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BAB II 

DINAMIKA HUBUNGAN RUSIA DENGAN SURIAH 

 

Pada bab II ini penulis akan menjelaskan tentang dinamika Rusia yang mencangkup 

geografis, sejarah umum Uni Soviet sebelum berubah menjadi Rusia, sistem pemerintahan Rusia, 

politik luar negeri Rusia dan hubungan bilateral antara Rusia dengan Suriah dari masa Uni Soviet 

sampai adanya konflik di Suriah. 

Rusia berada pada benua Eropa, khususnya Eropa Timur serta benua Asia di mana 

pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Wilayah paling luas adalah Siberia. Di 

bagian utara dan timur Rusia dibatasi oleh Kutub Utara dan Laut Pasifik. Di selatan berbatasan 

dengan Korea Utara, China, Mongolia, dan Kazakhstan, Azerbaijan, dan Georgia. Sedangkan di 

barat daya dan barat berbatasan Ukraina, Belarus, Latvia, dan Estonia, serta Finlandia dan 

Norwegia. Rusia memiliki batas timur-barat maksimum sekitar 5.600 mil (9.000 km) dan lebar 

utara-selatan dari 1.500 sampai 2.500 mil (2.500 4.000 km). 

Rusia adalah negara terluas di dunia, berukuran hampir dua kali luas Amerika Serikat dan 

meliputi 1/8 luas daratan bumi. Luas wilayah Rusia pada tahun 2016 yaitu 17.098.200 km² yang 

membentang dalam 11 zona waktu, mulai dari bagian timur benua Eropa hingga ujung timur 

benua Asia bagian utara. Jumlah penduduk Rusia pada tahun 2016 sebanyak 144.370.000 jiwa. 

Rusia merupakan negara ke sembilan paling padat di dunia. Penduduk Rusia cukup beragam. 

Penduduknya sebagian besar adalah etnis Rusia, namun terdapat lebih dari 150 kelompok etnis 

lain yang berkedudukan di sana.1 

                                                           
1  https://britannica.com/place/Russian, diakses 20 Januari 2016 

https://britannica.com/place/Russian
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A. Dinamika Rusia 

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 negara yang menggantikan 

kedudukannya adalah Rusia. Rusia merupakan bekas bagian Negara Uni Soviet terbesar yang 

mewarisi luas wilayah paling besar dari peninggalan Uni Soviet. Rusia mewarisi sekitar 50% 

jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan sekitar 50% aset ekonomi dan persenjataan yang 

dimilki oleh Uni Soviet. Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai Negara 

adidaya lagi. Meskipun Rusia adalah Negara penting, tetapi statusnya masih jauh 

dibandingkan dengan status Uni Soviet dulu.2 

Setelah tahun 1945, politik dunia dikuasai oleh dua Negara yaitu Amerika Serikat dan 

Uni Soviet. Kedua Negara tersebut bertarung dalam perang dingin, pertarungan ini terjadi di 

Eropa akibat Perang Dunia II. Pada tahun 1949, Amerika Serikat memberikan bantuan 

ekonomi pada Eropa dan mendirikan NATO untuk menandingi Uni Soviet. Sedangkan Uni 

Soviet yang dipimpin oleh Stalin mendirikan Negara asosiasi di Timur Eropa untuk melawan 

Barat.3 Perang dingin terjadi pada karena kedua Negara saling menetang dua ideologi besar 

dunia, Uni Soviet dengan Marxisme-Leninisme, dan Amerika Serikat dengan ideologi 

kapitalis dan demokrasi. Tahun 1980 Perang Dingin terjadi kembali karena kedua Negara 

adidaya ini mempengaruhi para sekutunya untuk mengikuti ideologi yang mereka usulkan. 

Pada tahun 1991 Uni Soviet pecah dan menandai berakhirnya Perang Dingin. Federasi 

Rusia mendekralasikan kedaulatannya, terpisah dari kekuasaan Uni Soviet mengikuti 

Negara-negara pecahan Uni Soviet. Sebagai Negara utama dalam Commonwealth of 

                                                           
2 Dikutip dari skripsi, Kepentingan Rusia Mendukung Pihak Pemerintahan Bassar Al-Assad Dalam Konflik di Suriah 

pada tahun 2011-2013, Afifah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

3  Dank, Catherine, 2001, Russian Politics and Society an Introduction, England, Longman, hal. 246 
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Independent State (CIS), Federasi Rusia perperan penting dalam pengembangan Eurasia. 

Federasi Rusia memiliki 11 zona waktu, lebih dari 150 etnis minoritas, dan 21 republik 

otonom. Kaum regionalis yang ada di Negara ini merupakan ancaman stabilitas Negara.4 

Uni Soviet dulu merupakan Negara adidaya, dengan seiringnya waktu Uni Soviet 

mengalami kemunduran yang berakhir dengan kehancuran. Rusia yang merupakan Negara 

pecahan Uni Soviet terbesar sedang berusaha untuk mengembalikan kejayaannya seperti 

masa Uni Soviet. 

B. Sejarah Rusia 

Pertengahan tahun 1980, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang 

disebabkan oleh tingginya jumlah korupsi dan rusaknya birokrasi serta budaya politik yang 

makin monolitik semakin memperkuat apatisme masyarakat. Kondisi tersebut memaksa para 

petinggi Negara dan pemimpin partai untuk mengoreksi atas kebijakan partai dan politik 

Negara Uni Soviet. Upaya perubahan telah dimulai sejak pemerintahan Yuri Andropov lalu 

di lanjutkan oleh Konstantin Jarmenco, namun karena singkatnya masa jabatan mereka, 

langkah tersebut tidak berpengaruh. Setelah kematian Konstantin Jermenko (1985), Majelis 

Tinggi Uni Soviet memilih seorang tokoh muda yaitu, Mikhail Gorbachev. Mikhail 

Gorbachev merupakan tokoh paling muda yang pernah memimpin partai komunis dalam 

sejarah Uni Soviet. Semenjak menjabat sebagai Sekertaris Jendral PKUS Maret 1985, 

Gorbachev mulai melancarkan gagasan yang dikenal dengan Perestroika (Restrukturisasi), 

Galsnot (Keterbukaan), dan Demokratizatsia (Demokratisasi). Dengan kata lain, untuk 

                                                           
4  Andrew Haritage, Atlas Dunia, google book, hal. 123 
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menjalankan restrukturisasi dibutuhkan kondisi keterbukaan yang kondusif bagi roda 

demokratisasi masyarakat Uni Soviet.5  

Tanggal 19 Agustus 1991 “Maklumat Pemimpin Uni Soviet” menyiarkan pengumuman 

tentang pemberhentian Mikhail Gorbachev dari masa jabatannya karena masalah kesehatan, 

dan penyerahan mandat kepada Wapres Gennady Yanaev, serta dibentiknya Committee on 

the State of Emergency (GKCP) dan pengumuman keadaan darurat di daerah-daerah. Pada 

tanggal 21 Agustus 1991 Boris Yeltsin menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis Tinggi 

RSFSR. Kudeta yang dicanangkan Yeltsin ini mendapat dukungan masyarakat Moskow 

dengan membentuk barikade untuk mempertahankan Gedung Putih yang merupakan Gedung 

Soviet Rusia di Moskow. Pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan. 

Gorbachev kembali ke Moskow pada tanggal 22 Agustus 1991 dan para tokoh berhasil 

ditangkap. Tanggal 8 Desember 1991 beberapa pemimpin republik mengadakan pertemuan 

rahasia tanpa mengundang Gorbacev. Pertemuan rahasia ini mengumumkan berakhirnya Uni 

Soviet dan Negara-negara bekas konstituennya yang lalu membentuk Commonwealth of 

Independent State (CIS). Tanggal 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi 

mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan mengakhiri eksitensi Uni Soviet. 25 

Desember 1991 secara resmi Uni Soviet berakhir dan berkibarlah bendera Rusia.6 

Rusia sudah diprokalmasikan pada tanggal 12 Juni 1990 dalam siding pertama wakil 

rakyat Soviet Rusia (RSFSR). Pada tanggal yang sama di tahun berikutnya terpilihlah Boris 

                                                           
5 A. Fahruradji, Rusia Baru Menuju Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 184-185 

6  ibid, hal 186-187 
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Yeltsin sebagai pemimpin Dewan Tertinggi RSFSR. Walaupun hal itu terjadi pasa masa Uni 

Soviet masih berdiri, namun hingga kini diperinggati sebagai hari kemerdekaan Rusia.7 

Beberapa ahli mengatakan bahwa sejarah Rusia dapat dibagi sesuai dengan zaman di 

mana berbagai kota menjadi ibukota Negara Rusia8 antara lain adalah: 

1.  Negara Rusia pertama, didirikan oleh Rurik pada abad IX akhir di sekitar Kiev. Pada 

tahun 1237 kerajaan ini dikuasai oleh Negara Mongol.  

2. Negara Rusia kedua, berpusat di Moskow. Negara ini berdiri setelah dinasti Rurik 

berhasil mengusir bangsa Mongoldan ahli waris kaisar Byzantium. 

3. Negara Rusia ketiga, berpusat di St. Petersburg. Masa ini berlangsung pada tahun 1703 

hingga 1918, yaitu ketika Lenin menjadikan Moskow sebagai Ibukota Rusia kembali. 

Pemerintahan Rusia di St. Petersburg didirikan oleh Peter Agung dengan memindahkan 

Ibukota Rusia beserta Kremlin dari Moskow. 

4. Negara Rusia keempat, masa ini terjadi setelah berakhirnya masa dinasti Tsar dan masih 

berlangsung hingga saat ini. Pusat pemerintahan terletak di Moskow 

 

 

C. Sistem Pemerintahan Rusia 

                                                           
7  Ibid, hal 191-193 

8  http://historia66.wordpress.com/2009/10/12/periodesasi-sejarah-rusia diakses pada 15 Februari 2017 

http://historia66.wordpress.com/2009/10/12/periodesasi-sejarah-rusia
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Rusia merupakan sebuah Negara yang berbentuk federasi pasca Uni Soviet yang di 

pimpin oleh seorang Presiden. Presiden pertama Rusia adalah Boris Nikolayevich Yeltsin. 

Sebagai Negara federasi, Negara ini terdiri dari konstituen sebanyak 89 subyek federasi yan 

terdiri dari 22 Republik, 47 Oblast atau Provinsi, 6 Kray (setingkat Provinsi), 2 Kota Federal 

( kota setingkat Provinsi), dan 10 Okrug Otonom. 

Kekuasaan pemerintahan Negara dipegang oleh: Presiden, Dewan Federasi, Pemerintah 

(Praviel’stvo) dan kehakiman. Dalam subyek Federasi Rusia (Republik, Kray (daerah), 

Oblast dan Oblast Otonom) di pegang oleh organisasi-organisasi kekuatan setempat.9 

Pada tahun 1917 Rusia masih berupa Kerajaan/Kekaisaran dan kepala negaranya adalah 

seorang Tsar. Selama masa Kekaisaran, Rusia mengalami persingungan politik dengan 

Negara-negara Eropa, salah satunya dengan Prancis mengenai Krisis Balkan karena 

menginginkan pelabuhan yang bebas dari es di Eropa yang disebut dengan Politik Air 

Hangat. Selain itu Rusia juga mengalami konflik dengan Turki dan Australia dalam Perang 

Dunia I. Akibat politik ini, terjadi pertempuran dengan Jepang dan intervensi terhadap 

Taiwan. 

Selanjutnya, politik Rusia di kuasai oleh kepentingan Uni Soviet yang mengambil sikap 

indipenden. Pada tanggal 12 Desember 199, Rusia ditetapkan sebagai Negara hukum yang 

berbentuk federasi oleh konstitusi federasi Rusia dengan sistem pemerintahan Presidensil dan 

kekuasaan Ekslusif, Legislatif, dan Yudikatif berdiri sendiri. Pemerintah di pegang oleh 

Presiden yang berpusat di Kremlin serta Perdana Mentri yang bertanggung jawab terhadap 

parlemen namun perannya terbatas dibandingkan dengan Presiden. Sejak pembangkangan 

                                                           
9  A. Fahrurodji. Op. Cit., hal. 194 
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Wakil Presiden Aleksander Ruskoi dan ketua parlemen Ruslan Khasbulatov, lembaga wakil 

presiden dihapus. 

Parlemen di Rusia dibagi menjadi dua: Dewan Federasi (Soviet Federasi) yang 

merupakan majelis tertinggi, dan Duma Negara (Gosudarstvennaya Duma) merupakan 

majelis terendah. 

1. The Federation Council (Dewan Federasi) 

Dewan Federasi memiliki 178 anggota, 2 utusan atau wakil berasal dari tiap 

republik dan daerah lain. Anggota dari dewan dipilih oleh Presiden, namun pada tahun 

1995 terjadi perubahan peraturan, gubernur dan kepala lembaga legislatif daerah masing-

masing yang menentukan dua utusan dari daerahnya. Anggota federasi memiliki tugas 

menunjuk seorang Jaksa agung untuk pengadilan tinggi Rusia untuk mengatasi masalah 

yang berkaitan dengan perbatasan suatu Provinsi, , serta menyetujui pengesahan undang-

undang yang dirancang oleh Presiden. 

Anggota dewan federasi memiliki kekuasaan yaitu, kekebalan dari penagkapan, 

penahanan, dan pencarian atau dapat dikatakan kebal terhadap hukum. Namum peraturan 

ini diubah dan kekuasaan khusus yang diberikan kepada anggota dewan federasi antara 

lain:10 

1. Persetujuan terhadap keputusan Presiden Federal Rusia pada pengenalan darurat 

militer. 

2. Persetujuan Presiden federal Rusia pada pengenalan keadaan darurat 

                                                           
10  Afifah. Op. Cit. 



8 
 

3. Menentukan kemungkinan menggunakan angktan Bersenjata Federasi Rusia di luar 

wilayah federasi Rusia 

4. Melakukan pemilihan Presiden Rusia 

5. Dakwaan terhadap Presiden Federasi Rusia 

6. Menerima hakim-hakim peradilan, serta anggota badan tinggi dan tertinggi 

Mahkamah Agung Federasi Rusia yang diajukan oleh Presiden 

Dewan Federasi Rusia dipimpin oleh seorang ketua dan wakilnya. Pada dasarnya, 

Dewan Federasi adalah lembaga tetap yang tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh 

Presiden. 

2. The Duma State (Duma Negara) 

Duma State atau Duma Negara yang merupakan majelis terendah Federasi Rusia 

dan terdiri dari 450 anggota. Duma berpusat di Moskow, anggotanya disebut sebagai 

deputi. Duma Negara dikenalkan oleh Boris Yeltsin pasca krisis konstitusional Rusia 

pada 1993 , dan disetujui oleh masyarakat Rusia melalui referendum.11 

Duma Negara memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang, menyetujui 

anggaran belanja dan pendapatan Negara, melakukan konfirmasi terhadap terpilihnya 

mentri oleh presiden, dan berwenang untuk memulai proses pemberhentian presiden. 

Tugas Duma Negara juga membuat RUU yang diberikan pada dewan Federal untuk 

dikoreksi, lalu di berikan kepada presiden untuk ditandatangani. 

                                                           
11  Ibid. 
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Duma Negara dipilih melalui pemilihan umum yang bertugas selama 4 tahun. 

Tanggal pemilihan umum akan ditentukan oleh presiden. Kedudukan Duma sangat 

rendah di hadapan presiden walaupun dipilih langsung oleh rakyat. 

Dalam sidang istimewa ke 9 yang digelar pada tanggal 28 Maret 1993 Deputat 

Rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya pada pemerintahan Yeltsin. Saat itu parlemen 

yang dipimpin oleh Ruslan Khasbulatov mengeluarkan keputusan pemberhentian Yeltsin 

sebagai presiden. Dengan dukungan dari kekuatan militer, presiden menyerang gedung 

parlemen untuk melumpuhkan kekuatan oposisi yang berada di gedung tersebut. Akibat 

dari penyerangan tersebut timbullah banyak korban jiwa.  

Setelah berhasil menguasai parlemen, pemerintah mengadakan referendum untuk 

keberlangsungan pemerintahan Yeltsin. Hasil referendum mengatakan bahwa lebih 

banyak masyarakat mendukung pemerintahan Yeltsin dan program reformasinya. Pada 

tanggal 12 Desember 1993, Boris Yeltsin mengeluarkan keppres tentang penyusunan 

konstitusi baru untuk menghindari terjadinya kekuasaan ganda di masa depan. Pada 

konstitusi tersebut dikatakan bahwa dengan syarat-syarat tertentu presiden dapat 

membubarkan parlemen (Duma Negara).12 Tugas Duma Negara yaitu: 

a. Memberikan izin kepada Presiden untuk mengangkat kepemimpinan pemerintahan 

Federasi Rusia 

b. Memutuskan kepercayaan terhadap pejabat pemerintahan Federasi Rusia 

c. Mengangkat dan memperhentikan pimpinan Bank Sentral 

d. Mengangkat dan memberhentikan Lembaga Keuangan dan sebagian stafnya 

                                                           
12  A. Fahrurodji, Op. Cit., hal 195-196 
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e. Mengangkat dan memberhentikan pemangku jabatan ketua Lembaga HAM untuk 

konstitusi yang berlaku 

f. Member amnesi 

g. Melakukan instruksi menentang presiden Rusia atas tanggung jawabnya 13 

Duma sebenarnya memiliki peran penting pada sejarah Rusia, karena duma 

merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam revolusi Februari penyebab 

dihapusnya sistem otokrasi di Rusia. 

D. Politik Luar Negeri Rusia 

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990 membuat banyak perubahan aspek, baik 

ekonomi, politik maupun militer. Dalam aspek politik perubahan signifikan terlihat pada 

sistem pemerintahan yang dianut Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Pada masa Uni Soviet 

menganut paham Sosialis-Komunis yang sangat kental pada masa pemerintahan Michael 

Gorbachev, namun Borits Nikolayevich Yeltsin yang merupakan pemimpin pertama Rusia 

pasca runtuhnya Uni Soviet dipilih langsung oleh rakyat pada tanggal 12 Juni 1990 dan ini 

merupakan pertamakalinya dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat di Rusia. Terpilihnya 

Borits Yeltsin secara langsung oeleh rakyat menandai bahwa telah berakhirnya era Sosialis-

Komunis di Rusia dan merubah sistem pemerintahan menjadi Republik.14  

                                                           
13  Dikutip dari skripsi, Dewi Septya Endah, 2008, Faktor-Faktor Masyarakat Rusia Untuk Tetap Mempertahankan 

Kekuasaan Vladimir Putin Pasca Jabatan Presiden 2004-2008, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

14  Afifah. Op. Cit. 



11 
 

Perubahan yang terjadi di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet dapat dilihat dari 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden yang memerintah Rusia. Beberapa kebijakan 

Politik Luar Negeri Rusia berdasarkan Presiden yang memerintah: 

1. Politik Luar Negeri Era Borist Yeltsin 

Terpilihnya Borist Yetlsin sebagai Presiden pertama Rusia pasca runtuhnya Uni 

Soviet merupakan penanda bahwa sistem pemerintahan yang menganut Sosialis-Komunis 

telah berakhir. Periode ini ditandai dengan perubahan politik revolusioner demokrasi. 

Namun ada banyak permasalahan dalam politik dan sosilnya, salah satunya adalah 

merajalelanya korupsi di Rusia. 

Pada masa ini sangat gencar menerapkan program swastanisasi dan privatisasi 

terhadap perusahan-perusahan besar yang merupakan sumber kekayaan ekonomi dan 

menghasilkan devisa Negara. Kekuatan Yeltsin dikenal lemah dikarenakan kebinggungan 

bahkan meragukan pendukungnya dalam pembuatan keputusan dan pada akhirnya gagal 

dalam menghimpun aliansi kekuatan.  

Antara November 1991 hingga Agustus 1998, Rusia mencoba menjalankan 

reformasi ekonomi jangka panjang. Reformasi ini dikatakan sangat sukses dikarenakan 

kaum reformasi muda seperti Yegor Gaidar, Anatoli Chubais dan Menteri Luar Negeri 

Rusia Andrei Kzyrev yang merupakan tokoh pro-pasar sengaja mengarah politik luar 

negeri Rusia ke dunia barat untuk menyukseskan reformasi ekonomi tersebut, terlebih 
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pasca mundurnya Gorbachev Rusia mengalami kemerosotan politik,ekonomi dan 

militer.15  

Menurut Perdana Menteri Yefgeny Primakov, para diplomat dan pengambil 

keputusan menekankan bahwa Rusia harus meliliki politik luar negeri yang indipenden, 

tidak hanya berkiblat pada barat dan menyuplai sumber daya alam ke pasar dunia. 

Primakov juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Rusia berubah, Rusia sebagai 

kekuatan besar yang berdaulat anarkis membangun sistem internasional dari dalam 

Negara sendiri agar kekuatan Negara lebih berharga dari pada institusi dan norma-norma 

internasional. 

Pemerintahan Rusia dikendalikan dan dijalankan oleh Perdana Menteri Primakov di 

akhir-akhir masa jabatan Yeltsin, karena politik luar negeri kebarat-baratan yang 

dianutnya tidak sesuai dengan keadaan di Rusia serta telah menyesatkan dan 

meneggelamkan Rusia terlalu jauh. 

2. Politik Luar Negeri Era Vladimir Putin 

Setelah Borist Yeltsin, pemerintahan Rusia dipegang oleh Vladimir Putin yang 

secara resmi menjadi Presiden ke dua Rusia pada 26 Maret 2000 setelah memenangkan 

pemilihan umum di Rusia. Kemenangan Putin tidak datang begitu saja, melaikan dari 

hasil karir yang dibangun dari bawah. 

Awalnya Putin merupakan Wakil Walikota Leningrad pada tahun 1994, kemudian 

pada tahun 1996 ia berangkat ke Moskow untuk berkarir sebagai Walikota, pada tahun ini 

                                                           
15  Andrei Shleifer & Daniel Treisman, Without a Map, Political Tactics and Economic Reform in Russian, 

Cambrudge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2001. Hal. 1 
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karis Putin melesat. Dengan rekomendasi dari Perdana Menteri Anatoli Chubais, Putin di 

panggil ke Kremlin untuk bekerja di pemerintahan dan menjadi anggota lingkaran dalam 

Yeltsin yang dikenal sebagai keluarga. 

Pada awalnya Putin hanya menjabad sebagai staf pemerintahan, namun pada Juli 

1998 Putin menjabat sebagai Kepada Dinas Keamanan Federasi (FSB). Dari sini jabatan 

Putin naik menjadi Perdana Menteri. 

Setelah terpilihnya Putin menjadi Presiden, pada Mei 2000 Putin mengeluarkan 

dekrit membuat 89 wilayah menjadi distrik, yang bertujuan untuk memperkuat posisi 

pemerintahan pusat. Dalam pemerintahan Putin, Rusia masih berdasardasar pada sistem 

paternalistrik yang kuat, yakni dimana dalam system ini peran Negara lebih menonjol 

daripada peran sipil. 

Rusia memiliki indeks “power distance” atau jarak kekuasaan yang tinggi. Pada 

umunya Negara barat memiliki indeks “power distance” yang rendah dimana elemen 

demoksasi menjadi sendi utama kenegaraan. Rakyat dengan indeks “power distance” 

tinggi seperti di Rusia relative dapat menerima otoritas yang kurang demokratis. Hal ini 

terbukti dengan sikap kooperatif yang dimiliki rakyat Rusia terhadap segala kebijakan 

Putin menurut ahli sosial dari Belanda yang bernama Geertz Hofstede.16 

Dasar politik Putin dijuluki sebagai “Demokrasi Berdaulat” dimana demokrasi 

Rusia harus ditentukan oleh Rusia sendiri. Ada beberapa program yang dijalankan pada 

masa pemerintahan Putin. Program pertama, memulihkan kekacauan pada kehidupan 

                                                           
16  Simon Saragih, 2008, Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB, Jakarta:Kompas 
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sosial dan menegakkan kedisiplinan pada aparat kepemerintahan, program ini berjalan 

selama dua tahun. Program kedua, pengenalan pembangunan ekonomi yang lebih liberal 

dan disesuaikan dengan iklim serta kondisi ekonomi Rusia, program ini berjalan selama 

delapan hingga sepuluh tahun. Pada masa kepemimpinan Putin, politik luar negeri Rusia 

dapat menentukan sendiri misi dan visinya yang bebas dari keterlibatan pihak luar.17 

Vladimir Putin sendiri telah menjabat sebagi Presiden Rusia sebanyak empat kali 

yaitu, periode pertama Putin menjabat dari tahun 1999 hingga tahun 2000, periode kedua 

tahun 2000 hingga 2004, periode ketiga dari tahun 2004 hingga 2008, dan periode 

keempat Putin dilantik kembali menjadi Presiden Rusia setelah masa jabatan Dimitry 

Medvedev usai pada tahun 2012. 

3. Politik Luar Negeri Rusia Era Dimitry Medvedev 

Dimitry Medvedev memiliki nama asli Dimitry Anatolyevich Medvedev adalah 

Presiden Rusia ke tiga setelah Vladimir Putin. Medvedev secara resmi menjadi Presiden 

pada tanggal 7 Mei 2008. Setelah menjabat sebagai Presiden, Medvedev mulai 

merancang kebijakan-kebijakan politik luar negeri Rusia, menurutnya bidang ekonomi 

masih menjadi isu penting untuk membangkitkan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. 

Kontinuitas merupakan tujuan penting dalam kebijakan politik luar negeri Medvedev. 

Dalam kebijakan ekonomi yang diambil oleh Medvedev masih sama dengan 

kebijakan Vladimir Putin yaitu mempromosikan bisnis Rusia kepada Negara-negara 

diluar Rusia. Pada masa ini para elit Rusia berusaha mengintegrasikan kebijakan ekonomi 

                                                           
17  Ibid. hal. 37 
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Rusia kedalam ekonomi global sehingga ekonomi Rusia bias digambarkan sebagi 

ekonomi yang liberal. Salah satu kebijakan ekonomi Medvedev adalah ide untuk 

mengkonversikan mata uang rubel menjadi cadangan mata uang selain dollar dan euro. 

Selain ekonomi, kebijakan politik luar negeri yang dibuat adalah mengatur peran 

pemerintah dalam mengatur strategi kebijakan luar negeri Rusia. Awalnya kebijakan luar 

negeri Rusia selalu dianggap sebagai hak monopoly prerogratif Presiden, namun 

Medvedev menyatakan bahwa pemerintah Federasi Rusia juga memiliki peran dalam 

melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan luar negeri.18 

Dalam bidang keamanan, Medvedev membuat Strategi Keamanan Nasional 

Federasi Rusia sampai tahun 2020 yang dibuat pada tahun 2009. Strategi tersebut 

memperlihatkan bahwa Presiden dan para jajarannya berfikir untuk memenuhi tantangan 

global. Cara yang dilakukan adalah dengan mengakui sistem strategi prioritas, tujuan dan 

langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan domestik dan luar negeri menentukan 

tingkat keamanan nasional dan tingkat kestabilan jangka panjang pembangunan Negara. 

Dalam keamanan nasional, Federasi Rusia akan berusaha untuk membangun 

hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasionaldan 

lembaga keamanan antar bangsa. Untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, 

Rusia akan menerapkan kebijakan yang rasional dan pragmatis yang salah satu 

kebijakannya adalah melarang adanya konfrontasi  yang di dalamnya adalah perlombaan 

senjata baru antar Negara. 

                                                           
18  George Bovt, Russian Policy Under Dimitry Medvedev, EURUSSIA Center. Hal. 2 
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Kemudian kebijakan yang lain adalah Rusia mengembangkan kerjasama 

internasional atas dasar kesetaraan, saling menghormati kepentingan antar Negara dan 

saling menguntungkan satu sama lain. Keseimbangan dan karakter kebijakan luar negeri 

Rusia adalah multivektor, ini karena status Rusia yang merupakan salah satu Negara 

berpengaruh dan menjadi anggota Dewan Keamanan tetap dalam Perserikatan Bangsa-

Bangsa.19  

E. Hubungan Rusia dengan Suriah 

Rusia merupakan salah satu Negara terkuat di dunia, baik dari segi politiknya maupun 

segi militernya. Sehingga, Rusia menjadi salah satu aktor yang dominan dalam perpolitikan 

Internasional. Hal ini membuat apapun kebijakan Rusia akan sangat menarik perhatian dunia 

internasional. Uni Soviet tidak mungkin bekerja sendiri sehingga, Uni Soviet membutuhkan 

aliansi-aliansi yang akan mendukungnya untuk mencapai kepentingannya di dunia 

Internasional. Salah satunya adalah Suriah yang terletak di wilayah Timur Tengah sebagai 

pintu masuk untuk ke wilayah Timur Tengah. Selain itu, Timur Tengah sendiri memiliki 

geopolitik yang strategis karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak 

dan gas yang saat ini menjadi perebutan Negara adikuasa. 

1. Masa Uni Soviet Era Perang Dingin 

Hubungan Uni Soviet dengan Rusia sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum 

Suriah diaku sebagi sebuah Negara. Uni Soviet merupakan Negara pertama yang 

mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Suriah merupakan partner terpenting 

                                                           
19  Ibid.  
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bagi Uni Soviet pada masa itu yang menjadi salah satu kunci kekuatan Uni Soviet 

menjadi dominan di dunia internasional. 

Uni Soviet meletakkan “Byzantyne Army” di Suriah pada abad ke 10 dan 11, 

setelah perjanjian Carlovitz dengan Ottoman Empire pada 1699 semakin banyak 

pedagang Rusia mengunjungi Suriah dalam perjalanan menuju Palestina termasuk di 

dalamnya masyarakat Kristen Orthodox. Kekaisaran Orthodox akhirnya membangun 

sebuah pos konsuler yang beroperasi di Aleppo, Latkia, Beirut, dan Saida pada tahun 

1898. Pengaruh tersebut terus meluas hingga Suriah, dan mereka membangun sebanyak 

74 sekolah untuk memajukan pendidikan di Suriah pada tahun 1905. Hal ini menjadi 

awal mula kedekatan Rusia dengan Suriah.20 

Semenjak Rusia menjadi Negara pertama yang mengakui kedaulatan Suriah pada 

tahun 1946, hubungan kedua Negara ini mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya 

dalam penjualan senjata Rusia ke Suriah. Hubungan ini semakin kuat setelah Presiden 

Hafez Al-Assad memegang kekuasaan pada tahun 1970. Kedua Negara ini memiliki 

ideologi yang sama yaitu, sosialis yang akhirnya membuat kedua Negara ini semakin 

erat. 

Pada tahun 1971 Uni Soviet membangun pangkalan angkatan laut di Suriah. 

Pangakalan tersebut sering di sebut dengan pangkalan Tartus. Pangkalan Tartus bukan 

merupakan pelabuhan yang pentinga bagi Uni Soviet di Luar Negeri melainkan hanya 

untuk menunjukkan bahwa Uni Soviet mampu bersaing dengan Amerika Serikat. 

                                                           
20  Andrej Kreutz. Op. Cit. 
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Perang Yom Kippur yang terjadi pada tahun 1973 telah melibatkan pertempuran 

antara Suriah dengn Israel. Pada akhirnya Suriah yang telah dibantu oleh Uni Soviet 

kalah dalam pertempuran karena Israel mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. 

Semenjak kekalahannya dalam perang Yom Kippur, Suriah memperkuat kekuatan 

militernya dengan melakukan program kerjasama pembangunan angkatan bersenjata 

dengan Uni Soviet. Program tersebut dibuktikan dengan adanya Treaty of Friendship 

Cooperation yang berisi tentang kesepakatan kerjasama jual beli peralatan perang bagi 

keperluan angkatan bersenjata Suriah oleh Uni Soviet. Dengan adanya aliansi strategi 

antara Suriah dengan Uni Soviet, Suriah dapat mengurangi superioritas Israel di kawasan 

Timur Tengah serta mampu muncul menjadi salah satu Negara Arab yang memiliki 

posisi netral dalam menetukan upaya perdamaina di Timur Tengah.21   

Uni Soviet dan Suriah telah menandatangani perjanjian Pakta pertahanana. Selama 

era tersebut, Moskow melakukan pengiriman senjata senilai 135 juta dolas AS ke 

Damaskus. Pada tahun 1980, Hafez Al-Assad dan Presiden Uni Soviet Leonid Brezhnev 

menandatangani pakta kerjasama lanjutan. Sejak saat itu hubungan Suriah dengan Uni 

Soviet semakin dekat.  

Suriah merupakan aset geostrategis penting bagi Uni Soviet karena satu-satunya 

pangkalan angkatan Uni Soviet di lautan Timur Tengah hanya ada di Suriah yaitu di 

pelabuhan Tartus. Sehingga wajar jika Uni Soviet memberikan bantuan perlenkapan 

militer begitu banyak kepada Suriah. Setelah perjanjian pakta tahun 1980 tentang 

                                                           
21  Bantarto Bandoro, Timur Tengah Pasca Perang Teluk : Dimensi Internal Dan Eksternal, Jakarta: CSIS, 1991, hal. 

08 
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perjanjian persahabatan dan kerjasama perdagangan senjata, Brezhnev mengirimkan 

13.000 penasehat militer ke Suriah. 

Tahun 1985 kepemimpinan Uni Soviet dipegang oleh Mikhail Garbachev. Dalam 

kepemimpinan Gorbachev banyak perubahan yang terjadi dalam perjanjian Suriah 

dengan Uni Soviet. Gorbachev ingin mengurangi beban yang disangga Moskow selama 

menjalin persahabatan dengan Damaskus. Selain itu Mikhail Gorbachev juga berjanji 

akan terus melakukan kerjasama dengan Suriah dan akan memberikan bantuan ekonomi 

dan militer. Hubungan kedua Negara ini terus terjalin hingga kepemimpinan Hafez Al-

Assad digantikan oleh anaknya yaitu, Bassad Al-Assad. 

2. Era Negara Federasi Rusia 

Setelah runtuhnya Uni Sovie, Negara yang paling banyak mewarisi wilayah 

maupun kejayaannya adalah Rusia. Hubungan diplomatik Uni Soviet dengan Suriah tetap 

berjalan walaupun ada sedikit kemunduran pada saat Presiden Mikhael Gorbachev 

memimpin. Tetapi pada era Rusia hubungan kedua Negara ini semakin membaik. 

Pasca perang Dingin, Rusia yang dipimpin oleh Boris Yeltsin mengalami 

kehancuran ekonomi dan politik. Rusia membuka kembali hubungan-hubungannya 

dengan Negara Timur Tengah guna menstabilkan ekonomi dan politiknya.  

Tahun 1999, Hafez Al-Assad berkunjung ke Rusia untuk pertamakalinya setelah 

keruntuhan Uni Soviet. Di pertemuan tersebut kedua pemimpin yaitu, Boris Yeltsin dan 

Hafez Al-Assad membicarakan tentang kediktatoran setiap Negara. Setelah pertemuan 
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itu, Rusia semakin bersemangat untuk meningkatkan kepopuleritasannya di Timur 

Tengah. Rusia banyak mengirim sejumlah persenjataan.22  

Setelah meninggalnya Hafez Al-Assad tahun 2000, kekuasaan Damaskus 

digantikan oleh putranya yaitu, Bashar Al-Assad. Tanggal 24-27 Januari 2005 Bashar Al-

Assad datang berkunjung ke Moskow berharap dapat memperbaiki hubungan 

persahabatan dengan Rusia seperti pada masa kepemimpinan ayahnya. Pada pertemuan 

ini keduanya sepakat akan memperbaharui hubungannya. Rusia juga sepakat untuk 

menghapus 73% hutang Suriah pada masa Uni Soviet. 23 Suriah terus mendapatkan 

senjata modern dari Rusia. Harian New York Times melaporkan dari tahun 2000-2010, 

nilai penjualan senjata Rusia ke Suriah mencapai 1,5 miliar dolar AS, dan Damaskus 

merupakan klien terbesar ketujuh bagi Rusia. 

  Semenjak konflik yang terjadi di Suriah pada 2011, hubungan Rusia dengan 

Suriah semakin terlihat jelas. Konflik yang dilatarbelakangi oleh protes rakyat terhadap 

rezim Bashar Al-Assad tersebut telah memicu dunia internasional untuk memberikan 

sanksi terhadap Bashar. Sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB) memastikan jumlah korban meninggal dunia akibat aksi represif militer 

Suriah merupakan  yang terbesar dan terbanyak bila dibandingkan dengan aksi-aksi 

serupa. Hal ini kemudian membuat negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, 

Uni Eropa dan negara sekutu di Timur Tengah dalam naungan Dewan Keamanan PBB 

menyelesaikan draft resolusi untuk mengembargo senjata dan memberikan sanksi lainnya 

terhadap Suriah untuk menghentikan penindasan para penentang Bashar Al-Assad. 

                                                           
22  Afifah. Op. Cit. 

23  Tias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah: Anak-Anak Sekolah Pengobar Revolusi, Kompas, 2012. Hal. 181 
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Namun keputusan itu ditentang oleh sekutu dekat Suriah, yaitu Rusia dan Cina sebagai 

dua negara pemegang hak veto terhadap resolusi yang ditawarkan DK PBB. 

Sebagai sekutu Suriah, Rusia tidak ingin Rezim Assad jatuh seperti yang terjadi 

dengan para pemimpin di negara-negara Timur Tengah lainnya. Tidak sampai disitu 

Rusia juga berjanji akan terus mengirimkan Senjata kepada Suriah sesuai dengan kontrak 

kerjasama yang sudah di tanda tangani antara kedua pihak. 

Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Anatoly Antonov mengatakan bahwa Rusia tidak 

akan menghentikan pengiriman senjata ke Suriah meskipun kecaman dunia internasional 

berdatangan. Antolov juga mengatakan, negaranya tidak melanggar kewajiban 

internasional dengan menjual senjata ke Damaskus. Rusia secara konsisten menolak 

mendukung sanksi yang dipimpin Negara-negara Barat terhadap pemerintahan Presiden 

Suriah Bashar Al-Assad.    

 

 

 

 

 

 

 

 


