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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Hubungan Rusia dengan Suriah sebenarnya adalah hubungan lama yang dijalin 

kembali. Hubungan Rusia dengan Suriah sebenarnya sudah terjalin sejak Rusia masih dalam 

bentuk Uni Soviet dan Suriah belum menjadi sebuah Negara yang diakui oleh PBB. 

Rusia meletakkan “Byzantyne Army” di Suriah pada abad 10 dan 11, dan setelah 

perjanjian Carlovitz dengan Ottoman Empire pada 1699 semakin banyak pedagang Rusia 

yang mengunjungi Suriah dalam perjalanan menuju Palestina termasuk di dalamnya adalah 

masyarakat Kristen Orthodox.1 Hal inilah yang membuat kekaisaran Orthodox memperluas 

pengaruhnya dan membangun sebuah pos konsuler di Aleppo, Latkia, Beirut dan Saida pada 

tahun 1893. Pengaruhnya terus meluas hingga ke Suriah dan kekaisaran Orthodox juga 

membangun sekitar 70 bangunan sekolah guna memajukan pendidikan di Suriah pada tahun 

1905. Hal inilah awal mula terjalinnya hubungan antar Rusia dengan Suriah. 

Setelah perang dunia ke II Uni Soviet terpecah dan Rusia mulai membenahi kondisi 

yang ada didalam negerinya agar dapat bersaing di dunia internasional kembali. Rusia 

kemudian merumuskan kembali semua kebijakan luar negerinya untuk kembali mencapai 

kejayaan seperti sebelum Uni Soviet pecah. Hal ini dapat dilihat dari dokumen keamanan 

yang terlihat dari kebijakan Presiden Vladimir Putin yang mengatakan bahwa ingin 

                                                           
1  Andrej Kreutz. 2006.  Russia in the Middle East: Friend or Foe? 
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mengembalikan pengaruh Rusia dengan mengeluarkan National Security Concept pada 

tahun 2000. Isi dokumen tersebut menjelaskan bahwa Rusia telah kembali ke arena politik 

internasional dan berusaha untuk mengembalikan kekayaan masa lalu yang dimilikinya.2 

Timur Tengah merupakan negara dengan geopolitik yang sangat strategis. Maraknya 

konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, menjadi salah satu daya tarik untuk Negara 

Barat dan Negara-negara asing lainnya serta menjadi tujuan untuk merebut kepentingan 

nasionalnya di Timur Tengah. 

Konflik di Timur Tengah adalah konflik yang paling banyak terjadi dalam beberapa 

dekade terakhir. Salah satu konflik di Timur Tengah adalah Arab Spring yang juga terjadi di 

beberapa negara di Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan yang 

terakhir Suriah. Konflik di negara – negara tersebut adalah pemberontakan yang dikarenakan 

adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan lokal yang dinilai ditaktor, monarki-absolut, 

dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada rakyatnya sendiri.3 

Dengan adanya konflik di Timur Tengah tersebut memancing intervensi dari banyak 

Negara termasuk pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Rusia dan China. 

Berdasarkan kebijakan luar negerinya Amerika Serikat mengginginkan Suriah 

menggulingkan Bashar Al-Assad. Lain halnya dengan Rusia dan China yang mendukung 

rezim Assad. 

                                                           
2  Ministry of Foreign Affair Russian Federation, National Security Concept of The Russian Federation. Approved By 

President Decree No. 24 of 10 January 2000, Ministry of Foreign Affair Russian Federation Official Site. 

3  Paul R. Hensel & Paul F. Dich l. 1994. Testing Empirical Propositions, About Shatterbelts. 
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Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi untuk 

mengancam Pemerintah Suriah yang melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang 

menentang rezim Presiden Suriah Bashar al Assad. Resolusi ini dirancang oleh Prancis, 

Inggris, Jerman dan Portugal. Resolusi ini mendapatkan dukungan dari Sembilan anggota 

Dewan Keamanan yang lain. 

Resolusi tersebut gagal diloloskan karena dua Negara pemilik hak veto, yaitu Rusia 

dan China memberikan hak vetonya untuk menetang resolusi tersebut. Menurut Menteri 

Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menekankan bahwa satu-satunya solusi untuk situasi di 

Suriah adalah dengan cara dialog.4 

Dalam hal ini Rusia dan China memainkan politik yang sesuai dengan 

kepentingannya. Jika rezim Assad mampu bertahan, maka hal tersebut akan merugikan 

pihak Barat. Maka dengan tegas Rusia menolak segala bentuk sanksi yang dapat 

memberatkan Suriah, termasuk sanksi ekonomi maupun politik. Dewan Keamanan PBB 

setuju mengaplikasikan Chapter 7 Article 41 UN Charter maka jalan investasi militer akan 

terbuka bagi Suriah.5 Hal ini adalah kali ketiganya Rusia dan China menjatuhkan veto untuk 

Suriah. 

Rusia bekerja sangat keras dengan sekutunya untuk menghindari Suriah dari 

investasi militer, karena mereka khawatir semakin meluasnya pengaruh Barat di Timur 

                                                           
4  Nunun. Rusia Tetap Tolak Sanksi Terhadap Suriah, http://suarakaryaonline.com, diakses 11 Desember 2016 

5  United Nations Security Council. 2011.  Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria’s 

Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, Chin. United Nations Official site, 

4 

http://suarakaryaonline.com/
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Tengah.6 Adanya hak veto yang dilakukan oleh Rusia menyebabkan kesepakatan 

perdamaian di Suriah gagal dan menjadikan konflik di Suriah semakin berlarut dan menelan 

banyak korban. 

Rusia ingin kembali mencapai kejayaan masa lalunya. Hal ini terlihat dari kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Presiden Vladimir Putin yang ingin mengembalikan pengaruh Rusia 

dengan mengeluarkan National Security Concept pada tahun 2000.7 

Untuk mewujudkan Negara adikuasa salah satu cara yang dilakukan Rusia adalah 

menjadi “Polisi Dunia” untuk memperluas pengaruh politiknya ke Negara-negara lain, 

sehingga keseimbangan kekuasaan (Balance of Power) di level internasional dapat tercapai.8 

Dengan adanya konflik di Suriah maka Rusia dapat memperluas pengaruhnya ke dunia 

internasional. Rusia yakin bahwa konflik Suriah dapat dislesaikan dengan jalur perdamaian 

bukan dengan cara intervesi militer. 

Proses penurunan rezim Bashar Al-Assad yang dimulai sejak awal 2000-an dinilai 

oleh rakyat Suriah telah memakan banyak korban baik dari sipil maupun dari pemerintah itu 

sendiri. Pihak pemerintah Suriah diisukan menggunakan senjata kimia berbahaya untuk 

melawan pihak oposisi dan menimbulkan kemarahan pihak internasional. Mendengar isu 

tersebut Vladimir Putin selaku Presiden Rusia menentang isu tersebut dan menuduh bahwa 

pihak oposisilah yang mengunakan senjata kimia terhadap tentara dan rakyat Suriah. 

                                                           
6  www.bbb.co.uk/indonesia/dunia/2012/07//120719_veto_suriah.shtml, diakses 11 Desember 2016 

7  Ministry of Foreign Affairs Russian. Federation, National Security Concept of The Russian Federation Approved by 

Presidential Decree No. 24 of January 2000, Ministry of Foreign Affairs Russian Federation official Site 

8  M. Agastya. ABM. 2013. Arab Spring, Yogyakarta, IRCiSod, hal. 197 

http://www.bbb.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120719_veto_suriah.shtml


5 
 

Banyak masyarakat Suriah yang tidak setuju dengan keputusan Assad membuat 

terjadinya konflik perang saudara dan memakan banyak korban. Assad dinilai oleh dunia 

telah melanggar hak asasi manusia karena telah melakukan penyerangan terhadap rakya 

yang menolak kepemrintahanny. Menanggapi semakin kacaunya situasi di Suriah negara-

negara Arab Teluk (Gulf Countries Cooperation/ GCC) melakukan penutupan kantor-kantor 

kedutaannya serta memulangkan semua diplomat dan karyawan kedutaan dari ibukota 

Suriah. Liga Arab, Uni Eropa dan Amerika Serikat juga memberikan sanksi ekonomi 

terhadap Suriah sehingga mata uang Lira semakin merosot. PBB juga mengancam akan 

memberikan sanksi untuk Bashar Al-Assad jika ia masih bersikap seperti ini terhadap 

rakyatnya namun, sanksi-sanksi tersebut ditolak oleh Rusia dan China dan menggunakan 

hak veto mereka.9   

Menanggapi situasi Suriah yang dikatan oleh banyak pihak bahwa Suriah melakukan 

penyerangan menggunakan senjata kimia terhadap masyarakatnya, Pemimpin Rusia yaitu 

Vladimir Putin mengatakan: 

“Dari sudut pandang kami, tampaknya tidak masukakal angkatan bersenjata yang 

sekarang berada di beberapa wilayah mengepung pemberontak, disebut-sebut 

menggunakan senjata kimia. Hal ini sebagai dalil untuk menerapkan sanksi terhadap 

mereka, termasuk penggunaan kekuatan. Seluruh argument itu ternyata tidak dapat 

dipertahankan, tetapi mereka tetap menggunakannya untuk melancarkan serangan 

militer yang di Amerika Serikat sendiri dianggap sebagai suatu kesalahan. Apakah 

                                                           
9 Hamdanii, Muhammad Ibrahim. 2012. Krisis Ekonomi di Suriah Presiden Bassad Al-Assad, dan Geo-

PolitikInternasional. http://muhammadibrahimhamdaniii.wordpress.com/2012/03/25/krisis-ekonomi-di-suriah-

presiden-bashar-al-assad-dan-geo-politik-internasional/, diakses 11 Desember 2016 

http://muhammadibrahimhamdaniii.wordpress.com/2012/03/25/krisis-ekonomi-di-suriah-presiden-bashar-al-assad-dan-geo-politik-internasional/
http://muhammadibrahimhamdaniii.wordpress.com/2012/03/25/krisis-ekonomi-di-suriah-presiden-bashar-al-assad-dan-geo-politik-internasional/
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kita melupakan itu?”10 Ungkapan tersebut adalah ungkapan Vladimir Putin dalam 

wawancaranya terhadap Associated Press (AP) dan Televise Rusia. 

Rusia sangat mendukung pemerintahan Assad karena Suriah merupakan sekutu 

utama Rusia di Timur Teangah. Rusia sendiri memiliki pangkalan laut di Provinsi Latkia 

dan pangkalan udara di Tartus yang merupakan fasilitas peninggalan Uni Soviet dan inggin 

melindunginya. Bagi Putin intervensi di Suriah adalah suatu cara untuk menegaskan kembali 

dirinya di panggung dunia serta Sebagai pasar potensial untuk perdagangan senjata. Selain 

itu, Suriah merupakan kartu judi yang bisa digunakannya untuk merengkuh kembali posisi 

Rusia sebagai negara adidaya dunia dan sebagai kekuatan regional di Timur Tengah.11 

Rusia sangat mendukung agar konflik yang terjadi di Suriah dapat diselesaikan 

dengan cara perdamaian. Sargey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan: 

“Rusia memperinggatkan bahwa solusi militer atas konflik yang terjadi di Suriah 

akan memperkeruh situasi di Negara tersebut dan wilayah Timur Tengah.” 

Dalam pernyataan tersebut Lavrov berbicara dengan Lakhdar Brahimi utusan 

perdamaian PBB dan Liga Arab untuk Suriah melalui telepon dia menekannkan, kurangnya 

alternative diplomatik dan mengupayakan solusi militer hanya akan memperkeruh situasi di 

                                                           
10  Hamdani, Muhammad Ibrahim. 2012. Krisis Politik Suriah dalam Tinjauan Geopolitik Rusia: 

http:://www.jaringnews.com/politikperistiwa/opini/49759/m-ibrahim-hamdani-krisis-politik-suriah-dalam-

tinjauan-geopolitik-rusia , diakses 12 Desember 2016 

11  Bumirakyat. 2015. Mengapa Rusia Campur Tangan di Suriah: 

https://bumirakyat.wordpress.com/2015/10/13/mengapa-rusia-campur-tangan-di-suriah/, diakses 13 Desember 

2016 
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Suriah dan wilayah Timur Tengah.12 Pernyataan ini dirilis oleh Kementrian Luar Negeri 

Rusia, Rabu, 28 Agustus 2013. 

Hubungan Rusia dengan Suriah sudah terjalin sejak lama dan hubungan ini semakin 

kuat setelah pemerintahan Suriah dipegang oleh Bassad Al-Assad. Hubungan yang sudah 

sangat lama ini yang menjadikan Rusia sangat mendukung pihak pemerintahan Suriah dalam 

kasus perdamaain di Suriah. 

Uni Soviet adalah Negara yang pertamakali mengakui kemerdekaan Suriah dan 

Suriah juga Negara yang memperkuat pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan. Sehingga penulis menetapkan pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah 

penelitian, yaitu : Mengapa Rusia memberikan dukungan kepada pemerintahan Bashar Al-

Assad pada tahun 2011-2015? 

 

C. Kerangka Teori 

Sebagai pedoman bagi penulis untuk mempermudah melakukan penelitian dan 

analisis yang ada serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan terhadap objek penelitian 

dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak signifikan, penulis mencoba mengajukan 

kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian tentang motif mengapa Rusia melakukan 

hubungan kerjasama dengan Suriah dan mendukung pemerintahan Bashar al-Assad pada 

                                                           
12  Rusia: Solusi Militer Akan Perkeruh Situasi di Timur Tengah: M.sindonews.com/read/776613/41/rusia-solusi-

militer-akan-perkeruh-situasi-di-timur-tengah, diakses 15 Desember 2016 
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tahun 2011-2015, sehingga penulis dapat menjelaskan pokok permasalahan dengan 

menggunakan sebuat model dan konsep. Model  adalah suatu abstraksi atau representasi dari 

fenomena, suatu abstraksi dunia nyata, sedangkan Konsep adalah kata yang melambangkan 

suatu gagasan.13 Dalam proposal ini penulis akan menggunakan salah satu model yang dapat 

menjelaskan Politik Luar Negeri yaitu Model Aktor Rasional untuk mempermudah 

mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta fenomena 

perubahan politik luar negeri sebuah negara. 

Model Aktor Rasional 

Menurut Graham T. Allison ada tiga model yang dapat mendeskripsikan proses 

pembuatan keputus Politik Luar Negeri, yaitu model aktor rasional, model proses organisasi, 

dan model politik birokrasi. Untuk menjelaskan permasalahn di atas penulis akan 

menggunakan salah satu model yaitu Model Aktor Rasional.  Model ini mendeskripsikan 

bahwa politik luar negeri merupakan sebuah hasil yang terjadi akibat dari tindakan-tindakan 

yang diciptakan oleh aktor rasional.14 

Tindakan atau kebijakan suatu negara dalam internasional diciptakan oleh 

pemerintah dengan menggunakan strategi politik luar negeri.  Politik luar negeri suatu 

negara berupa sebuah kebijakan untuk di tujukan kepada negara lain dalam mencapai tujuan 

suatu negara. Politik luar negeri juga merupakan reaksi sebuah negara dalam menanggapi 

tindakan negara lain. Politik luar negeri dapat dipengaruhi dari faktor eksternal maupun 

faktor internal suatu negara. Dalam mencapai sebuah kepentingan nasional negara dapat 

                                                           
13  Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional, Jakarta, LP3ES 

14  Ibid. 
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melakukan beberapa macam kerjasama yang berupa kerjasama bilateral, multilateral, dan 

regional.15 

Untuk dapat melaksanakan politik luar negeri, pembuat kebijakan harus menganalisa 

kepentingan nasional dan mengkalkulasikan keuntungan yang akan didapat negara. Ketika 

negara telah menetapkan kepentingan nasionalnya dan menyusunnya dalam sebuah daftar 

sesuai dengan prioritas, hasil kebijakan tersebut kemudian diterapkan dalam strategi politik 

luar negeri mereka dengan negara lain sehingga dapat menghasilkan keuntungan besar bagi 

negara.16 

Dalam menganalisa suatu keuntungan atau kerugian dalam kerjasama dengan Negara 

lain dapat di lihat dengan cara analisa SWOT. Metode analisi SWOT merupakan alat yang 

tepat untuk menemukan masalah. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic 

planner) harus menganalisa faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemaham, 

peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisa 

situasi. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) 

dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats). Analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal 

peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) 

dan kelemahan (weaknesses). 

                                                           
15  Yanyan, Y. M. 2010. Politik Luar Negeri. Pustaka Unpad, hal. 1-12. 

16  Mohtar, M. 1994. Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. 
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Rusia dapat membuat strategi dalam menggunakan analisa ini, yaitu dengan 

mengkaitkan tiap bagian dari SWOT. Menggunakan rumus S-O atau S-T, yaitu 

memaksimalkan kekuatan Rusia sehingga mendapatkan keuntungan dari peluang yang 

dimiliki oleh Suriah atau dengan kekuatan yang dimiliki Rusia dapat mengatasi ancaman 

dari Suriah maupun dari negara lain. Strategi yang lainnya seperti W-O yaitu berdasarkan 

potensi yang dimiliki Suriah dapat dijadikan sebagai peluang untuk mencapai keuntungan 

yaitu membantu kelemahan yang dimiliki Rusia dan peluang yang dimiliki Suriah juga dapat 

menjadi sebuah bantuan bagi Rusia untuk meminimalisir ancaman yang didapat. 

Hubungan Rusia dan Suriah dalam segi pertahanan dan ekonomi semakin menguat 

sejak tahun 2012. Hal ini tidak lepas dari peran seorang pemimpin yang mengambil 

keputusan. Vladimir Putin yang menjabat kembali pada tahun 2012 tentu telah 

mempertimbangkan baik buruknya Rusia dalam mendukun pemerintahan Bashar Al Assad. 

Keputusan yang diambil oleh Putin haruslah memenuhi kepentingan nasional Rusia. namun 

dalam setiap kerjasama pasti ada untung dan ruginya. Kepentingan nasional dapat dicapai 

apabila suatu negara bisa mendapatkan keuntungan besar dengan mengeluarkan sedikit. 

Untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah dengan menggunakan matrik SWOT. 

Matrik ini menggambarkan faktor internal ( Strength and weaknes) dan faktor eksternal 

(Opportunity and Threat).17 

 

 

                                                           
17  Nisak, Z. 2013.  Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif. jurnal unisla, 2. 
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Strengths and Weaknesses: 

Kekuatan militer Rusia sudah tidak dapat diremehkan lagi. Rusia terus membangun 

dan memperbaiki kekuatan militernya agar menjadi yang terbaik dan terkuat di dunia. 

Menurut data dari Global Firepower (GFP) Rusia ada dalam urutan kedua setelah Amerika 

Serikat. Dari data yang penulis dapatkan Amerika Serikat memiliki Power Index 0.2475 dan 

Rusia memiliki Power Index 0.2618.18 Dari data terebut terlihat perbandingan power index 

kedua Negara tersebut hanya berbeda sedikit. 

Kelemahan Rusia terletak pada perekonomiannya. Dari data World Bank Rusia 

menempati urutan ke 10 dengan GDP 2.034 trillion US$ pada tahun 2011. 

Opportunity and Threat 

Saat ini Rusia sedang bangkit dan ingin mengembalikan kejayaannya seperti pada 

masa Uni Soviet. Rusia sedang mencoba memperluas pengaruhnya di Timur Tengah 

maupun dunia. Suriah merupakan sekutu dari Rusia dan saat ini Suriah sedang mengalami 

konflik perang saudara antara pemerintahan Bashar Al Assad dengan masyarakat yang tidak 

setuju dengan pemerintahan Assad. Konflik di Suriah sudah menjadi isu dunia sehingga 

sangat di sorot oleh seluruh negara di dunia. Amerika dan bangsa Barat lainnya tidak 

mendukung pemerintahan Assad namun Rusia dan China sangat mendukung pemerintahan 

Assad karena menurut kedua negara ini konflik di Suriah dapat di selesaikan dengan cara 

yang halus. Bantuan militer Rusia di Suriah sendiri selain untuk membantu pemerintahan 

Suriah juga digunakan Rusia untuk mencoba berbagai persenjataan yang dimilikinya serta 

melatih kekuatan miter agan semakin kuat. Disorotnya konflik Suriah secara otomatis 

                                                           
18  www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, diakses 25 Desember 2016 

http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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pergerakan militer Rusia di Suriah juga menjadi sorotan dunia dan ini dapat dimanfaatkan 

oleh Rusia untuk menunjukkan kekuatan dan kecanggihan militer Rusia adalah yang terbaik 

di dunia. 

Konflik yang terjadi di Suriah otomatis membutuhkan banyak persenjataan dan Rusia 

sejak pemerintahan Hafez Al Assad telah melakukan ekpor senjata dan ini menjadi sebuah 

peluang peningkatan ekonomi Rusia. Selain penjualan senjata Rusia juga mendapatkan 

keuntungan dari minyak. Suriah telah melakukan perjanjian akan memasok minyak di 

wilayah Eropa dan ini di dukung oleh Rusia dan China. 

Pengaruh Amerika yang sangat kuat di dunia dapat menjadi ancaman tersendiri bagi 

Rusia. Amerika yang menolak pemerintahan Bashar Al Assad dengan menggunakan 

pengaruhnya akan mendapatkan dukungan dari banyak negara di dunia sedangkan Rusia 

hanya didukung oleh China. Jika Amerika mampu menggulingkan pemerintahan Assad 

maka ini akan mengancam seluruh kepentingan Rusia di Timur Tengah dan akan berdampak 

menjadi keterpurukan Rusia. 

Dari analisis SWOT di atas ddapat disimpulkan dengan rumus S-O atau S-T adalah 

sebagai berikut, Rusia memiliki militer yang kuat dan ingin mengembangkan kekuatan 

militernya agar menjadi yang terbaik di dunia. Menurut Rusia dengan bantuan militer yang 

diberikannya kepada Suriah menjadi lahan percobaan senjata dan pelatihan militer dan ajang 

untuk menunjukkan pada dunia bahwa militer Rusia adalah yang terbaik. Dengan terjalinnya 

kerjasama antara Rusia dan Suriah yang kuat dan didukung oleh China dapat menjadikan 

ancaman terbesar bagi negara Amerika. Inilah guna dari analisa SWOT, yang dapat 
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membantu dalam proses pembentukan kebijakan politik luar negeri suatu negara agar 

mencapai keuntungan secara maksimal dengan kerugian sekecil mungkin. 

Selain menggunakan model Rational Actor, dimana pembuat kebijakan dapat 

menggunakan analysis SWOT dalam menentukan kepentingan nasional berdasarkan untung 

rugi, selanjutnya tindakan Rusia melakukan kerjasama dengan Suriah dapat dijelaskan juga 

melalui sebuah konsep yaitu Kepentingan nasional. 

Konsep Kepentingan Nasional 

Politik Luar Negeri suatu Negara sendiri sebenarnya untuk mencapai suatu 

kepentingantertentu terhadap Negara lain. Tujuan dilaksanakannya politik luar negeri adalah 

untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah konsep yang paling banyak 

digunakan sebagai unsur suatu Negara untuk mencapai kebutuhan negaranya. Unsur tersebut 

mencakup ekonomi, militer, dan ideologi. 

Konsep kepentingan internasional sendiri lebih kearah untuk mengukur peran suatu 

Negara dalam mencapai kekuasaannya di Negara lain. Pada umumnya kaum realis 

mengartikan arti kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan/power. Power dapat digunakan 

suatu Negara untuk mengatur Negara lain. 

 

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah: 

Kemampuan minimum Negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan 

identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan Negara-negara lain. Dari tujuan 
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tersebut, para pemimpin suatu Negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik 

terhadap Negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.19 

 

Dari ungkapan Morgenthau diatas maka dapat disimpulkan bahwa Negara 

melakukan kerjasama dengan melihat keunggulan-keunggulan dari Negara lain dan 

pelaksanaan kepentingan nasional dapat berupa kerjasama (diplomasi) yang dapat 

menguntungkan Negara dan masyarakatnya. 

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling popular dalam analisa 

hubungan internasional. Konsep ini sering digunakan karena sebagai dasar untuk 

menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Maka dari itu kepentingan nasional 

merupakan suatu cara untuk mengetahui prilaku politik luar negeri suatu Negara, karena 

Negara selalu ingin mencapai kepentingan nasional.20 

Menurut Morgenthau negarawan-negarawan yang berhasil dalam sejarah adalah 

mereka yang berusaha memelihara “kepentingan nasional,” yang diartikan sebagai 

“penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang 

dianggap paling viral bagi kelestarian Negara-negara.” Maka dari itu suatu Negara dikatan 

berhasil jika kepentingan nasionalnya telah tercapai dan mampu dipelihara. 

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya suatu Negara melakukan diplomasi. 

Dalam aspek diplomasi kepentingan nasional sebagai prinsip untuk kebaikan bagi rakyat 

negaranya sehingga startegi awal diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional.21 

                                                           
19  Theodore A. Columbia dan James H. Walfe. 1990.  Introduction to International Relation, hal.115 

20  Mohtar Mas’oed. Op.Cit,. hal. 139 

21  Rosaliajasmin-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819-SOH101 (Pengantar Ilmu Hubungan Internasional)-

Kepentingan Nasional.html, diakses 12 Desember 2016 
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Kepentingan nasional merupakan tujuan awal bagi para pembuat keputusan untuk 

melancarkan politik luar negeri suatu Negara dalam berhubungan dengan Negara lain dan 

sebagai upaya untuk melancarkan kepentingan nasional negaranya. Banyak kepentingan 

nasional antar Negara menyebabkan suatu Negara kesulitan dalam mengambil keputusan. 

Misalnya adalah dalam kasus di Suriah, banyaknya Negara-negara yang menginvestasi di 

Suriah bukan hanya Rusia tetapi konflik di Suriah masih berlangsung karena Negara-negara 

tersebut memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. 

Dapat di lihat bahwa setiap Negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-

masing dan berbeda. Pada umumnya kepentingan nasional setiap Negara adalah kepentingan 

ekonomi, militer, dan ideologi. 

1. Ekonomi 

Ekonomi adalah kepentingan nasional yang digunakan untuk meningkatkan 

perekonomian suatu Negara. Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan suatu Negara untuk 

meningkatkan ekonomi negaranya dengan menumbuhkan realisasi atau kerjasaam dengan 

Negara lain.22 Cara yang digunakan oleh suatu Negara untuk meningkatkan 

perekonomiannya dengan kepentingan nasional adalah dengan cara melakukan ekspor-impor 

dan mendapatkan kekayaan alam dari Negara lain. biasanya kekayaan alam yang mereka 

ambil adalah pangan, minyak, maupun gas alam. 

Pada masa Perang Dunia I minyak adalah kebutuhan yang sangat utama untuk 

keperluan perang dan kegiatan industri lainnya  sehingga Negara-negara yang memiliki 

minyak melimpah menjadi bekuasa pada masa itu.23 Namun pada saat ini produksi minyak 

                                                           
22  Ibid. 

23  Hands J. Morgenthau. 2010. Politik Antar Bangsa, Jakarta, Buku Obor, hal. 141 
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menurun dan mengakibatkan Negara-negara besar harus mengekspor minyak dari Negara 

lain dan situasi ini mengakibatkan suatu konflik. 

Dari terori di atas dapat disimpulkan bahwa Rusia memiliki kepentingan nasional di 

Suriah untuk meningkatkan perekonomiannya yang membuat Rusia sangat membela dan 

mendukung pemerintahan Assad. Kepentingan terebut antara lain adalah adanya impor 

persenjataan di Suriah dari Rusia sejak masa pemerintahan Hafez al-Assad demi 

meningkatkan industri dan perekonomian Rusia. Minyak dan gas saat ini adalah yang sangat 

diinginkan Rusia dari Suriah. Minyak adalah yang paling diinginkan dan berharga bagi 

seluruh dunia, dan gas diisukan menjadi energi paling diperebutkan di abad ke-21 ini, karena 

memiliki harga yang lebih murah dan bebas polusi. Posisi Suriah sendiri berada di pesisir 

laut Mediterania yang menyebabkan Suriah adalah Negara yang memproduksi minyak dan 

Suriah telah melakukan penjanjian akan memasok minyak untuk wilayah Eropa dan ini 

didukung oleh Rusia dan China. 

2. Keamanan dan Pertahanan 

Kuat atau lemahnya suatu Negara di lihat dari keamanan dan pertahanan Negara itu 

sendiri, maka dari itu suatu Negara akan melakukan segala usaha untuk mempertahnkan 

kedaulatan Negaranya, keutuhan wilayahnya, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman 

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. 

Maka kepentingan nasional selain ekonomi yang sering dicari oleh Negara-negara 

adalah keamanan dan pertahanan. Keamanan dan pertahanan ini dapat di capai dengan cara 

meningkatkan pangkalan militer, teknologi dan kualitas angkatan sejata. Jika keamanan dan 

pertahanan Negara dapat tercapai maka Negara tersebut dapat menciptakan Balance of 

Power. 
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Sejak masa Uni Soviet, Rusia memiliki pelabuhan pangkalan militer di wilayah 

Tartus, di pangkalan militer tersebut terdapat kapal induk Rusia yang digunakan untuk 

pelatihan militer tentara dan pertahanan Rusia di Timur Tengah. Pelabuhan ini juga di 

gunakan Rusia untuk memasok persenjataan ke Suriah dan untuk tenpat pelatihan-pelatihan 

militer bagi tentara Suriah.24 

Rusia juga sudah memiliki pangkapan udara permanen di Suriah, tepatnya di 

Hmeymin, Provinsi Latakia. Selama ini pangkalan udara tersebut digunakan untuk 

meluncurkan serangan terhadap pasukan pemberontak anti pemerintah Suriah. Rusia 

nampaknya ingin mewarisi fasilitas angkatan Uni Soviet di Mediterania.25 

3. Ideologi 

Arti ideologi dalam segi politik adalah merupakan system kepercayaan yang 

menerapkan dan membenarkan suatu tataan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan 

memberikan startegi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk 

mencapainya.26 

Kepentingan ideologi adalah kepentingan yang bertujuan untuk dapat melindungi 

dan mempertahankan ideologi suatu Negara dari pengaruh ideologi Negara lain, banyak 

Negara-negara saat ini yang menyaring ideologi-ideologi dari Negara lain dan melihat 

dampak positif untuk negaranya.  

Persamaan ideologi dapat menyatukan Negara-negara. Misalnya adalah Rusia dan 

China yang sama-sama memiliki ideologi komunis sehingga kerjasama kedua Negara 

                                                           
24  http://militerania.blogspot.com/2012/07/sumber-militer-rusia-kirim-enam-kapal-.html, diakses 25 Desember 

2016 

25  http://www.jalurmiliter.com/2016/10/respon-ide-zona-larangan-terbang-as.html?m=0, diakses 25 Desember 

2016 

26  Kamus besar Bahasa Indonesia 

http://militerania.blogspot.com/2012/07/sumber-militer-rusia-kirim-enam-kapal-.html
http://www.jalurmiliter.com/2016/10/respon-ide-zona-larangan-terbang-as.html?m=0
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tersebut terjalin sangat akrab. Sama dengan Suriah dan Iran yang memiliki ideologi syiah 

nurshairiyah, namun lain halnya jika suatu Negara tidak memiliki ideologi yang sama 

dengan Negara lain, maka akan semakin terintimidasi dan bahkan tertindas. 

Dalam penelitian ini, terlihat jika hanya ada dua unsur kepentingan nasional yang di 

pertahankan dan diingginkan oleh Rusia dari Suriah. Kepentingan nasional tersebut antara 

lain kepentingan ekonomi dan kepentingan militer 

Dari penjelasan-penjelasan diatas makan dapat dilihat jika penyebaran pengaruh 

kekuasaan merupakan langkah yang dapat digunakan suatu Negara untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. Dengan adanya perjanjian pemasokan senjata dari Rusia ke Suriah 

maka itu akan menguntungkan Rusia dalam segi perekonomian, dengan Rusia mendukung 

Irak dan Iran sekutu Suriah untuk menyalurkan pipa gas melelui Suriah (Mediterania), dan 

menjaga hubungan dengan sekutu-sekutu Suriah adalah upaya yang dilakukan Rusia guna 

menjaga pengaruhnya di kawasan Suriah agar kepentingan nasionalnya dapat tercapai. 

 

D. HIPOTESA 

Dari penjelasan konsep dan teori diatas, Penulis memberikan hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang di kemukakan di atas, yaitu: Alasan 

Rusia memberikan dukungan kepada pemerintahan Bashar al-Assad pada tahun 2011-2015 

karena: 

1. Konflik yang terjadi di Suriah membuat Rusia meningkatkan volume penjualan senjata ke 

Suriah. 

2. Rusia berusaha melindungi pangalan laut dan udaranya yang terletak di Suriah. 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 

1. Untuk meninjau lebih jauh tentang Kepentingan Rusia membangun kerjasama dengan 

Suriah. 

2. Serta memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pihak. 

 

F. JANGKAUAN PENELITIAN 

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap 

hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam 

sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian agar lebih jelas dan spesifik, sehingga 

permasalaan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.  

Dalam penelitian ini penulis telah membatasi kajian pada persoalan faktor yang 

membuat Rusia melakukan kerjasama dengan Suriah dan mendukung Bassad al-Assad pada 

tahun 2011, dimana pada saat itu sedang terjadi demo besar-besaran yang di lakukan warga 

Suriah untuk menggulingkan pemerintahan Bassad al-Assad dan memakan banyak korban 

hingga pada tahun 2015 banyak sangsi yang diberikan Internasional untuk Pemerintahan 

Assad. 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitia yang bersifat kualitatif 

(deskriptif), yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan atau gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu 

data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu denga studi kepustakaan. 

Sumber-sumber yang digunakan meliputi berbagai literatur yang berhubungan dengan 

peneltian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi 

ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga 

internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna mempermudah 

penyusunan bahasan dan uraian-uraian.  

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II, akan menjelaskan mengenai dinamika Rusia serta hubungan Rusia dengan 

Suriah. 

BAB III, penulis akan mendeskripsikan fluktuasi hubungan Suriah dengan Rusia 

BAB IV, berisi tentang pembuktian pada jawaban hipotesa, penulis akan menjelaskan 

alasan mengapa Rusia mendukung pihak Assad dalam konflik di Suriah dan kemapuan 

Rusia menetralisir isu-isu Suriah. 

BAB V, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan penelitian serta 

menutup dari hasil penelitian ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


