
BAB IV

FAKTOR-FAKTOR RUSIA MENDUKUNG BASHAR AL-ASSAD

Pada  bab  IV  ini  berisi  tentang  pembuktian  pada  jawaban  hipotesa.  Penulis  akan

menjelaskan tentang alasan Rusia memberikan bantuan kepada pemerintahan Bashar Al-Assad.

Rusia memiliki kepentingan tersendiri dari membantu pemerintahan Assad. Kepentingan tersebut

antara  lain  adalah  dengan  adanya  konflik  di  Suriah,  Rusia  mampu meningkatkan  penjualan

senjata ke Suriah, serta Rusia yang ingin melindungi pangkalan laut dan udara yang dimilikinnya

di Suriah.

Pasca runtuhnya rezim komunisme dan berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan

Amerika Serikat, Federasi Rusia yang merupakan pewaris utama Uni Soviet lahir sebagai Negara

yang baru.  Rusia mewarisi  kekuatan Uni Soviet pada masa era kejayan komunisme. Setelah

Komunisme Uni  Soviet  runtuh,  dibentuklah  CIS  (Commonwealth  of  Independent  State)  dan

Rusia menjadi pemimpin CIS. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami proses disintegrasi

dengan banyaknya Negara-negara yang dahulu bergabung di Uni Soviet pasca runtunya memilih

untuk  memisahkan  diri.  Banyaknya  Negara-negara  yang  merdeka  dan  memilih  untuk

memisahkan diri membuat kerugian bagi Rusia karena Rusia akan kehilangan statusnya kembali

sebagai great power pewaris Komunisme dan hilangnya pengaruh komunisme di wilayah bekas

Uni Soviet.

Meredup  bahkan  hilangnya  kejayaan  komunisme  di  Negara-negara  bekas  wilayah  Uni

Soviet  dimanfaatkan  oleh  Amerika  Serikat  dan  para  sekutunya  yang  mayoritas  berpaham

demokratis  dengan  memberikan  kekuasaan  penuh  terhadap  NATO  untuk  menengelamkan
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pengaruh  komunisme.  Kekuasaan  NATO  yang  dipimpin  oleh  Amerika  Serikat  dan  para

sekutunya menjadi  ancaman  serius  untuk Rusia.  Salah  satu  ancaman  tersebut  adalah  berupa

hambatan  Rusia  dalam  menjalankan  Politik  Luar  Negeri.  Kekuatan  Amerika  Serikat  yang

semakin  lama  semakin  mempengaruhi  Negara-negara  di  dunia  membuat  Rusia  semakin  di

lupakan oleh dunia. Dahulu Uni Soviet adalah Negara yang pengaruhnya sangat besar untuk

Negara-negara  di  dunia,  namun  pasca  runtuhnya  Uni  Soviet  yang  kemudian  menjadi  Rusia

kejayaan itu semakin meredup.

Pada  akhirnya  Rusia  yang  pengaruhnya  semakin  meredup  berusaha  untuk  mengapai

kejayaannya kembali. Rusia berusaha untuk membantu sekutu-sekutunya yang tersisa agar tidak

jatuh ketangan Amerika Serikat. Pamor Rusia di Timur Tengah juga sudah tidak sejaya pada

masa Uni Soviet, pengaruh Amerika sudah menguasai Timur Tengah. Suriah merupakan sekutu

satu-satunya  Rusia  yang  tersisa  di  wilayah  Timur  Tengah  sehingga  Rusia  berusaha  untuk

mengambil  posisi  pentingnya  kembali  di  wilayah  Timur  Tengah  dengan  cara  mebangun

hubungan bilateral yang baik dengan Suriah.

Terjadinya  Arab  Spring dibeberapa  wilayah  Timur  Tengah  yang  dimulai  dari  Tunisia,

Mesir, Libya, Yaman dan yang terakhir adalah Suriah, membuat Negara-negara di dunia ikut

memperhatiakan  bahkan  ikut  ambil  adil  dalam konflik-konflik  tersebut.  Beberapa  organisasi

internasional pun ikut adil dalam konflik-konflik tersebut. Suriah merupakan sekutu satu-satunya

Rusia di Timur Tengah juga mengalami konflik. Adanya konflik di Suriah secara otomatis Rusia

yang merupakan sekutunya berusaha untuk membantu Suriah.

Rusia  sebagi  aktor  rasional  telah  berupaya  sedemikian  rupa  untuk  mendukung

pemerintahan Bashar  Al-Assad dan terus memberikan bantuan untuk Suriah.  Rusia  memiliki
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alasan-alasan  yang  mempengaruhi  Rusia  dalam  membuat  keputusan  yang  harus  diambil

berdasarkan  keuntungan  dan  kerugiannya  dalam  mendukung  Bashar  Al-Assad.  Dari  seri

keuntungan  dan  Kerugiannya,  Rusia  lebih  banyak  mendapatkan  keuntungan  dari  membantu

rezim Assad.

Keuntungan yang didapat oleh Rusia dari mendukung rezim Assad adalah Rusia tidak akan

kehilangan Suriah yang merupakan sekutunya dari masa Uni Soviet dan merupakan teman baik

bagi Rusia, selain itu Suriah juga merupakan pintu Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di

Timur  Tengah  .  Suriah  memiliki  nilai-nilai  penting  yang  dibutuhkan  oleh  Rusia  untuk

menerapkan gret power-nya agar menjadi negara dengan kekuatan global yang dominan.

Kawasan  Timur  Tengah  sangat  penting  dimana  kawasan  ini  merupakan  arena  konflik

internasional.  Timur  Tengah  merupakan  perbatasan  sebelah  selatan  Rusia  yang  biasa

memberikan manfaat geopolitik. Rusia juga dapat pempertahankan perjanjian pakta pertahanan

dengan Suriah dari era Uni Soviet.

Bantuan yang diberikan Rusia sebenarnya bukan bantuan tanpa pamrih. Dukungan Rusia

dipandang hanya karena untuk menghentikan pengaruh Amerika Serikat di Timut Tengah. Suriah

yang menurut Rusia di pandang krusial untuk mencapai kepentingannya dan Suriah pun tidak

merasa tidak merasa dirugikan malah merasa diuntungkan dengan adanya bantuan Rusia yang

terus  mengalir  membuat  Negara-negara  Barat  yang  menginginkan  rezim  Assad  lengser

mengalami kesulitan selain hal tersebut Rusia juga memiliki kepentingan lain dalam membatu

rezim Assad yaitu  Rusia  dapat  meningkatkan volume penjualan  senjata  di  Suriah  dan Rusia

melindungi  pangkalan  laut  Rusia  di  Suriah  yang  merupakan  warisan  Uni  Soviet  dan  juga

pangklan udara yang dimiliki Rusia di Suriah. 
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A. Rusia Meningkatkan Volume Penjualan Senjata ke Suriah

Sumber pemasukan Rusia tidak selalu mengandalkan dari penjualan sumber daya alam

yang terkandung di perut bumi wilayah Rusia seperti, minyak bumi, dan gas alam ke Negara

lain. Rusia merupakan Negara pewaris terbanyak Uni Soviet, salah satu warisan Uni Soviet

berupa pabrik-pabrik senjata  dan sejumlah persenjataan sisa  Perang Dunia,  dengan bekal

sejumlah pabrik-pabrik senjata dan persenjataan sisa Perang Dunia, Rusia memiliki alternatif

lain untuk sumber pemasukan kas Negara selain mengandalkan penjualan sumber daya alam

yaitu  melakukan  bisnis  persenjataan  dengan  modal  pabrik-pabrik  persenjataan  dan  sisa

persenjataan pada masa Uni Soviet. Bisnis persenjataan yang dilakukan Rusia mengalami

peningkatan tiap tahunnya.1 Pada tahun 2006 Rusia menempati posisi kedua sebagai Negara

pengekspor senjata. Total dari tahun 2003 hingga 2007 Rusia menguasai 26% total volume

ekspor  persenjataan  internasional  dan  pada  posisi  pertama,  31%  dikuasai  oleh  Amerika

Serikat yang merupakan saingan utama Rusia.2 Tiongkok merupakan Negara pertama yang

menggunakan  dan  mempercayai  investasi  produk persenjataan  buatan  Rusia  yang diikuti

dengan Venezuela, Iran dan India. Pada tahun 2007, Vladimir Putin mengumumkan rencana

untuk  membangkitkan  kembali  kekuatan  militer  Rusia  dan  sekaligus  menjadikan  Rusia

menjadi Negara produsen pesawat militer dunia.

Menurut Rusia wilayah Timur Tengah merupakan kawasan yang krusial bagi Rusia, di

wilayah  Timur  Tengah  Rusia  dapat  memulai  ambisinya  untuk  menjadi  Negara  yang

berpengaruh  di  Timur  Tengah  menginggat  Timur  Tengah  merupakan  kawasan  geografis

1  Fahrurodji. Op. Cit., hal. 140

2  Balnk, S. J. 2011. Russia And Nuclear Weapon Blank
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dengan dua kondisi  yaitu,  di  dalam wilayahnya banyak terjadi  konflik lokal dengan atau

antara  Negara-negara  kawasan  tersebut  dan  terdapat  keterlibatan  beberapa  actor  major

power yang berasal dari luar kawasan tersebut. Rusia sebagai Negara pewaris terbanyak Uni

Soviet ingin mengembalikan kejayaan yang dimilikinya pasa masa Uni Soviet. Hubungan

Rusia dengan suriah memiliki sejarah yang panjang. Hubungan dalam bidang militer yang

kedua Negara ini jalankan cukup strategis dan saling menguntungkan satu sama lain.3 

Pada  tahun  1972,  Hafez  Al-Assad  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Presiden  Suriah

menandatangani perjanjian pakta pertahanan keamanan dengan Uni Soviet, bahkan Moskow

telah mengirimkan bantuan senjata kepada Damaskus senilai 135 juta US$, lalu pada tahun

1980 perjanjian ini  diperpanjang hingga selama 20 tahun. Sejak saat itu hubungan antara

kedua Negara tersebut  semakin erat,  bahkan hubungan kedua Negara ini  disebut  sebagai

“Aliansi Abadi”. Pada tanggal 24 April 1987, Michael Gorbachev yang merupakan Presiden

terakhir Uni Soviet berjanji akan terus melakukan kerjasama dengan memberikan bantuan

ekonomi dan militer kepada Suriah. Kerjasama ini terus terjalin hingga kedudukan Hafez Al-

Assad  digantikan  oleh  anaknya  Bashar  Al-Assad.4 Setelah  perjanjian  pakta  pertahanan

tersebut  Uni Soviet terus melakukan ekspor senjata ke Suriah.

Table 4.1

3  Dikutip dari skripsi: Motivasi Rusia Menveto Draf Resolusi PBB Untuk Intervensi Militer Ke Suriah, Hendy Maldzi. 

2015. Universitas Muhhamadiyah Yogyakarta

4  Konflik Suriah Picu Rusia Melawan Amerika, http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-

tengah/13/09/01/msgb9k-konflik-suriah-picu-rusia-melawan-amerika. diakses pada 3 Maret 2017
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Tahun Jumlah
1972 USD 1,487 juta
1973 USD 3,073 juta
1974 USD 3,434 juta
1975 USD 1,373 juta
1976 USD 455 juta
1977 USD 857 juta
1978 USD 753 juta
1979 USD 1,606 juta
1980 USD 1,782 juta
1981 USD 1,303 juta
1982 USD 1,815 juta
1983 USD 2,285 juta
1984 USD 1,779 juta
1985 USD 1,576 juta
1986 USD 1,019 juta 
1987 USD 1,357 juta
1988 USD 1,255 juta
1989 USD 623 juta 
1990 USD 734 juta
1991 USD 19 juta
Total USD 28,586 Juta

Ekspor Senjata Uni Soviet ke Suriah

Sumber: SIPRI 5

5 http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php. diakses pada 4 Maret 2017
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Ekspor senjata ke Suriah pada era Uni Soviet telah mengalami naik turun dan penurutan

paling mencolok terlihat pada tahun 1991 dimana tahun tersebut merupakan tahun terakhir

Uni Soviet, keuntungan yang didapatkan hanya USD 19 juta. Dari table di atas dapat dilihat

total  jumlah ekspor senjata ke Suriah pada masa Uni Soviet mencapai  USD 28,586 juta.

Penjualan senjata ini terus berlanjut hingga masa Federasi Rusia.  

Suriah  merupakan  lahan  strategis  bagi  Rusia  dalam  hal  militer,  politik,  maupun

ekonomi,  sebab  Suriah  menjadi  pasar  terbesar  Rusia  di  Timur  Tengah.  Hampir  seluruh

peralatan militer Suriah berasal dari Rusia. Pada tahun 2005 Rusia menghapus hutang-hutang

Suriah terhadap Rusia hingga sebesar 75%, sebagian besar hutang-hutang tersebut adalah

hutang jual beli persenjataan pada masa Uni Soviet. Walaupun Rusia menghapus hingga 75%

hutang Suriah namun pengiriman senjata terus berlangsung bahkan meningkat hingga 10%.6

Menurut artikel di media masa Rusia, Moskow Times melaporkan bahwa investasi Rusia di

Suriah pada tahun 2009 mencapai 19,4 miliar US$.

Konflik yang terjadi di Suriah pada awal tahun 2011 tidak membuat Rusia menyurutkan

bantuannya  terhadap  Suriah,  justru  malah  membuat  Rusia  mengirimkan  60  Ton  senjata

lengkap dengan suku cadangnya ke Suriah. Bantuan Rusia kepada Suriah pada tahun 2011

diperkirakan menghabiskan biaya hingga 4 miliar US$ dan jumlah ini akan terus meningkat

seiring dengan konflik yang terjadi. Pada awal tahun 2012 Rusia dan Suriah menyepakati

untuk  Rusia  menyuplai  Suriah  dengan  130  pesawat  jet  tempur   YAK-130  dengan  nilai

kontrak 550 juta US$ dan kontrak bisnis peralatan militer lainnya senilai 700 juta US$.7 

6  Rusia Dukung Suriah Tanpa Syarat Setelah Hapus Hutang Luar Negeri Suriah Karena Merupakan Sekutu Terakhir 

di Timur Tengah. 2011.https://politikinternasional.wordpress.com/2012/02/13/rusia-dukung-suriah-tanpa-syarat-

setelah-hapus-hutang-luar-negeri-suriah-karena-merupakan-sekutu-terakhir-di-timur-tengah/. Diakses pada 3 

Maret 2017

7  Ibid.

7

https://politikinternasional.wordpress.com/2012/02/13/rusia-dukung-suriah-tanpa-syarat-setelah-hapus-hutang-luar-negeri-suriah-karena-merupakan-sekutu-terakhir-di-timur-tengah/
https://politikinternasional.wordpress.com/2012/02/13/rusia-dukung-suriah-tanpa-syarat-setelah-hapus-hutang-luar-negeri-suriah-karena-merupakan-sekutu-terakhir-di-timur-tengah/


Table 4.2
Ekspor Senjata Rusia ke Suriah

Tahun Jumlah
1992 USD 14 juta
1993 USD 10 juta
1994 -
1995 -
1996 -
1997 -
1998 USD 20 juta 
1999 USD 23 juta
2000 USD 9 juta
2001 USD 8 juta
2002 USD 25 juta
2003 USD 25 juta
2004 USD 5 juta 
2005 USD 15 juta
2006 USD 26 juta
2007 -
2008 USD 44 juta
2009 USD 72 juta
2010 USD 238 juta
2011 USD 282 juta
2012 USD 351 juta
2013 MENINGKAT
2014 MENINGKAT
2015 MENINGKAT

Sumber: SIPRI8

8 http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export  _values.php. diakses pada 4 Maret 2017
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Pada era Federasi Rusia terlihat bahwa ekspor senjata ke Suriah menurun, bahkan pada

tahun  1994-1997  tidak  ada  ekspor  senjata  dari  Rusia  ke  Suriah.  Pada  tahun  2008  juga

kembali tidak terjadinya ekspor senjata ke Suriah. Pada masa awal Rusia terlihat sangat jelas

kelesuan ekspor senjata  ke  Suriah,  namun semenjak adanya konflik  di  Suriah pada  awal

tahun  2011  ekpor  senjata  semakin  meningkat  tajam  dan  di  tahun  berikutnya  jumlahnya

semakin meningkat.

Nama Rusia dipertaruhkan di Suriah. Jika Suriah jatuh, maka pengaruh Rusia di Timur

Tengah akan menjadi tidak ada artinya lagi. Pada awal 2012, Rusia mengambil sikap yang

kuat dalam mendukung pemerintahan Assad dan menentang semua tindakan internasional

yang dipromosikan oleh Negara Barat dan Arab untuk menghukum pemerintah Assad atas

tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap para pemberontak. Sebagai salah satu pemilik

hak veto dari  PBB, Rusia berjanji  akan menggunakan hak vetonya untuk menolak setiap

sanksi yang diberikan pada pemerintah Assad.9

Rusia memihak mati-matian pada Bashar Al-Assad karena murut Rusia belum tentu

pengganti  Assad akan memihak Rusia bakan akan memusuhinya. Jika hal tersebut terjadi

maka dapat dipastikan kepentingan-kepentingan Rusia di Timur Tengah gagal dan pengaruh

Rusia di Timur Tengah juga akan hilang. Rusia bertekat akan terus mengirimkan rudal anti-

pesawat untuk membantu mencegah keterlibatan asing dalam perang saudara di Suriah. Rusia

mendukung penuh atas aksi yang dilakukan rezim Bashar Al-Assad.

Salah  satu  cara  Rusia  untuk  mempertahankan  investasinya  yaitu  dengan  memveto

Resolusi Dewan Keamana PBB, dengan gagalnya resolusi tersebut, Rusia dapat mengirimkan

9  Why Russia Is Willing To Sell Arms To Syria. 2012. http://www.csmonitor.com/World/Europe/2012/0119/why-

russia-is-willing-to-sell-arms-to-syria. diakses pada 10 Maret 2017
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bantuan berupa senjata kepada Suriah. Walau pun banyak kencaman dari Amerika Serikat

namun Rusia tetap akan mengirimkan senjata ke Suriah. Pada tahun 2013 Rusia kembali

mengirimkan  bantuan  kepada  Suriah.  Rusia  mengirimkan  60  ton  bantuan  darat  dengan

menggunakan dua pesawat kargo yang mendarat di bandara Kot Latakia, Suriah. Baru-baru

ini Rusia berusaha memproyeksikan sebagai Negara yang ramah terhadap warga Suriah tidak

hanya  kepada  pemerintahnnya.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Rusia  karena  masyarakat  Suriah

memandang buruk Rusia.

Beberapa tahun terakhir  muncul kelompok teroris  ISIS di  Suriah dan kelompok ini

menyita banyak perhatian dari negara-negara di dunia dan negara-negara di dunia berupaya

untuk mengentikan aksi terorisme tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin pada September

2015  mengatakan  Rusia  kan  terus  membantu  pasukan  presiden  Bashar  Al-Assad  dalam

perang melawan  agresi  teroris  di  Suriah.  Putin  juga  mengatakan  bahwa tanpa dukungan

Rusia di Suriah, situasi di Suriah akan semakin memburuk. Rusia juga telah mengirim 200

personil  angkatan  laut  dan  unit-unit  rumah  modular  untuk 1.500  tentara  ke  Suriah  serta

artileri, pengontrol rudal jarak pendek dan selusin kendaraan lapis baja.10

Senjata-yang diimpor oleh Suriah dari Rusia berjenis Misil. Banyak jenis misil yang

diimpor  Suriah  dari  Rusia  seperti,  anti-tank,  missil dengan  jenis  9M119/AT-11  Sniper,

9M131/AT-13 Saxhorn, 9M113 Kornet AT-14. Ada juga Anti-Ship Missil berjenis Yakhot/SS-

N-26,  Kh-35  Uran/SS-N-25,  Anti-Radar  Missil (ARM)/  Anti-Ship  Missil berjenis  Kh-

31A1/AS-17,  Beyond-visual-range  air-to-air  missil (BVRAAM).  Short-range  air-to-air

missil (SRAAM)  jenis  R-73/AA-11  Archer.  Portable  surface-to-air  missil (SAM)  jenis

10  Putin Bela Bantuan Militer Rusia Untuk Suriah. www.voaindonesia.com/a/putin-bela-bantuan-militer-untuk-

suriah/2964671.html. diakses pada 10 Maret 2017

10

http://www.voaindonesia.com/a/putin-bela-bantuan-militer-untuk-suriah/2964671.html
http://www.voaindonesia.com/a/putin-bela-bantuan-militer-untuk-suriah/2964671.html


Igla/SA-18 Grouse. Selain senjata Suriah juga mengimpor pesawat seperti  Trainer/combat

aircraft berjenis  Yak-130,  Fighter  ground  attack (FGA)  aircraft berjenis  MiG-

29SMT/Fulcrum. Selain yang sudah disebutkan di  atas masih banyak lagi  jenis-jenis lain

yang diimpor Suriah dari Rusia.11

Pada tahun 2012 menurut laporan SIPRI, sebanyak 10% dari total ekspor senjata Rusia

dialokasikan ke wilayah Timur Tengah. Negara terbanyak yang menerima pengiriman senjata

dari  Rusia  adalah  Suriah  dan  Iran.  Tahun  2011  Rusia  menempati  urutan  kedua  sebagai

Negara importer senjata. Sebanyak 78% jumlah importer senjata di dunia berasal dari Rusia.

Gambar 4.3
    

Sumber: SIPRI

Rusia  dapat  mendapatkan  banyak  keuntungan  setelah  dunia  melihat  senjata  buatan

Rusia,  baik lama maupun baru  yang teruji  telah teruji  di  medan tempur Suriah.  Konflik

11  Katz, Mark N. 2013. Russian Analytical Diggest. www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-128.pdf. diakses pada 

10 Maret 2017
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Suriah telah meningkatkan status Rusia sebagai produsen dan eksportir senjata besar yang

merupakan kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Hal tersebut merupakan kabar baik bagi

Rusia di tengah krisis ekonomi yang parah disebabkan oleh rendahnya harga minyak. Efek

dari  konflik di  Suriah dapat meningkatkan penjualan senjata Rusia karena banyak negara

yang sudah melihat kualitas dari persenjata Rusia yang digunakan oleh Rezim Assad.

Menurut Daniel Treisman, pakar Rusia di UCLA, jika presiden Bashar Al-Assad jatuh,

tentu hal tersebut akan membahyakan semua investasi Rusia yang ada di Suriah. Pergantian

rezim di Suriah dapat menyebabkan Rusia kehilangan kontrak dengan Suriah karena Presiden

yang baru dapat memutuskan kontrak militernya dengan Rusia secara sepihak, dan ini akan

membuat Rusia kehilangan patner ekonomi potensialnya. Kekawatiran ini bukanlah asumsi

tanpa sadar,  dapat  dilihat  pada  perjanjian  Rusia  dengan Libiya yang berakhir  pada  masa

Presiden Moammar Khadafi.  Rusia dan Libya awalnya menyepakati  kontrak perdagangan

senjata  dengan  nilai  sebanyak  USD  4  miliar  dalam  rentang  waktu  2005-2010.  Setelah

pergantian rezim, pemerintah Libya yang baru kemudian menyepakati kontrak perdagangan

senjata jangka panjang dengan Prancis yang menggantikan Rusia.12

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi, maka Rusia

berusaha  semaksimal  mungkin  mendukung  pemerintahan  Bashar  Al-Assad  untuk  tetap

menjadi  pemimpin  Suriah.  Bagi  Rusia,  Presiden  Bashar  Al-Assad  telah  mewadahi

kepentingan ekonomi Rusia dan bagi Suriah,  Rusia mampu melindungi rezim Assad dari

campur tangan internasional.

B. Melindungi Pangkalan Udara dan Laut Milik Rusia di Suriah

12  http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/pepm198.pdf. diakses pada 6 Maret 2017
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Rusia memiliki pangkalan udara dan laut di Suriah dan pangkalan ini adalah pangkalan

satu-satunya yang dimiliki  oleh Rusia di  wilayah Timur Tengah. Pangkalan laut Rusia di

Suriah terletak di Tartus dan merupakan pangkalan peninggalan masa Uni Soviet. Rusia juga

memiliki pangkalan udara di Suriah yang terletak di Latakia. Pangkalan udara milik Rusia ini

merupakan pangkalan yang baru diberikan oleh Presiden Bashar Al-Assad untuk Rusia pada

tahun 2015.

Pangkalan-pangkalan militer Rusia di Suriah ini digunakan Rusia untuk mengirimkan

pasokan senjata ke Suriah dan digunakan untuk pelatihan para tentara Rusia yang berada di

Suriah. Pangkalan ini sangat penting bagi Rusia karena merupakan akses Rusia di wilayah

Timur Tengah.

Setiap  Negara  berusaha  untuk  melindungi  apa  yang  dimilikinya  baik  itu  di  dalam

maupun di luar batas teritori wilayahnya. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia yang merupakan

pewaris terbanyak Uni  Soviet  berusaha  mengembalikan kejayaannya dan mengembalikan

pengaruhnya di  dunia  internasional  terutama di  wilayah  Timur  Tengah.  Hubungan  Rusia

dengan Suriah sudah terjalin baik sejak masa Uni Soviet dan Suriah di pimpin oleh Hafez Al-

Assad. Uni Soviet mendapatkan pangkalan laut di Tartus pada tahun 1963 dan pangkalan ini

menjadi pangkalan warisan untuk Rusia. Inggin menggembalikan pengaruhnya di wilayah

Timur Tengah maka Rusia berusaha mempertahankan pangkalan-pangkalan yang dimilikinya

di wilayah Suriah tersebut.

1. Pangkalan Laut Tartus

Uni Soviet merupakan Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah pada

tahun 1946. Suriah merupakan patner terpenting bagi Uni Soviet pada masa itu karena
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Suriah  merupakan  salah  satu  kunci  kekuatan  Uni  Soviet  menjadi  dominan  di  dunia

internasional.

Hubungan Rusia dengan Amerika Serikat memang sudah buruk dari lama. Dahulu

dunia dikuasai oleh dua Negara yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, mereka bersaing

untuk menjadi Negara paling berpengaruh. Kedua Negara tersebut terus bersaing dalam

segi  militer,  politik  dan  ekonomi,  Uni  Soviet  dan  Amerika  Serikat  berusaha  untuk

menunjukkan pada dunia bahwa Negara mereka yang terbaik. Kedua Negara ini bersaing

sangat ketat, saling mengungguli satu sama lain dalam berbagai bidang.

Uni  Soviet  memiliki  hubungan  yang dekat  dan  baik  dengan  Suriah.  Hal  ini  di

gunakan Uni Soviet sebagai kunci menguasai wilayah Timur Tengah dan menyebarkan

pengaruhnya di  wilayah Timur Tengah.  Timur Tengah di  nilai  oleh dunia merupakan

Negara  geopolitik  strategis  karenya  banyaknya  konflik  yang  terjadi.  Konflik  akan

menjadi pusat perhatian Negara-negara di dunia sehingga banyak Negara yang berharap

bisa  melakukan  intervensi  di  Negara-negara  berkonflik  karena  Negara-negara  yang

mengintervensi  Negara  berkonflik  dapat  menununjukkan kekuatannya dalam berbagai

bidang. Hal tersebutlah yang membuat Uni Soviet bersikeras untuk menguasai wilayah

Timur Tengah karena dengan membantu konflik di Timur Tengah maka Uni Soviet dapat

menunjukkan kekuatnnya.

Pada  tahun  1963  Suriah  membangun  pelabuhan  Tartus  yang  terletak  di  laut

Mediterania. Pada tahun 1971 Suriah memberikan pangkalan Tartus untuk Uni Soviet

sebagai  basis  kekuatan  Uni  Soviet  di  Mediterania  dan  sebagai  imbalan  penghapusan
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hutang Suriah pada Rusia di era Uni Soviet.13  Pangkalan Tartus berukuran tidak terlalu

besar  dan  tidak  sebesar  pangkalan  militer  lainnya.  Pada  masa  itu  Uni  Soviet  masih

menganggap bahwa pelabuhan Tartus tidak terlalu penting karena pada saat itu pembeli

utama senjata buatan Uni Soviet adalah Lybia.

Sejak penandatanganan perjanjian pakta pertahanan yang dilakukan oleh Presiden

Suriah Hafez Al-Assad dengan Uni Soviet pada tahun 1972 pelabuhan Tartus digunakan

Uni  Soviet  untuk  mengirimkan  pasokan  senjata  untuk  Suriah  dan  setelah  perjanjian

tersebut  pelabuhan  ini  menjadi  pelabuhan  yang  berarti  bagi  Uni  Soviet  dan  letak

pelabuhan ini sendiri terletak di lautan Mediterania serta pelabuhan ini adalah pelabuhan

satu-satunya Uni Soviet di wilayah Timur Tengah.

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan berubah menjadi Rusia kekuatan

Rusia  meredup.  Banyak  terjadi  masalah  internal  dalam  negaranya  dan  hilangnya

pengaruh Rusia di beberapa Negara termasuk di wilayah Timur Tengah, namun hubungan

Rusia dengan Suriah masih terjalin  dengan baik.  Pangkalan militer  laut  di  pelabuhan

Tartus  ini  lah  yang menjadi  salah satu  faktor  penyebab eratnya  hubungan diplomatik

antara Rusia dengan Suriah. Rusia terus melakukan pengiriman senjata ke Suriah melalui

pelabuhan Tartus. 

Uni Soviet mewariskan pangkalan Tartus untuk Rusia dan merupakan satu-satunya

pangkalan Rusia di Timur Tengah dan merupakan pangkalan Rusia di luar negaranya.

Rusia menggunakan pankalan tersebut sebagai tempat untuk memasok senjata ke Suriah

dan  sebagai  tempat  pelatihan  tentara  Rusia  di  Suriah.  Pangkaln  Tartus  merupakan

13  Fredick. Rusia-Suriah: Bayang-Bayang Moskow. 2015. 

https://blog.djarumbeasiswaplus.org/2014fredickbro/rusia-suriah-bayang-bayang-moskow/. Diakses pada 11 

Maret 2017
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pangkalan yang kecil  sehingga tidak dapat  manampung kapal  perang yang berukuran

besar.

Rusia  memiliki  banyak  kepentingan  di  Suriah  salah  satunya  adalah

mempertahankan  pangkalan  Tartus  yang  merupakan  warisan  Uni  Soviet.  Pada  awal

diberikannya  pangkalan  Tartus  untuk  Rusia,  pangkalan  tersebut  digunakan  untuk

melayani armana Skuadron 5 angkatan laut Uni Soviet yang beroperasi di Mediterania.

Namun,  semenjak  runtuhnya  Uni  Soviet,  armada  akuadron  5  tersebut  dibubarkan,

sehingga pangkalan Tartus digabungkan kedalam Armada Laut Hitam Rusia.14

Pangkalan  Tartus  sendiri  memiliki  fasilitas  yang dibutuhkan  kapal-kapal  perang

yaitu pensuplai keperluan angkatan laut (naval supply) dan stasiun pemeliharaan kapal.

Dengan fasilitas yang dimiliki  pangkalan Tartus kapal perang Rusia yang bertugas di

sekitar Mediteranis dan Aden tidak perlu kembali  ke pangkalan Rusia yang berada di

Laut Hitam. Kapal-kapal tersubut juga dapat mengisi bahan bakar di pangkalan Tartus

tersebut. Menurut petinggi angkatan laut Rusia, Admiral Victor Chirkov pada bulan Juni

2012 mengatakan bahwa pangkalan  Tartus sangat  vital  bagi  kepentingan Rusia  untuk

mem–back up misi mereka di  lautan Mediterania dan teluk Aden.15

Selain sebagai  fasilitas  militer  Rusia,  kehadiran  pangkalan  Tartus juga memiliki

peran politik strategis.  Kehadiran pangkalan Rusia di  Suriah menjadi  tanda kehadiran

militer Rusia di Suriah dan Timur Tengah. Adanya militer luar di  suatu Negara dapat

14  Berezintseva, Olga & Lantratov, Konstantin. 2007. Russian Fleet Worries Israel. 

http://www.kommersant.com/p793357/overseas_military_bases_navy/. Diakses pada 11 Maret 2017

15  Bagdonas, Azuolas. 2012. Russia’s Interests in The Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit. 

http://scholar.google.com.tr/citations?

view_op=view_citation&hl=en&user=g2xJcKwAAAAJ&citation_for_view=g2xJcKwAAAAJ:2osOgNO5qMEC. Diakses 

pada 11 Maret 2017
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memberikan  keuntungan  bagi  Negara  pemilik  kekuatan,  dimana  suatu  Negara  dapat

mengawasi dan memastikan kebijakan tuan rumah agar sesuai keinginan tanpa merugikan

pemilik kekuatan. Selain itu, kehadiran militer dapat menekan Negara-negara tetangga

tuan rumah, agar tidak melakukan kebijakan yang dapat merugikan pemilik kekuatan.

Dalam hal ini, sangat penting bagi Suriah untuk menjaga status quo keseimbangan politik

di Timur Tengah.

Rusia  mengatakan  bahwa  pangkalan  Rusia  yang  berada  di  Tartus,  Suriah

merupakan  pangkalan  untuk  memfasilitasi  kapal-kapal  perang  Rusia  yang  berada  di

wilayah Laut Tengah. Pangkalan tersebut digunakan untuk pengawasan militer di Laut

Tengah dan perbaikan kapal perang. Namun banyak pengamat menduga bahwa, fasilitas

tersebut  digunakan  lebih  dari  sekedar  fasilitas  pengawasan  dan  perbaikan.  Pelabuhan

Tartus  ini  juga  digunakan  oleh  Rusia  untuk  menjadi  tempat  transfer  senjata  menuju

Suriah sekaligus pangkalan komando angkatan laut Rusia di Timur Tengah.16

Jika pemerintah rezim Assad jatuh maka akan menjadi hal menakutkan bagi Rusia

karena bias saja pemerintah Suriah yang baru tidak berpihak pada Rusia dan jika ini

sampai terjadi maka seluruh kepentingan Rusia di Timur Tengah akan gagal dan Rusia

juga  akan  kehilangan  pangkalan  Tartus  yang  merupakan  pangkalan  strategis  karena

terletak di Mediteranis dan satu-satunya pangkalan Rusia di Timur Tengah serta satu-

satunya pangkalan Rusia di luar wilayah teritorial Rusia.

Rusia secara mati-matian melindungi pangkalan Tartus yang merupaka warisa Uni

Soviet pemberian Suriah karena pelabuhan ini memiliki peran strategis karena merupakan

16  Angga Saputra. 2015. Pentingnya Latkia dan Tartus Bagi Kelangsungan Rezim Assad. 

http://m.kiblat.net/2015/06/07/pentingnya-latkia-dan-tartus-bagi-kelangsungan-rezim-assad/ diakses pada 15 

Maret 2017
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pintu masuk Rusia ke Laut Tengah dan merupakan pangkalan militer terakhir Rusia di

luar wilayahnya walaupun pangkalan ini berukuran kecil dengan personil tentara yang

terbatas. Selain itu, pangkalan Tartus juga digunakan Rusia untuk mengimbangi Armada

Keenam  Amerika  Serikat  di  kawasan  Timur  Tengah,  menginggat  Amerika  Serikat

merupakan pesaing utama Rusia. 

Rusia juga berencana akan membangun kembali  pangkalan Tartus menjadi  lebih

besar  agar  mampu  menampung  kapal  perang  berukuran  besar  serta  menjadikannya

sebagai  pangkalan  permanen  Rusia  di  Suriah.   Dibanggunnya  menjadi  pangkalan

permanen juga akan meningkatkan eksistensi Rusia di wilayah Timur Tengah dan akan

mampu menyaingi  pangkalan  militer  Amerika Serikat  di  luar  negaranya serta  dengan

menjadi permanennya pangkalan maka Rusia akan lebih mudah menambahkan jumlah

penjualan senjata untuk Suriah sehingga Rusia akan mendapatkan keuntungan yang lebih

besar. 

2. Pangkalan Udara Latakia

Semenjak terjadinya konflik  di  Suriah huubungan Rusia  dengan Suriah semakin

akrab dan Rusia selalu membantu Suriah dalam segi militer maupun ekonominya. Rusia

dan  sekutunya,  China  selalu  membela  pemerintahan  Assad,  Rusia  dan  China  selalu

menggunakan hak veto yang mereka miliki untuk menolak segala sanksi yang di berikan

oleh PBB untuk Suriah. 

Pada  masa  Uni  Soviet,  Suriah  dan  Uni  Soviet  menandatangani  perjanjian

pertahanan pada tahun 1972, perjanjian tersebut adalah Rusia akan memasok senjata ke

Suriah. Semenjak perjanjian tersebut ekspor senjata Rusia ke Suriah semakin meningkat
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dan Rusia mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan senjata ke Suriah tersebut

dan Suriah menjadi klien terbesar ketuju Rusia dalam penjualan senjata.  Namun pada

tahun akhir  Uni  Soviet,  penjualan  senjata  Uni  Soviet  ke  Suriah  menurun.  Pasca  Uni

Soviet runtuh, Rusia menjadi Negara pewaris Uni Soviet dan penjualan senjata ke Suriah

tetap  berjalan,  namun  penjualan  senjata  tersebut  mengalami  penurunan  yang  drastic

bahkan beberapa tahun berturut-turut Suriah tidak mengimpor senjata. Sejak terjadinya

konflik  di  Suriah  pada  awal  2011,  penjualan  senjata  Rusia  ke  Suriah  mengalami

peningkatan  yang  signifikan  dan  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  hinggga  dapat

dikatakan bahwa hampir seluruh senjata  yang digunakan di  Suriah merupakan buatan

Rusia.

Pangkatan laut Tartus yang merupakan milik Rusia peninggalan Uni Soviet selain

digunakan untuk memfasilitasi  kapal perang Rusia yanag berada di  Laut Tengah juga

digunakan Rusia  untuk menjadi  jalur  pemasokan senjata  ke  Suriah.  Pangkalan  Tartus

digunakan untuk mengawasi militer dan untuk perbaikan kapal perang. Karena pangkalan

Tartus berukuran kecil maka personil tentara Rusia yang berada di pangkalan tersebut

sangat terbatas. Mengingat Suriah sedang mengalami konflik dan pemerintahan Assad

banyak dikencam oleh beberapa Negara dan organisasi,  Rusia yang merupakan sekutu

abadi Suriah yang selalu membela dan membantu pemerinta Assad perlu menambahkan

personil  untuk mendamaikan suasana di  Suriah dan perlu penambahan personil  untuk

membantu pemerintahan Assad, apalagi pada tahun-tahun terakhir ini di Suriah muncul

ISIS (Islamic State Irak and Syria) yang merupakan kelompok teroris yang meresahkan

Negara-negara di dunia karena melakukan teror di beberapa Negara di dunia. ISIS juga

menambah runyam konflik yang terjadi di Suriah karena konflik antara masyarakat dan
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pemerintahan  Suriah  saja  belum  slesai  dan  sekarang  muncul  ISIS  yang  berusaha

menguasai Suriah dengan cara merebut lading-ladang minyak serta wilayah-wilayah di

Suriah.  Mengetahui  kejahatan  dan kriminalitas  ISIS,  PBB berusaha  untuk memerangi

ISIS, banyak Negara yang ikut melawan ISIS. Rusia yang merupakan teman baik Suriah

berusaha  membantu  untuk melawan  ISIS  dan  dalam kasus  isi  Amerika  Serikat  yang

merupakan lawan Rusia mendukung kebijakan Rusia.

Pihak  pemerintah  Suriah  sudah  sanggat  kewalahan  dalam  mengatasi  berbagai

konflik  yang terjadi  di  wilayahnya.  Suriah  yang berteman  baik  dengan  Rusia  inggin

membuat hubungannya dengan Rusia semakin erat. Sebenarnya hal ini dilakukan karena

Suriah inggin meminta bantuan pada Rusia untuk menyelesaikan konflik-konflik yang

terjadi di negaranya. Pada tahun 2015, President Bashar Al-Assad dating ke Moskow dan

bertemu dengan Presiden Rusia, Valdimir Putin untuk membicarakan tentang penjanjian

“persahabatan dan kerjasama” pada tahun 1980. Akhirnya perjanjian tersebut disepakati

oleh  kedua  pemimpin  Negara  tersebut  untuk  di  aktifkan  kembali  dan  Suriah  juga

memberikan pangkalan Latakia untuk Rusia

Pada hari  itu juga pangkalan Latakia telah diambil alih oleh Rusia dan pasukan

Rusia  mengatakan  akan  memperbaiki  landasan  pacu  dan  perlengkapan  di  sejumlah

pangkalan lain di Suriah utara. Sejumlah media juga mengatakan Rusia mengantisipasi

pecahnya  Suriah  dan  inggin  memperkuat  peran  militer  di  Suriah.  Namun  Putin

menggatakan  dalam wawancaranya kepada  seorang wartawan di  Kazakhastan,  bahwa
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negaranya hanya memenuhi  kewajiban dan kesepakatan yang dibuat dulu.  Rusia juga

telah lama memasok peratan militer ke Suriah.17

Pemberian pangkalan tersebut juga ditunjukkan agar bantuan Rusia untuk Suriah

dalam penyelesaian konflik dapat lebih mudah. Karena bantuan dengan dari jalur laut

terhitung cukup  lama,  jika  menggunakan  jalur  udara  maka  akan  lebih  cepat.  Karena

pangkalan udara tersebut cukup luas maka jumlah personil tentara Rusia di Suriah juga

akan  bertambah.  Dengan  adanya  pangkalan  udara,  Suriah  juga  akan  mendapatkan

bantuan  berupa  pesawat  tempur  dari  Rusia  guna  melawan  kelompok  teroris  ISIS  di

Suriah.

Belum lama dari persetujuan pemberian pangkalan udara Latakia untuk Rusia sudah

tersebar isu bawa Rusia telah membangun pangkalan baru di Suriah. Pembangunan ini

ditentang oleh Amerikat dan para sekutu-sekutunya, mereka beranggapan bahwa dengan

Rusia membangun kembali pangkalan di Suriah merupakan cara Rusia untuk melakukan

penumpukan militer di Suriah guna membantu Bashar Al-Assad memerangi masyarakat

pemberontak pemerintahnnya. Para pejabat Rusia menaggapi anggapan Amerika Serikat

dan  para  sekutunya  dengan  mengatakan  bahwa  Moskow  tidak  membangun  sebuah

pangkalan udara di Suriah meskipun kemungkinan Rusia akan membangun pangkalan di

masa  mendatang.  Rusia  juga  mengatakan  bahwa  pihaknya  siap  mempertimbangkan

permintaan Suriah untuk pengiriman pasukan darat dan udara ke Suriah untuk melawan

kelompok teroris.

17  Edward Yeranian. 2015. Suriah Serahkan Penggunaan Pangklan Udara Latakia Kepada Suriah. 

http://google.com/amp/www.voaindonesia.com/amp/2953329.htlm. diakses pada 19 Maret 2017
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Duta Besar Suriah untuk Rusia mengatan bahwa Damaskus akan menyambut baik

pembangunan  pangkalan  militer  Rusia  di  Suriah  jika  Moskow  memutuskan  untuk

membangunnya di  sana karena Damaskus yakin jika Moskow membangun pangkalan

kembali di Suriah akan digunakan untuk melawan terorisme di Suriah.18 

Berdasarkan  perjanjian  penyerahan  pangkalan  Latakia  tersebut,  Rusia  dapat

menggunakan secara bebas pangkalan udara tersebut tanpa kompensasi sedikitpun. Rusia

juga akan bertanggung jawab sendiri atas semua peralatan, pesawat, dan personilnya di

dalam pangkalan, selain itu seluruh aparat yang dating dari Rusia akan dibebaskan dari

pajak. Rezim Assad tidak memiliki hak untuk menuntut perilaku apapun dari pihak Rusia.

Dengan adanya langhah ini, pemerintah Rusia inggin membuat pangkalan ini menjadi

permanen.  Pada  agustus  2015  Rusia  dan  pihak  rezim  Assad  menandatangani  adanya

penyebaran pesawat tempur dan tentara Moskow di pangkalan tersebut.

Semenjak pangkalan Latakia di berikan pada Rusia langit Suriah di dominasi oleh

pesawat-pesawat  jet  tempur  canggih  milik  Rusia.  Pesawat  jet  tempur  buatan  Rusia

terhitung adalah pesawat jet tempur terbaik. Rusia yang bersaing dengan Amerika Serikat

saling menunjukkan keunggulan dalam bidang militer,ekonomi, serta politiknya. Dalam

militer  kedua Negara tersebut  bersaing dalam tehnologi  persenjataan,  sehingga kedua

Negara ini terus melakukan inofasi terbaik untuk membuat persenjataan. Dengan adanya

konflik di  Suriah dan dengan Rusia  memiliki  pangkalan udara di  Suriah maka Rusia

memanfaatkannya  untuk  menjadi  lahan  percobaan  tehnologi  terbaru  jet  tempur  serta

senjata-senjata  buatan Rusia.  Selain itu  Rusia juga akan dengan mudah menunjukkan

18  Damaskus Minta Rusia Bangun Pangkalan Militer di Suriah, Amerika Geram. 2015. www.arrahmanews.com. 

Diakses pada 15 Maret 2017
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tehnologi terbaik dan terbaru pesawat jet tempur buatan Rusia kepada seluruh Negara di

Dunia agar penjualan pesawat jet tempur buatan Rusia semakin banyak di pesan oleh

Negara-negara di dunia.

Dengan  Rusia  memiliki  dua  pangkalan  di  Suriah  yaitu  pangkalan  laut  di  Tartus  dan

pangkalan udara di Latakia maka Rusia mampu menyainggi Amerika Serikat dan Rusia dapat

menambahkan  jumlah  pengiriman  senjata  ke  Suriah  dan  meraup  keuntungan  lebih  besar.

Dengan adanya pangkalan permanen maka Rusia setidaknya tidak akan khawatir jika Suriah

suatu saat nanti akan memutus hubungan dengan Rusia dan Rusia juga akan semakin mudah

memberikan pengarunya di Negara-negara tetangga Suriah. Pangkalan-pangkalan tersebut juga

akan mempermudah Rusia untuk ke wilayah Timur Tengah dan mengembangkan eksistensi

Rusia di Timur Tengah

Rusia juga menggunakan pangkalan-pangkalan tersebut sebagai tempat pelatihan personil

tentara  Rusia  dan  tentara  Suriah.  Pada  tahun 2015 diperkirakan Rusia  mengerahkan  5.000

personel  di  Suriah.  Terdiri  dari  serdadu,  pilot  jet  tempur,  petugas  intelejen,  logistic  serta

perwira konsultan bagi angkatan bersenjata Suriah.Sanggat wajar jika Rusia berusaha untuk

mempertahankan  dan  melindungi  pangkalan-pangkalan  yang  dimilikinya  di  Suriah  karena

pangkalan-pangkalan  tersebut  memiliki  nilai  yang  strategis  dan  mampu  mewujudkan

kepentingan Rusia.
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