permasalahan di Suriah, yaitu Rusia 

tetap ingin pemerintahan Bashar Al-Assad tetap berdiri, sedangkan Turki 

menginginkan Assad turun, yang menyebabkan adanya ketegangan-ketegangan kecil 

sebelum akhirnya memuncak pada penembakan pesawat militer tersebut. 

 

 Konflik antara kedua negara ini menjadi semakin terasa ketegangannya, 

karena pasca penembakan pesawat Su-24 milik Rusia tersebut dikecam keras oleh 

Rusia yang dipimpin langsung oleh Presiden Vladimir Putin dengan mengatakan akan 

memberikan ancaman serius untuk Turki, apabila Turki tidak mengabulkan tuntutan 

Rusia untuk meminta maaf dan bertanggung jawab langsung kepada Rusia. Hal ini 

juga disampaikan Presiden Rusia dalam kesempatan yang sama, sebagai berikut: 

 

“Saya memahami negara memiliki kepentingan regional masing – masing 

dan kami selalu menghormati hal itu, tapi kami tidak akan pernah mentorelir 

tindakan kriminal seperti ini…”  Lanjut Putin: 

“Kami jelas menganalisis lebih hati – hati atas apa yang terjadi dan 

peristiwa tragis ini akan memicu konsekuensi serius terhadap hubungan 

Rusia dan juga Turki.”(Kantor Berita Rusia, PASS. 25 November 2015) 

 

 Pidato tersebut ternyata direspon oleh Turki dengan menegaskan bahwa Turki 

tidak akan meminta maaf dan bertanggung jawab pada Rusia. Hal ini disampaikan 

Presiden Turki, Tayyip Erdogan kepada kantor berita CNN sebagai berikut: 

 

“Saya pikir jika ada pihak yang perlu meminta maaf, itu bukanlah kami. 

Mereka yang telah melanggar wilayah udara kami adalah pihak yang harus 

meminta maaf. Pilot kami dan Angkatan bersenjata kami hanya melakukan 
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tugasnya, yang terdiri dari merespon setiap pelanggaran aturan 

internasional. Saya rasa ini adalah esensinya.”(CNN, 26 November 2015) 

 

 Sejalan dengan peristiwa penembakan pesawat militer tersebut, Vladimir 

Putin, mengambil keputusan dengan cepat yaitu untuk menghentikan semua 

kerjasama dan kontak militer antara kedua negara, hal ini telah dikonfirmasi oleh 

Kementrian Pertahanan Rusia. Selain itu, Rusia juga telah melarang warganya untuk 

melakukan perjalanan ke Turki. 

 Merespon pernyataan presiden Turki yang tidak ingin meminta maaf, Rusia 

akhirnya melaksanakan ancaman yang sudah dijanjikannya dengan pengambilan 

sebuah keputusan yang menjadi dekrit Presiden Vladimir Putin dan diterbitkan oleh 

Istana Kremlin dan ditandatangani langsung oleh Presiden Rusia tersebut, untuk 

kemudian mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016. Dekrit tersebut adalah 

pemberlakuan sanksi ekonomi atau embargo ekonomi Rusia terhadap Turki. 

 Perincian sanksi ekonomi terhadap Turki tersebut telah disahkan resolusinya 

oleh Perdana Menteri Rusia Dimitry Medvedev yang berlaku 1 Januari 2016 tersebut 

meliputi a) penghentian kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional; b) 

negosiasi perdagangan serta investasi; c) pelarangan impor yang berupa bahan 

makanan termasuk daging, unggas, sayur – sayuran, buah – buahan, yang beku 

maupun yang kering, serta cengkeh dan garam (situs berita Antara News, 2 Desember 

2015); d) pengurangan ekspor: Turki merupakan negara yang sumber daya alam 

gasnya harus di impor dari negara lain. Salah satu importer gas terbesar Turki adalah 

Rusia dan ternyata perusahaan gas Rusia bernama Gazprom mengurangi ekspor gas 
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alam ke Turki. Pengurangan ekspor tersebut adalah dalam bentuk membatalkan 

pemberian potongan harga gas untuk para pelanggannya di Turki. 

 Selain sanksi rincian diatas, pembebasan visa bagi kedua negara untuk  

melakukan perjalanan sekarang sudah dihapuskan dengan adanya fakta bahwa Rusia 

memliki Asosiasi Operator Tour Rusia (Association of Tour Operators of Russia) 

yang adalah termasuk perusahaan terbesar – operator tour dari berbagai daerah di 

Rusia. Secara total, ATOR menyediakan lebih dari 80% dari aliran pariwisata yang 

diselenggarakan keluar dari Rusia, lebih dari 70% dari aliran pariwisata inbound dan 

sekitar 60% dari aliran pariwisata domestik. ATOR ini juga menghentikan atau 

menghapuskan adanya paket perjalanan bebas ke Turki yang mendukung kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah Rusia. Selain itu, warga negara Turki tidak 

diperkenankan untuk bekerja di wilayah Rusia kecuali adanya kontrak kerja atau 

kontrak sipil di Rusia. 

 Selain memboikot akses warga negara Turki ke Rusia, keputusan Presiden 

Vladimir Putin ini juga didukung kuat oleh warga negara Rusia sendiri. Warga negara 

Rusia mendukung keputusan ini dengan tidak melakukan perjalanan dalam bentuk 

apapun ke Turki, sehingga penurunan keuntungan juga terjadi dalam sektor wisata 

Turki. Bahkan beberapa universitas di Rusia ingin menarik kembali mahasiswa – 

mahasiswanya yang sedang pertukaran pelajar atau memang sedang melanjutkan 

studinya di Turki, dalam hal ini sektor pendidikan juga terpengaruh. 

 Proyek bilateral kedua negara yang sedang berjalan, yaitu proyek Akkuyu 

yang dilakukan oleh perusahaan Rusia – Rosatom – untuk membuat proyek nuklir 
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pertama Turki dihentikan. Proyek tersebut telah menghabiskan US$ 20 Miliyar atau 

sekitar Rp 278 triliun dan Rusia telah menginvestasikan pada proyek itu sebesar US$ 

3,5 Miliyar. 

 Rusia dan Turki adalah negara – negara yang mendirikan sebuah hubungan 

bilateral dengan didasarkan dengan tujuan menciptakan perdamaian dengan 

memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi sesuai dengan 

yang dikemukakan Kusumohamidjojo (1987), namun panggung politik internasional 

antara Rusia dan Turki yang sedang berkonflik ini menunjukkan bahwa Rusia, 

melalui presidennya Vladimir Putin, yang mengeluarkan kebijakan yang cukup 

mengerikan dan jahat tersebut menunjukkan bahwa pemimpin tidak mengikuti hati 

nurani untuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranya.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat ditarik perumusan masalah: 

Bagaimana tujuan kebijakan politik ekonomi Rusia terhadap Turki pasca 

penembakan pesawat militer Rusia oleh Turki tahun 2015?  

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan kebijakan politik ekonomi Rusia 

terhadap Turki tersebut. 
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2. Untuk menganalisis berbagai macam teori yang digunakan dengan studi kasus 

yang dipilih. 

3. Untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sastra – 1 di Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Teori Politik Internasional 

Arti dari politik internasional dan hubungan internasional sering disalah 

artikan sebagai arti yang sama. Hubungan internasional mencakup semua yaitu 

politik internasional, hukum internasional, administrasi  internasional, organisasi 

internasional dan lain – lain. Sedangkan politik internasional lebih menekankan 

studinya yang lebih spesifik seperti masyarakat internasional, politik yang terjadi 

dalam lingkup internasional, hubungan politik antar negara, dan kesatuan politik 

yang lainnya. 

 Politik internasional disebut sebagai permainan kekuasaan yang hanya 

melibatkan negara – negara yang berdaulat (Johari, 1985). Sedangkan menurut K. 

J. Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional yang ditulis oleh 

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani (2005) menyebutkan 

bahwa politik internasional adalah pola tindakan sebuah negara kepada 



 9 

lingkungan luar sebagai reaksi atau tindakan atas respon negara lain. 

Objek dari politik internasional adalah politik luar negeri dimana lebih 

spesifik pada kepentingan (interest), tindakan, serta unsur kekuatan suatu negara 

(power). Apabila negara lain melihat hal tersebut sebagai suatu pola dan 

mengeluarkan reaksi darinya maka hal tersebut dapat dipandang sebagai politik 

internasional (Wiriatmadja, 1988). 

2. Konsep Sanksi Ekonomi 

Menurut kamus hubungan internasional (Ashari, 2015), konsep sanksi 

ekonomi diartikan sebagai tindakan dalam bidang ekonomi seperti penghentian 

hubungan dagang atau penghentian bantuan keuangan atau yang dilakukan oleh 

suatu organisasi atau negara kepada negara lain untuk mengubah kebijakan atau 

perilaku negara tersebut. Embargo adalah salah satu tindakan dari konsep sanksi 

ekonomi. Embargo ekonomi merupakan pelarangan atau pemberhentian 

sementara kegiatan ekspor dan impor suatu negara, dan hal ini dilakukan sebagai 

tindakan untuk memberi hukuman atau tekanan kepada suatu negara. 

Sanksi ekonomi dapat dilakukan oleh satu negara, beberapa negara, atau 

kumpulan negara – negara yang berada di wadah organisasi internasional. Sanksi 

ekonomi juga dapat digunakan dalam konteks militer yang merujuk pada 

penghentian pembelian dan penjualan senjata serta menghentikan program 

kerjasama militer. 
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3. Konsep Power (Kekuasaan) 

Power atau kekuasaan pada dasarnya berarti sebuah kemampuan untuk 

mengubah sikap, orientasi, atau perilaku orang lain (Jimung, 2005). Sedangkan 

Miriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar – Dasar Ilmu Politik” (2008) 

menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu 

kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai 

dengan keinginan para pelakunya. Sedangkan dalam kamus hubungan 

internasional (Ashari, 2015) mengatakan kekuasaan adalah kemampuan suatu 

negara untuk mempengaruhi aktor lain dalam upaya mencapai tujuan dan 

mengamankan kepentingan dalam politik internasional, dan kekuasaan tersebut 

dapat didapat melalui ancaman (threats), tawaran (inducement), atau kooptasi (co-

optation). 

Kekuasaan memiliki tiga bentuk yaitu hard power, soft power, dan smart 

power. Dalam kasus Rusia dan Turki ini, dapat dikategorikan dalam hard power 

dimana hal tersebut merujuk pada kekuatan militer atau ekonominya. Kekuasaan 

adalah salah satu unsur yang paling penting dalam konsep hubungan 

internasional, karena pada dasarnya kekuasaan adalah sebuah hal untuk 

diperebutkan (struggle of power) dan kekuasaan adalah sebagai inti dari politik 

internasional. 
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E. Hipotesa 

 Dari fakta – fakta dan analisis yang ditemukan dalam kasus perseteruan antara 

Rusia dan Turki ini dapat diambil hipotesa bahwa tujuan Rusia mengeluarkan 

embargo tersebut adalah pertama, Rusia mengeluarkan embargo ekonomi dan 

menghentikan semua kerjasama dan kontak militer antara kedua negara untuk 

memberi tekanan atau hukuman untuk Turki pasca penembakan pesawat tersebut. 

Kedua, tujuan terselubung Rusia yang ikut serta dalam kebijakan politik ekonomi 

tersebut adalah untuk menunjukkan kekuatan/kekuasaan (power) bangsa Rusia 

terhadap Turki yang menghalangi kedaulatan (sovereignty) untuk berinteraksi dengan 

negara lain. 

F. Batasan Penulisan 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyebabkan pembahasan diluar 

konteks, penulis lebih memfokuskan pada menganalisis bagaimana kebijakan politik 

ekonomi Rusia terhadap Turki tersebut menggunakan kerangka teori yang digunakan 

dengan hanya memfokuskan pada kebijakan tersebut. Serta menganalisis 

menggunakan fakta – fakta yang ditemukan, mulai dari latar belakang terjadinya 

penembakan pesawat tersebut pada tahun 2015 sampai ke reaksi dan dampak yang 

dirasakan oleh Turk pada awal tahun 2016. Batasan penelitian ini sangat penting bagi 

penulis agar penelitian ini menjadi terfokus dengan fenomena yang terjadi.  
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G. Metode Penelitian 

 Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif yaitu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan 

menganalisanya dengan menggunakan data – data dan fakta – fakta yang ada. 

 Selain itu, penulis menggunakan analisis isi yaitu suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru dan valid data dengan 

memperhatikan konteksnya. Analisis ini menggunakan media komunikasi seperti 

berita online, cetak ataupun website resmi pemerintah yang bersangkutan dengan 

tulisan ini.  

 Penulis juga menggunakan metode studi pustaka yaitu teknik pengumpulan 

data, dianalisis, kemudian diaplikasikan dalam tulisan ini, perantara yang 

digunakan adalah buku cetak, jurnal online, berita online ataupun cetak yang 

mendukung tulisan ini. 

H. Sitematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab dengan berbagai sub bab 

sebagai berikut: 

BAB I Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka 

teori, jangkauan penelitian, metode penelitian, hipotesa dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Penulis akan menjelaskan dinamika politik luar negeri Rusia di era 
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Federasi Rusia. Selanjutnya akan dijabarkan era pemerintah Federasi 

Rusia, yaitu Boris Yeltsin, Vladimir Putin, dan secara singkat di era 

Demitry Medvedev. 

BAB III Dalam bab ketiga ini, penulis akan memaparkan data – data yang 

merupakan sejarah relasi atau sejarah hubungan antara Rusia dan juga 

Turki dari zaman Tsar (kerajaan) Rusia dan Kekaisaran Ustmaniyyah 

Turki. Pemaparan sejarah relasi akan dijelaskan sejak dari abad XVII 

sampai XVIII dan juga hubungan kedua negara di abad XX. Selain 

memaparkan sejarah relasi atau hubungan kedua negara, penulis juga 

akan memaparkan arti penting politik luar negeri Rusia untuk Turki. 

BAB IV Akan menganalisis bagaimana tujuan Rusia mengeluarkan kebijakan 

politik ekonominya kepada Turki tahun 2015, serta tujuan Rusia 

mengeluarkan embargo ekonominya untuk Turki. 

BAB V Merupakan kesimpulan dari bab – bab sebelumnya. 
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