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BAB II 

RUSIA DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG DIAMBIL 

 

Pada awalnya sebelum negara Federasi Rusia terbentuk, negara ini lebih dikenal 

sebagai Uni Soviet. Uni Soviet merupakan salah satu negara dengan kekuatan besar 

didunia yang pada masanya ditakuti oleh banyak negara didunia. Uni Soviet terdiri 

dari beberapa negara bagian yang dimana merupakan buah usaha pemerintahan 

masa Uni Soviet. Masa pemerintahan Uni Soviet sangatlah tertutup, hubungannya 

dengan kalangan internasional juga tidak terlihat terlalu banyak aktif. Tetapi meski 

begitu Uni Soviet merupakan negara yang berpengaruh dan memainkan berbagai 

peranan didunia dan juga kawasan Eropa. Uni Soviet menggunakan sistem komunis 

dalam menjalankan serta menyusun kebijakan negaranya. Tetapi, sistem komunis 

yang diterapkan tidak membawa Uni Soviet berumur panjang. Uni Soviet runtuh 

akibat sistem yang digunakannya sendiri, warisan Uni Soviet menjadi negara 

Federasi Rusia yang sekarang.  

Kebijakan luar negeri antara Uni Soviet dan Rusia sebenarnya tidak terlalu jauh, 

kebijakan luar negeri Rusia saat ini juga mengadaptasi kebijakan luar negeri Uni 

Soviet. Menurut Wicaksana1 terdapat 4 legasi dari kebijakan luar negeri Uni Soviet. 

Pertama, Uni Soviet mewariskan sebuah persepsi atau cara pandang bahwa Rusia 

adalah Great Power, persepsi sebagat Great Power menjadi cara pandang para elit 

pemerintahan Rusia memandang sistem internasional, Meskipun Perang Dingin 

                                                           
1 Wicaksana, 2015 
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telah berakhir dan Uni Soviet runtuh secara sistemik sebagai sebuah sistem, model 

pemerintahan, namun legasinya masih ada hingga sekarang. Sebagai sebuah negara 

dan bangsa, Rusia masih great power dan Rusia tidak pernah runtuh dan tidak 

pernah ada dalam catatan sejarah bahwa Rusia kalah dalam medan perang. Dalam 

hal ini dan melihat gerak gerik Putin dalam menjalankan roda pemerintahan, maka 

kita dapat mencapai kesimpulan bahwa Putin percaya bahwa Rusia dapat 

melakukan apapun dan tidak takut terhadap apapun. Kedua, terdapat gagasan 

bahwa ukurang suatu negara merupakan komponen utama kepentingan nasional 

dan adanya konsiderasi geopolitik meliputi geografi, populasi dan sumber daya 

manusia. Tolak ukur atas ancaman dan kekuatan dalam perspektif Uni Soviet 

adalah aspek geopolitik.  Geografi menjadi bahan pertimbangan bagi para elit Uni 

Soviet dalam bertindak melalui kebijakan luar negerinya. Secara geografi, Uni 

Soviet menjadi pusat sistem internasional dengan posisinya berada di tengah dunia. 

Oleh sebab itu, Uni Soviet memiliki pasukan militer yang kuat untuk membantu 

proses implementasi kebijakan luar negeri yang berbasis geopolitik.  

Ketiga, penggunaan konsep equilbrium distribution of power melalui counter 

balancing. Uni Soviet menganut paham eksistensialis yaitu suatu paham yang 

beranggapan bahwa eksistensi kita ditentukan oleh keberadaan aktor lain.  Adanya 

pandangan bahwa sistem internasional tidak dapat dikelola oleh 1 kekuatan agar 

terjadi keseimbangan distribusi kekuatan. (Wicaksana, 2015)  Sehingga counter-

balance yang dilakukan oleh Uni Soviet menjadi dasar dalam Uni Soviet 

melakukan Hubungan Internasional. Di dalam sejarah eksistensinya, Uni Soviet 

selalu menjadi kekuatan besar yang menyeimbangkan situasi saat itu dengan negara 
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besar lainnya. Keempat, Uni Soviet selalu berusaha untuk menghindari perang 

terbuka karena dianggap merugikan. Uni Soviet lebih menyukai perang secara 

diam-diam, di mana kekuatan intelejen memiliki peran penting. Jika sampai 

melakukan perang terbuka, itu berarti hanya dilakukan Uni Soviet di negara-negara 

sekitar. (Wicaksana, 2015).  

Diatas merupakan kebijakan luar negeri Uni Soviet yang telah dijabarkan oleh 

Wicaksana, untuk kebijakan luar negeri Negara Federasi Rusia sendiri sebenarnya 

tidak memiliki banyak perbedaan dengan apa yang telah dilakukan Uni Soviet 

dalam memutuskan kebijakan luar negeri nya. Oleh karena itu dibawah ini, penulis 

akan mencoba menjabarkan beberapa kebijakan luar negeri yang telah diambil oleh 

pemimpin yang telah menjabat sejak Uni Soviet runtuh dan menjadi Negara 

Federasi Rusia seperti sekarang. 

A. Kebijakan Luar Negeri Rusia Selain Vladimir Putin 

Rusia merupakan negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Baik secara 

politik, budaya, perdagangan, ataupun pendidikan. Dalam sejarah yang cukup 

panjang tersebut terdapat banyak interaksi, baik yang bersifat konflik maupun 

kerjasama dengan berbagai peradaban selama Rusia atau Uni Soviet yang 

merupakan nama Rusia dulu berdiri. Pada masa Rusia, negara ini menjalani banyak 

interaksi, terutama dengan negara-negara minor, contohnya Palestina. Hubungan 

antara Rusia dan Palestina ini cukup unik, penulis melihat benang merah yang 

terjalin dan hal tersebut dan hal tersebut berhubungan dengan peradaban Islam. 

Peradaban Islam merupakan salah satu perabadan yang masuk dalam daftar sejarah 
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Rusia dan turut serta membangun Rusia. Interaksi paling awal yang berhasil 

direkam antara Rusia dengan Islam adalah sepuluh tahun setelah wafatnya Nabi 

Muhammad, ketika Suraqa bin Amr memimpin sebuah pasukan Arab yang berhasil 

mencapai Derbent, bagian selatan Dagestan. Wilayah Dagestan ini kemudian benar-

benar berhasil ditaklukan pada tahun 652 dan banyak penduduknya yang menjadi 

Muslim2. Dengan cepat kawasan Dagestan, yang dikenal juga sebagai bagian dari 

Kaukasus telah menjadi salah satu tempat dimana Islam berkembang. Kawasan lain 

di Rusia yang juga tidak bisa dilepaskan dari Islam selain Kaukasus adalah kawasan 

Kazan. Kontak pertama antara Rusia dengan Islam di daerah Kazan adalah pada 

masa pemerintahan Tsar Vladimir (980-1015) yang sering berperang dengan 

Bangsa Kazan yang Muslim.3 

Selama berabad-abad, Rusia didominasi oleh Bangsa Slavia yang menganut Kristen 

Ortodoks, tetapi meski didominasi seperti itu masyarakat Islam tetap menjadi 

bagian dari Rusia. Tetapi, pada tahun 1917 ketika Revolusi Bolshevick terjadi 

dimana saat itu Perang Dunia I sedang berlangsung, Turki Ottoman yang 

merupakan representasi politik Islam pada masa itu mengalami kekalahan, maka 

sejak saat itu masyarakat Islam yang tinggal di Rusia juga ikut mengalami nasib 

tidak baik. Ketsaran Rusia berubah menjadi sebuah negara sosialis-komunis yang 

tidak bersikap pro terhadap identitas keagamaan sehingga sejumlah simbol agama 

seperti masjid dialihfungsikan menjadi barak-barak militer. 

                                                           
2 Robert Bruce & Enver Kisriev.2010.Dagestan: Russian Hegemony and Islamic Resistance in the 
North Caucasus.New York & London: M.E. Sharpe. Hal 5-6 
3 DJ.Q. Nasution,Sejarah Romawi Timur,tanpa tahun, direproduksi oleh Tim Repro Jurusan 
Sejarah UNP 2011,Kompilasi Buku Modul Sejarah Eropa.Hal 161-168 
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Namun, seiring dengan berjalannya waktu identitas keagamaan mulai muncul 

kembali dalam ranah sosial politik Rusia bersamaan dengan akhir dari era Uni 

Soviet . Akhir-akhir ini, sejak pemerintahan Vladimir Putin, wacana yang coba 

menjadikan Islam sebagai bagian dari identitas masyarakat Rusia kembali 

dimunculkan, bahkan oleh Putin sendiri yang memberikan pandangan positif 

terhadap ini4. Putin menyatakan bahwa masyarakat Rusia banyak mempraktekan 

ajaran Islam yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan keadilan5. 

Mengingat 10-15 persen masyarakat Rusia adalah Muslim, maka hal tersebut dapat 

menjadi salah satu alasan Putin mengatakan hal tersebut. Tetapi tidak hanya dalam 

berupa ucapan, tindakan Rusia juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Putin 

sendiri. Kebijakan luar negeri dari Rusia pada masa pemerintahan Putin lebih 

proaktif terhadap dunia Islam dibandingkan dengan negara adidaya lain, terutama 

rival Rusia sendiri yaitu negara Amerika Serikat. 

Rusia lebih bersikap moderat terhadap Hamas yang menjadi simbol perjuangan 

Palestina melawan Israel ketika Amerika Serikat mengkategorikannya sebagai 

teroris. Belum lagi sikap Rusia yang mencoba mempertahankan Saddam Hussein 

ketika Amerika Serikat mengintervensi, mencoba bersikap moderat terhadap 

program nuklir Iran, dan terakhir membela posisi Bashar al-Assad di Suriah6 . 

Dalam hubungannya dengan aktor non-negara, Rusia juga telah menjalin aliansi 

kebudayaan dengan Dunia Islam dengan menggandeng tokoh-tokoh Islam dunia 

                                                           
4 Naldo Helmys, Relasi Rusia dengan Dunia Islam pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin. 
5 Sebagaimana diberitakan oleh RT dalam situsnya, http://rt.com/politics/islam-inseparable-
russias-society-915/ diakses pada 9 September 2015. 
6 Seperti yang dipetakan oleh Mike Bowker (2007). Russia, America, and the Islamic World. 
Ashgate : Hampshire, England. Hal.7-10 

http://rt.com/politics/islam-inseparable-russias-society-915/
http://rt.com/politics/islam-inseparable-russias-society-915/
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guna berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan dunia sejak tahun 20067, dan di 

dalam negeri sendiri Rusia telah mengembangkan pusat keuangan syariah 8 . 

Palestina merupakan salah satu bagian dari dunia Islam, maka dari itulah Rusia 

gencar dalam menunjukkan sikap proaktif terhadap Palestina. Namun, bagaimana 

pada masa pemerintahan Presiden Rusia sebelum Putin menjabat pada tahun 2012 

ini? Maka dari itu saya akan membahas beberapa penjelasan dari masa 

pemerintahan Presiden Rusia yang menjabat sebelum tahun 2012. 

A. 1 Masa Pemerintahan Boris Yeltsin 

Uni Soviet mengalami kemerosotan dalam segala bidang khususnya bidang politik, 

ekonomi, dan militer 9 . Hal tersebut terjadi pada tahun 1990 setelah Michael 

Gorbachev mundur sebagai pemimpin Uni Soviet. Akibat hal ini Boris Yeltsin maju 

untuk menggantikan kursi pemimpin Uni Soviet pada masa itu dan tepat saat itu 

juga Uni Soviet runtuh hingga berdirilah Rusia. Yeltsin tidak hanya serta merta 

dipilih begitu saja melalui pemilihan umum yang diadakan pada waktu itu. Dalam 

diri Yeltsin telah terdapat beberapa kriteria khusus yang menunjukkan bahwa 

Yeltsin memang pantas terpilih sebagai pemimpin Rusia pada saat itu. Sejak tahun 

1990, Yeltsin merupakan agen utama dalam perubahan politik di Rusia dan menjadi 

sponsor utama dalam perubahan reformasi ekonomi dan demokrasi di Rusia. Salah 

satu usahanya ialah melawan kudeta yang dilakukan oleh kaum komunis garis keras 

pada Agustus 1991 hingga hal ini membawa kehancuran dari kaum komunis serta 

                                                           
7 Kompas, 31 Agustus 2006 
8 Republika, 18 September 2013 
9 Andrei Shleifer & Daniel Treisman, Without a Map, Political Tactics and Economic Reform in 

Russia, Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2001. Hal. 1 
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membuat runtuh nama Uni Soviet hingga berganti nama yang dikenal sampai hari 

ini dengan Rusia serta membuat nama Yeltsin mendapat kedudukan baik di mata 

internasional. 

Politik luar negeri yang difokuskan oleh Presiden Boris Yeltsin ialah mengenai 

perbaikan mengenai masalah masalah yang merupakan warisan dari keruntuhan 

Uni Soviet, dimana hal ini membuat Rusia terlihat lemah dalam hubungan 

internasional. Oleh karena itu Yeltsin membuat kebijakan berupa penerapan 

program swastanisasi dan privatisasi terhadap perusahaan besar yang sangat 

berperan dalam pergerakan devisa negara sendiri. Pada masa pemerintahan Boris 

Yeltsin peran para politikus, ekonom serta kaki tangan yang selalu berada di 

sekelilingnya membuat Yeltsin cenderung kepada Amerika Serikat. Serta karena 

saat pemilihan Presiden pada waktu itu beliau tidak memiliki partai yang 

mendukung sepak terjangnya dalam proses menjadi seorang presiden, kekuatan 

Yeltsin menjadi lemah dan tidak jelas, hal itu disebabkan tidak ada yang 

mendukung serta menguatkan dirinya. Oleh sebab itu beliau menyadari bahwa 

sejatinya beliau tetap membutuhkan sebuah partai untuk mendukung serta 

menguatkannya. Sehingga tak heran jika pada awal mula masa pemerintahan 

Yeltsin kebanyakan titahnya jarang dipatuhi oleh bawahnnya, karena seperti yang 

diketahui bahwa Yeltsin memenangkan pemilihan umum langsung yang pertama 

kali diadakan di Rusia karena nama baiknya sebagai pahlawan dalam penggagalan 

kudeta Agustus 1991. 

Politik luar negeri yang ada pada masa pemerintahan Boris Yeltsin merefleksikan 

kepentingan nasional yang tidak selalu terbatasi dengan jelas, maksud yang ada 

disini ialah Rusia berusaha menyeimbangkan posisinya kembali dengan negara 
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negara barat melalui berbagai macam kerjasama dengan tujuan untuk menghadapi 

ketidakstabilan di wilayah perbatasan Rusia. Namun, kerjasama yang dilakukan 

oleh Rusia tidak hanya dilakukan dengan pihak barat saja, namun juga dengan 

negara negara yang ada di Asia Timur yang pada saat itu sedang mengalami 

kemajuan yang pesat. Yeltsin dan kaum reformis muda Rusia berinisiatif untuk 

meramu strateginya dengan berkiblat ke Barat. Yeltsin sendiri berusaha untuk 

merangkul AS, bekas musuh Uni Soviet dalam Perang Dingin untuk menjalankan 

demokrasi ala Baratnya. 

Pada masa pergantian PM Victor Chernomydin menuju PM Yefgeny Primakov 

terlihat adanya beberapa perubahan menuju suatu pendekatan baru yang 

menjadikan Rusia sebagai kekuatan besar yang berdaulat dalam sebuah anarkis, 

membangun sistem internasional dari dalam sendiri dimana Rusia beranggapan 

bahwa dalam pembangunan sistem internasional kekuatan negara sendiri lebih 

berharga daripada institusi serta norma norma internasional. Dalam kebijakan yang 

telah dibuat oleh PM Yefgeny Primakov, bahwasanya para pelaksana proses 

hubungan internasional Rusia dengan negara lain haruslah menegaskan bahwa 

Rusia harus memiliki politik luar negeri yang independen, dan lebih daripada 

berkiblat ke Barat dan lebih mensuplai dunia dengan sumber daya alam yang telah 

dimiliki Rusia sendiri. 

Seorang peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace yaitu Lilia 

Shevtsova mengatakan bahwa nilai demokrasi pada masa Boris Yeltsin 

dipertanyakan dan diragukan esensinya, karena Yeltsin akhirnya mengembangkan 

negara yang monarki selektif dan kapitalisme klan daripada membentuk negara 

yang demokratis. Kebijakan Yeltsin melahirkan pertentangan antara reformis 
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dengan komunis yang membuat investor makin takut masuk. Rusia sudah 

meminjam terlalu banyak dan mulai menjalani defisit, dan harus meminjam lebih 

banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian ada desakan agar Yeltsin mundur 10 . 

Hingga pada akhir masa jabatannya beliau sadar bahwa orientasi politik luar negeri 

ala barat tidaklah sesuai dengan keadaan Rusia karena apa yang telah dianut oleh 

Rusia terhadap negara barat malah justru menyesatkan dan menenggelamkan Rusia. 

Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia karena pada masa inilah 

terjadi perubahan politik revolusioner, demokrasi, juga masalah besar dalam politik 

dan social yang salah satu diantaranya korupsi yang merajalela dan terbuka. Yeltsin 

naik tahta bersama dengan gelombang harapan tinggi demi reformasi politik dan 

kekecewaan pada kekuasaan komunis. Ia mendapat pujian internasional karena 

sebagai seorang demokrat mampu melawan usaha kudeta yang dilakukan oleh 

kaum komunis garis keras. Meskipun hal itu akhirnya membawa kehancuran Uni 

Soviet menjadikan Yeltsin orang terkuat di Kremlin. Namun tidak berakhir baik, 

hingga ia terjebak menjadi autokrat otoriter dan tidak pernah berhasil meraih 

kembali popularitasnya 11 . Oleh karena itu juga roda pemerintahan lebih 

dikendalikan dan dijalankan oleh PM Primakov. Hingga pada 31 Desember 1999, 

Presiden Rusia, Boris Yeltsin, mengundurkan diri. Pengunduran diri Yeltsin cukup 

mengejutkan dunia karena sebelumnya berkali-kali ia membantah akan 

mengundurkan diri. Yeltsin digantikan wakilnya, PM Vladimir Putin, yang menjadi 

                                                           
10 Simon Saragih, op.cit, hal. 40 
11 Manis, Hoeda. Sejarah dan Pengetahuan Dunia Abad 20. 2013. Trans Idea Publishing. Hal. 536 
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pejabat presiden hingga pemilu Maret 200012. Dan akhirnya perjalanan karir Boris 

Yeltsin menjadi Presiden dari Rusia berakhir. 

 

A. 2 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Dmitri Medvedev 

Pada tanggal 7 Mei 2008 Presiden ketiga Rusia telah terpilih. Seseorang bernama 

Dmitri Medvedev pada saat itu maju sebagai Presiden Rusia yang baru 

menggantikan peran Vladimir Putin yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden 

Rusia setelah Boris Yeltsin turun dari kursi presiden. Tugas Dmitri Medvedev pada 

saat itu tidaklah mudah, karena pendahulunya Vladimir Putin berhasil membawa 

Rusia menuju arah yang lebih baik, salah satu tugas yang harus dipikirkan ialah 

Ekonomi yang merupakan tantangan berat bagi Medvedev dalam menjalankan roda 

pemerintahan nanti karena ia harus tetap menjaga tingkat pertumbuhan yang telah 

diraih Putin sebesar 7 persen dalam setahun terakhir 13 . Kebebasan media dan 

penguatan pranata demokrasi domestik adalah tantangan lain yang harus dilalui 

Medvedev. Selain itu, tidak ada hal penting mencolok yang harus dipikul Medvedev. 

Memang tidak ada yang mencolok tentang apa yang akan dilakukan Medvedev, 

namun mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Prestasi yang telah 

dibuat pada masa Putin dikatakan cukup sukses untuk memulai gerakan perbaikan 

di Rusia. Oleh karena itu Medvedev memiliki tanggung jawab untuk 

mempertahankan apa yang telah negara Rusia peroleh pada masa itu. Banyak yang 

mengatakan bahwa Medvedev adalah boneka dari Putin yang pada masa itu berdiri 

                                                           
12 http://dunia.news.viva.co.id/news/read/18613-boris_yeltsin_mengundurkan_diri, diakses pada 

12 Agustus 2015. 
13 http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=10091&coid=3&caid=31&gid=3, diakses pada 29 

Juli 2015 

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/18613-boris_yeltsin_mengundurkan_diri
http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=10091&coid=3&caid=31&gid=3
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sebagai Perdana Menteri. Meski dikatakan seperti itu, Medvedev tetap 

menunjukkan tanggung jawab yang bagus sebagai Presiden Rusia saat itu. Setelah 

mendapatkan kursi Presiden Rusia, Medvedev mengadakan kunjungan ke berbagai 

negara seperti Khazakstan, Tiongkok, dan Jerman. Dari beberapa negara ini 

Kazakhstan bisa jadi merupakan negara yang kunjungannya di prioritaskan oleh 

Rusia. Alasannya karena Rusia ingin menegaskan bahwa Rusia mementingkan Asia 

Tengah. Selain dari Kazakhstan, Tiongkok merupakan negara yang dijadikan 

pertimbangan oleh Rusia, karena dilihat dari segi perkembangan ekonomi dan 

percaturan politik internasional saat itu, Tiongkok dilihat sebagai kekuatan yang tak 

diabaikan Baru-baru ini, dalam diplomasi Rusia tampak "ketegangan garis barat", 

yang membuat Rusia menyadari pentingnya membina hubungan yang baik dengan 

negara-negara Timur. Oleh karena itu, terpilihnya Astana dan Beijing sebagai 

tujuan pertama kunjungannya menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia 

sekarang, sementara juga adalah kelanjutan arah titik berat dalam kebijakan luar 

negeri semasa Putin14. 

Tidak hanya kunjungan terhadap negara negara di Asia Timur, Rusia dibawah 

pemerintahan Medvedev juga melakukan kunjungan ke Jerman. Jerman merupakan 

negara Eropa pertama yang menjadi salah satu tujuan kunjungan Medvedev setelah 

menduduki jabatan sebagai Presiden Rusia. Rusia dan Jerman juga merupakan 

mitra dagang yang penting oleh karena itu Jerman merupakan Negara utama yang 

dikunjungi Rusia. Bagi Jerman. Bagi Rusia, apabila mengkonsolidasi dan 

mengembangkan lebih lanjut hubungan dengan Jerman yang merupakan mitra 

                                                           
14 http://indonesian.cri.cn/1/2008/06/09/1@82768.htm , diakses pada 11 Agustus 2015 

http://indonesian.cri.cn/1/2008/06/09/1@82768.htm


33 
 

tradisional, Rusia ternyata akan mendapat dukungan kuat di bidang-bidang anti 

rudal, penggabungan Ukraina dan Georgia dengan NATO, bentrokan antara Rusia 

dengan Georgia serta keanggotaan Rusia dalam WTO dan dalam proses 

perundingan mengenai pesetujuan kemitraan baru antara Eropa dan Rusia15. 

Mei tahun 2008 di Kremlin, Presiden Medvedev menyadari bahwa Rusia perlu 

melakukan pembangunan ulang secara struktural, tapi tidak hanya dengan 

memberikan solusi sementara terhadap segala yang terjadi di Rusia, namun juga 

untuk menempatkan Rusia lagi menjadi salah satu dari negara besar di dunia. 

Setelah menyadari pembangunan ulang Rusia secara struktural, dengan membawa 

nama modernisasi, Rusia yang mungkin selama ini kita kenal sangat berhati-hati 

terhadap barat dengan menilik sejarah yang terjadi diantara mereka, pada masa 

pemerintahan Medvedev, Rusia tidak takut untuk mendekati negara-negara di Barat 

untuk melakukan investasi dan trasfer teknologi yang dibutuhkan di berbagai 

bidang ekonomi di Rusia. Inisiatif untuk memulai hal ini bertepatan dengan 

pemilihan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, dan karena Barack 

Obama memiliki penilaian berbeda dari pendahulunya George W. Bush hal ini 

ditanggapi secara positif. Hal ini seperti menekan tombol reset atas apa yang terjadi 

antara Rusia dan Amerika Serikat selama ini. 

Pembangunan ulang tidak hanya dilakukan dengan Amerika Serikat saja, tetepi 

dengan berbagai negara yang pernah berselisih paham dengan Rusia seperti Cina 

dan Jepang. Jepang memiliki perselisihan dengan Rusia pada waktu 

memperebutkan  pulau Sakhalin yang akhirnya diambil oleh Jepang pada akhir 

                                                           
15 http://indonesian.cri.cn/1/2008/06/09/1@82768.htm , diakses pada 11 Agustus 2015. 

http://indonesian.cri.cn/1/2008/06/09/1@82768.htm
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Perang Dunia ke II. Selain Jepang, yang menjadi target perbaikan hubungan pada 

masa pemerintahan Medvedev, China merupakan salah satu negara yang menjadi 

target Rusia dalam hal memperbaiki hubungan. Di bawah pemerintahan Medvedev 

Rusia secara aktif mencoba membuat hubungan yang spesial dengan Cina, yang 

mana secara sejarah merupakan rival dari Asia. Rusia sadar akan keuntungan yang 

dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi dengan pembangunan yang cepat, 

sedangkan pada saat yang sama Rusia juga menghadapi tantangan strategis berupa 

berhadapan dengan negara yang menjadi salah satu kekuatan besar dunia. 

Hubungan ekonomi dan politik yang terjadi antara Moscow dan Beijing pada masa 

pemerintahan Medvedev dapat dideskripsikan dengan bagus. Meskipun begitu, 

Medvedev tidak berhasil menetapkan sebuah dialog publik dengan China dalam isu 

utama di dunia. 

Usaha yang dilakukan Medvedev dengan memperbaiki hubungan struktural dengan 

negara-negara yang pernah berselisih dengan Rusia sangatlah berani. Mengingat 

Rusia dulu merupakan negara yang keras dan kuat sehingga mungkin memandang 

sebelah mata terhadap perbaikan hubungan dengan negara-negara lain yang pernah 

berselisih, bahkan terhadap Amerika Serikat sendiri. Akhirnya terbacalah bahwa 

poin penting dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan Rusia dibawah 

pengawasan Presiden Dmitri Medvedev adalah mengutamakan perbaikan 

hubungan dengan beberapa Negara yang pernah berselisih paham atau berkonflik 

dengan Rusia. Hal ini terlihat karena dia tidak hanya mencoba perbaikan hubungan 

terhadap negara-negara yang pernah berselisih namun juga rivalnya, Amerika 

Serikat. 
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B. Kebijakan Luar Negeri Rusia Masa Vladimir Putin 

Vladimir Putin merupakan seseorang yang telah menjabat sebagai Presiden Rusia 

sebanyak dua kali. Masa pemerintahannya yang pertama dimulai dari tahun 2000 

dimana saat itu beliau menggantikan pendahulunya Boris Yeltsin, dan kemudian 

pada tahun 2008 terpilih lagi menggantikan Dmitri Medvedev sebagai Presiden 

Rusia pada waktu itu. Vladimir Putin cukup dikenal sebagai seseorang yang sangat 

berpengaruh dalam perjalanan sejarah Federasi Rusia. Beliau dikenal sebagai 

seorang pahlawan karena pada masa pemerintahan Boris Yeltsin membantu 

menyelesaikan konflik di Rusia, beliau juga membawa banyak keuntungan ke Rusia 

dengan kebijakan kebijakan yang telah beliau buat semenjak beliau pertama kali 

menjabat sebagai Presiden, alhasil hingga saat ini Rusia kembali di pandang sebagai 

salah satu Negara besar yang ada didunia. Vladimir Putin dapat dikatakan sebagai 

salah seorang yang memiliki ambisi yang tinggi dalam mengembalikan kejayaan 

Rusia, terutama dalam mengembalikan kejayaan negaranya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari Rusia saat ini, betapa besar Rusia sekarang, betapa banyak nama baik 

yang didapat Rusia, dimana hal tersebut tidak didapatkan pada saat Rusia masih 

menyandang nama sebagai Uni Soviet. Selain memiliki ambisi yang tinggi, sikap 

dan perilaku Putin juga dikenal tegas dan berani terhadap apapun yang dirasanya 

mampu membangkitkan Rusia. Alhasil, dengan gaya kepemimpinan seperti itu 

membuat Putin berhasil memberantas kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan 

serta memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahan 

Putin juga, beliau berhasil membayar hutang luar negeri yang diwariskan 

kepadanya pada masa pemerintahan Vladimir Putin yang pertama sebagai Presiden 
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di Rusia dan akhirnya menguatkan mata uang Rusia yaitu mata uang rebel di dunia. 

Putin juga berhasil memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, 

menasionalisasikan industri-industri strategis, memberantas korupsi, serta 

meningkatkan cadangan devisa hingga mencapai 450 dollar AS (nomor tiga di 

dunia pada dekade 2007-an). Alhasil membawa Putin sebagai seorang yang berhasil 

membawa kesejahteraan pada masyarakat di Rusia dan hal ini  terlihat dari hasil 

survei The Wall Street Journal pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa tingkat 

kepuasan dan dukungan rakyat terhadap Putin relatif stabil yakni 85 %16.  

Perencanaan serta pelaksanaan kebijakan luar negeri yang dilakukan Presiden 

Vladimir Putin tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu faktor 

internal serta faktor eksternal yang ada. Faktor internal yang mempengaruhi 

kebijakan luar negeri Putin ialah17: 

1. Dengan berbekal pengalaman selama menjalankan tugas di KGB menjadikan 

sosok Putin bukanlah pemimpin yang diragukan. Selama menjalankan pemerin- 

tahan sebagai presiden, Putin merupakan sosok yang tegas dan tidak ragu-ragu 

dalam membuat keputusan. Untuk mendukung kepemimpinannya, Vladimir Putin 

lebih banyak mengandalkan pada dukungan dan kepercayaan dari orang- orang 

yang sama daerah asalnya yakni St Petersburg. Artinya Putin tidak ingin dicampuri 

oleh keluarganya dalam menjalankan roda politik dan hal inilah yang 

membedakannya dengan Presiden Boris Yeltsin.  

                                                           
16 www.theglobal- review.com 
17 www.theglobal- review.com 
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2. Seni kepemimpinan yang dipilih Putin diwarnai dengan sifat otoriter 

(dictatorship of law) namun diterima rakyatnya. Bagi orang Rusia yang 

berpengalaman pada super centralized state, kolektivisme serta korporasi senantiasa 

diletakkan diatas hak-hak individu. Paternalisme menempatkan kepentingan 

masyarakat diatas hak individu. Rakyat sudah terbiasa dengan pemimpin yang keras, 

otoriter dan tidak memberi peluang kebebasan. Bagi rakyat Rusia yang terpenting 

adalah perut kenyang sehingga mengabaikan gaya pemimpin. Otoriter atau 

demokrasi tidaklah penting sebab yang utama adalah kemampuan pemimpin dalam 

menyejahterakan rakyat dan kejayaan negara.    

3. Dengan berbekal pengalaman selama menjadi perdana menteri, kepemimpinan 

Putin tidak didasarkan pada orientasi ideologi semata. Hal ini menjadi pegangan 

Putin untuk merangkul semua negara. Melalui pargmatisme, fokus politik luar 

negerinya lebih pada peran tradisional sebagai pemasok senjata, sekaligus 

mengakses pasar seluas- luasnya bagi perusahaan-perusahaan energi (gas). 

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemerintahan 

Vladimir Putin ialah18 kenaikan harga minya dunia pada masa pemerintahannya. 

Naiknya harga minyak dunia diatas 90 dollar per barel merupakan berkah bagi 

kepemimpinan Putin. Hal ini berkaitan dengan produksi minyak Rusia yang 

mencapai 10 juta barel per hari. Dengan kemampuan produksi minyak tersebut 

berarti Rusia mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri terutama gas. Rusia 

bahkan bisa menjual kelebihan produksi gas ke negara-negara Eropa. Sementara itu 

                                                           
18Harini, Setyasih. KEBIJAKAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN DALAM MENJALIN KERJASAMA 
DENGAN INDONESIA. 2012. 
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dengan perubahan sistem internasional khususnya dengan dimulainya abad baru 

seperti yang disampaikan oleh Robert McNamara bahwa pada abad 21 sebagai 

upaya untuk menghilangkan ilusi besar yang diwariskan Presiden Woodrow Wilson 

ketika mencanangkan idealisme dan moralisme sebagai prinsip hubungan luar 

negeri Amerika dengan penghormatan terhadap "hukum internasional", "keamanan 

bersama" dan "hak menentukan nasib sendiri (makalah Juwono Sudarsono yang 

disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Departemen 

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003). Putin 

menyambut abad baru dengan berusaha menjalin lebih banyak kerjasama yang 

berlandaskan pada humanisme dan membentuk patron baru untuk menghalangi 

“kebrutalan dan kesewenang-wenangan” AS terutama di Asia Pasifik. Dapat 

dikatakan saat ini Vladimir Putin merupakan orang yang sangat berpengaruh, 

bahkan di pemerintahan Dmitri Medvedev sekalipun. 

B. 1 Masa Pemerintahan Tahun 2000 - 2008 

Vladimir Putin pertama kali terpilih sebagai Presiden pada tahun 2000 

menggantikan pendahulunya Boris Yeltsin, tugas Putin dapat dikatakan cukup berat 

karena harus membereskan beberapa masalah yang terjadi pada masa pemerintahan 

Boris Yeltsin. Sejak Putin terpilih sebagai Presiden Rusia yang baru, banyak orang 

bertanya-tanya apakah beliau akan meneruskan jejak pendahulunya Boris Yeltsin 

yaitu meneruskan kebijakan orientasi politik ala barat. Selama masa pemerintahan 

Putin, Putin sudah terlanjur menjadi pahlawan bagi publik Rusia yang berkat 

jasanya menjaga stabilitas domestik dan kawasan, memperbaiki kondisi ekonomi 

dan melunasi utang negara meskipun belum sampai tenggat waktu, mengadili para 
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pengusaha yang dituduh menggelapkan pajak, menaikkan posisi tawar Rusia di 

tingkat regional sebagai magnet ekonomi Eurasia, secara tegas menyatakan 

bertentangan dengan sebagian kebijakan AS dan NATO, dan membuka tirai besi 

dengan menjadikan Rusia sebagai ”anggota peradaban dunia” lewat 

keikutsertaannya dalam setiap organisasi regional dan global. Keseluruhannya 

bermuara kepada restorasi kejayaan Rusia sebagai bangsa besar yang meredup 

akibat krisis sosial dan politik pada masa Yeltsin19.  

Hal-hal diatas merupakan beberapa hal yang menjadikan Putin spesial dimata 

penduduk Rusia dan dunia. Dari awal perjalanannya saja Putin sudah mencoreng 

namanya dengan tinta yang bagus dimata masyarakat Rusia, ia menjadi pahlawan 

dalam menyelesaikan konflik yang ada pada masa pemerintahan Boris Yeltsin yaitu 

konflik pertentangan antara reformis dengan komunis yang membuat investor 

makin takut masuk. Namun seperti yang telah tertulis diatas yang lebih dinanti-

nantikan oleh masyarakat adalah bagaimana Putin menyikapi Amerika Serikat 

dalam keadaan Rusia yang masih mengalami banyak krisis pada awal pemerintahan 

Putin. Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa Putin seperti terlihat mengarahkan 

Rusia ke posisi dimana Barat harus memilih keadaan diantara menerima Rusia 

masuk kedalam komunitas negara-negara barat atau mengisolasi Rusia dan akan 

membayar harga atas isolasi tersebut20 . Melihat dari hal ini tentulah kita akan 

berspekulasi bahwa Putin sangat berani mengajukan sebuah keadaan seperti yang 

                                                           
19 http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=10091&coid=3&caid=31&gid=3, diakses pada 29 

Juli 2015. 

20 Nikolai Sokov. Foreign Policy Under Putin: Pro-Western Pragmatism Might Be a Greater 

Challenge to the West. 

http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=10091&coid=3&caid=31&gid=3
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tertera diatas, mengingat pihak barat saat itu dipimpin oleh Amerika Serikat. Sikap 

tegas tidak hanya ditunjukkan oleh Putin dalam hal ini saja, namun dalam beberapa 

hal yang menyangkut dengan kesejahteraan Rusia serta dunia.  

Putin merupakan salah seorang yang berani dengan tegas menolak adanya kekuatan 

unipolar di dunia. Hal ini tentu akan menyinggung Amerika Serikat dimana pada 

masa Putin menjabat sebagai Presiden Rusia yang pertama Amerika Serikat hendak 

dijadikan sebagai kekuatan unipolar. Putin dalam pidatonya di Munich Canference 

on Security Policy 2007 mengatakan: “I consider that the unipolar model is not 

only unacceptable but also impossible in today's world. And this is not only because 

if there was individual leadership in today's - and precisely in today's - world, then 

the military, political and economic resources would not suffice. What is even more 

important is that the model itself is flawed because at its basis there is and can be 

no moral foundations for modern civilisation 21“. Dalam konferensi ini Putin juga 

menyinggung soal demokrasi dimana hal ini tentu juga akan sedikit menyinggung 

Amerika Serikat dimana Negara ini kita tahu sebagai Negara penggagas demokrasi 

namun pada nyatanya Amerika Serikat yang pada masa itu memiliki kekuatan yang 

besar di dunia ingin dijadikan sebagai kekuatan unipolar. Tetapi meski dikatakan 

bahwa Rusia ingin sekedar menjadi rival dari Amerika Serikat saja itu tidak 

sepenuhnya benar meski Rusia banyak memiliki perbedaan pendapat atau sikap 

yang diambill Rusia kebanyakan menentang kebijakan yang telah dibuat oleh 

Amerika Serikat. Rusia tetap menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia juga dapat 

                                                           
21 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/12/AR2007021200555.html, 

diakses pada 30 Juli 2015. 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/12/AR2007021200555.html
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memberikan rasa simpati dan prihatin kepada Amerika Serikat. Hal ini tergambar 

dari dukungan Presiden Vladimir Putin kepada Amerika Serikat yang waktu itu 

dipimpin oleh Presiden George W. Bush, pada waktu itu Rusia memberikan 

bantuan kepada Amerika Serikat berupa bantuan dalam perang melawan Taliban di 

Afganistan. Namun kesempatan kerja sama ini tidak bertahan lama, karena setelah 

itu Rusia dan Barat selalu mengalami perselisihan kebijakan dan pemikiran. 

Pemerintahan Rusia dibawah pengawasan Vladimir Putin memiliki kebijakan luar 

negeri yang selalu beriringan dengan Amerika Serikat baik sebagai oposisi ataupun 

sebagai mitra. Tetapi yang sangat terkenal dimata dunia adalah Rusia yang selalu 

menjadi rival dari Amerika Serikat. Poin penting yang dicoba Putin disini ialah 

mengembalikan kepercayaan diri Rusia untuk membawa kembali kejayaan Rusia 

yang pernah didapat pada dulu kala. Untuk itu beliau mencoba mengalahkan rival 

mereka,, Amerika Serikat. 

B. 2 Masa Pemerintahan Tahun 2012 - Sekarang 

Banyak orang yang bertanya tanya bagaimana sikap Putin terhadap dunia barat 

setelah kembali duduk di kursi Presiden Rusia menggantikan Dmitri Medvedev. 

Jika kita review kembali kebijakan luar negeri yang dijalankan Medvedev lebih ke 

jalan yang aman dan damai, tanpa menimbulkan konflik dengan Negara manapun. 

Bahkan dengan rival Rusia sendiri, Amerika Serikat. Oleh karena itu dengan 

kembalinya Putin ke bangku presiden membuat banyak pihak bertanya-tanya 

bagaimana kebijakan Rusia kedepannya dengan Amerika Serikat. Tidak hanya 

Amerika Serikat sebenarnya, namun bagaimana sikap Putin nantinya terhadap 

negara-negara atau kalangan internasional lainnya. Mungkin jika kita lihat dengan 
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kacamata analisa bahwa Rusia pada masa Putin kali ini tidaklah berat. Tidak ada 

tugas berat yang ditinggalkan pendahulu sebelumnya untuk dikerjakan atau 

diperbaiki pada masa pemerintahan Vladimir Putin. Selain itu, Rusia tidak terlalu 

khawatir terhadap ekonomi karena hutang-hutang yang ada sudah dapat dikatakan 

tidak ada. Jadi, poin utama yang dijalankan pada masa pemerintahan Vladimir Putin 

kali ini lebih condong ke pembentukan hubungan dengan negara negara minor 

terutama negara-negara Timur Tengah. 

Belum jelas motif apa yang melatar belakangi kebijakan Rusia yang seperti ini. 

Namun, pada masa pemerintahan Putin kali ini, beliau menjalankan Rusia dengan 

lebih aktif kedalam aktivitas di kalangan internasional. Rusia yang lebih aktif pada 

kali ini berusaha memperbaiki hubungannya dengan negara bekas Uni Soviet, 

mereka membentuk CIS – Komunitas Independen Serikat. Komunitas yang 

didirikan di Minsk, Belarus tanggal 8 Desember 1991 terdiri dari negara-negara 

bekas Uni Soviet dan juga berusaha secara bertahap membentuk Uni Rusia-

Belarusia. Secara geopolitik, hubungan Rusia dan CIS diharapkan mampu 

menjamin pertahanan dan keamanan Rusia, karena Rusia akan bias membangun 

pangkalan militernya di negara-negara CIS tersebut22. Secara geopolitik, hal ini 

diharapkan mampu menjamin pertahanan dan keamanan Rusia karena Rusia dapat 

membangun pangkalan militernya di negara-negara CIS tersebut. Secara umum 

bentuk hubungan antara Rusia dengan CIS adalah mengupayakan penyelesaian 

konflik di negara-negara CIS, kerjasama politik dan militer di bidang keamanan dan 

                                                           
22 http://thestudentdying.blogspot.com/2013/05/kebijakan-luar-negeri-vladimir-putin.html, diakses 

pada 31 Agustus 2015. 

http://thestudentdying.blogspot.com/2013/05/kebijakan-luar-negeri-vladimir-putin.html
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masalah terorisme23. Diharpakan dengan hubungan baik yang terjalin Rusia dapat 

menggalang kekuatannya karena negara-negara tersebut kembali bergabung dengan 

Rusia, meski hanya dalam satu komunitas. 

Selain membangun kembali hubungan dengan negara negara bekas jajahan Soviet, 

Rusia juga melakukan kerajasama dalam rangka memperkuat kekuatan global 

Rusia dengan negara China. Sebagai bentuk kerjasama tersebut Presiden China 

yang baru, Xi Jinping melakukan kunjuan diplomatik ke Rusia. Kunjungan tersebut 

dipandang sebagai suatu aksi pembentukan aliansi antara Rusia dan China dalam 

rangka menanding dominasi Amerika Serikat 24 . Dalam kunjungan ini mereka 

membahas kerjasama mereka dalam BRICS. Padahal, sejarah banyak menyebutkan 

bahwa kedua negara ini banyak berselisih paham, sehingga daripada sering 

melakukan kerjasama mereka lebih sering berkonflik, salah satunya adalah konflik 

dalam sengketa wilayah. Namun, dalam sosial ekonomi, hubungan keduanya 

dewasa ini sudah mulai membaik. Dua negara ini juga memiliki sifat yang sama 

yaitu selalu kritis dengan Amerika Serikat, banyak konflik Amerika Serikat dengan 

negara negara lain yang mereka tentang, seperti konflik Amerika Serikat ke Irak, 

isu nuklir di Iran dan juga isu di Suriah. Dua negara ini terlihat bekerja sama untuk 

menjadi penyeimbang dari Amerika Serikat di kalangan internasional. Melihat 

Rusia dan China yang berusaha bekerja sama, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Rusia berusaha meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan China, karena 

sejarah tahu bahwa dua negara ini merupakan negara yang lebih banyak berselisih 

                                                           
23 A. Fahrurodji. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi Pengantar Sejarah dan Latar Belakang 

Budayanya. Jakarta: Yayaysan Obor Indonesia.  Hal 232. 
24 Kompas, 25 Maret 2013. Putin Bangga Dikunjungi Xi : BRICS Diharapkan berperan Lebih 

Aktif secara Global. Diakses pada 08 September 2015. 
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paham daripada memiliki satu misi. Selain meningkatkan hubungan diplomatik 

dengan China, Rusia juga berusaha meningkatkan hubungan diplomatic dengan 

Suriah. Disini Rusia berusaha menggunakan hak vetonya dalam rancangan resolusi 

Arab-Barat yang diajukan oleh Maroko dalam  forum Dewan Keamanan PBB25. 

Jika kepentingan Rusia dan China adalah menyeimbangkan kekuatan dari Amerika 

Serikat, maka kepentingan Rusia yang terbaca dari terjalinnya hubungan antara 

Rusia dan Suriah ialah Suriah memiliki nilai strategis secara militer dan juga politik. 

Rusia dikatakan sebagai penyuplai senjata ke Suriah yang merupakan pasar senjata 

Rusia terbesar di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan di tengah gencarnya 

aksi unjuk rasa anti rezim Presiden Assad di Suriah, Rusia justru mengirim 60 ton 

senjata, lengkap dengan suku cadangnya. Rusia juga sepakat untuk menyuplai 

Suriah dengan 130 pesawat jet tempur tipe Yak-130 dengan nilai kontrak 550 juta 

dollar AS dan kontrak bisnis peralatan militer lainnya senilai 700 juta dollar AS. 

Neraca perdagangan Rusia-Suriah saat ini mencapai nilai hampir dua miliar dollar 

AS, khususnya dalam kerja sama di bidang minyak dan gas 26 . Banyak yang 

berpendapat juga dengan meningkatnya hubungan diplomatik Rusia dan Suriah 

maka hal ini akan dapat membendung pengaruh Amerika Serikat di Suriah. Bukan 

hanya Suriah namun, Palestina merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang 

menjadi tujuan Rusia dalam rangka meningkatkan hubungan diplomatik. Rusia 

banyak mendukung Palestina dalam konflik Palestina dan Israel yang tidak kunjung 

usai. Hal ini dibuktikan oleh Putin yang mengirimkan sepucuk surat yang dibacakan 

                                                           
25 Egidius Patnistik. (ed). 13 Februari 2012 Hubungan Rusia-Suriah Amat Strategis dari 

http://international.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia.Suriah.Amat.Strategi

s# , diakses pada 31 Agustus 2015 
26 ibid 

http://international.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia.Suriah.Amat.Strategis
http://international.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia.Suriah.Amat.Strategis
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perwakilan Rusia saat pertemuan puncak ke-46 Liga Arab di Mesir. “Palestina 

mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan negara yang dapat ditinggali 

dengan ibu kota di Yarusalem Timur. Rusia akan tetap berusaha untuk mencapai 

tujuan ini melalui jalur bilateral dan multilateral,” bunyi surat Putin tersebut27. 

Selain memberikan dukungan yag tidak hanya pada konflik Palestina dan Israel atau 

mengenai isu status Palestina di PBB atau status Palestina sebagai negara yang 

belum banyak diakui oleh kalangan internasional, Palestina dan Rusia juga 

meningkatkan hubungan melalui kerjasama ekonomi, dilansir dari sebuah sumber28 

bahwa perdagangan Rusia dan Palestina pada tahun 2014 meningkat sebesar 80%. 

Kedua negara juga sudah membentuk sebuah komisi lintas pemerintahan di bidang 

perdagangan, kerja sama ekonomi dan investasi. Tugas komisi ini adalah 

memperkuat kerja sama bilateral di bidang pertanian, pariwisata dan investasi. 

Rusia juga tidak hanya aktif dalam kerjasama secara individu, namun juga aktif 

dalam organisasi internasional. Tidak hanya berkecimpung di CIS, Rusia juga aktif 

dalam organisasi BRICS. BRICS merupakan singkatan dari 5 negara yang 

pertumbuhan ekonominya sangat pesat dengan jumlah penduduk sebanyak 3 

miliyar jiwa atau sekitar 40% dari jumlah penduduk di muka bumi ini, 5 negara 

tersebut dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. BRICS pertama kali 

dicetuskan oleh seorang Ekonom yang bernama Jim O’neill dari sebuah Bank di 

Amerika Serikat yaitu Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurutnya, gabungan 

perekonomian Keempat Negara BRIC ini akan mengalahkan negara-negara terkaya 

                                                           
27 http://www.satuislam.org/internasional/putin-kembali-dukung-kemerdekaan-palestina/ , 
diakses pada 02.24, 22 April 2015 
28http://international.sindonews.com/read/1033894/41/palestina-rusia-siap-perluas-kerjasama-
1439796022, diakses pada 2 September 2015 

http://www.satuislam.org/internasional/putin-kembali-dukung-kemerdekaan-palestina/
http://international.sindonews.com/read/1033894/41/palestina-rusia-siap-perluas-kerjasama-1439796022
http://international.sindonews.com/read/1033894/41/palestina-rusia-siap-perluas-kerjasama-1439796022
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di Dunia pada tahun 205029. Putin menganggap BRICS penting dimana di lima 

negara ini memiliki kesamaan pandangan dan kesamaan keinginan dalam 

menciptakan kekuatan multipolar didunia. Karena seperti yang kita tahu bahwa 

Putin sangat menentang kekuatan unipolar, 

yang paling mendasar  adalah kedaulatan nasional sebagai struktur fundamental 

dalam sistem dunia. Konsep ini menentang pendapat Barat bahwa kedaulatan suatu 

negara saat ini sudah tidak berarti. Semua Negara BRICS mempunyai kedaulatan 

penuh dan kebebasan dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan kemampuan 

masing-masing dan tidak dibatasi oleh aturan formal aliansi. Negara eropa 

mempunyai ekonomi yang bagus tetapi terikat secara politik30. 

Dengan melihat beberapa pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Putin 

sejak tahun 2012 memang lebih mengutamakan keaktifan Rusia dalam aktivitas 

internasional. Anti-barat yang ditunjukkan Putin juga tetap ditegakkan seperti 

menolak adanya sistem unipolar, karena sistem tersebut akan menjadikan dunia 

hanya memiliki satu kekuatan besar saja yaitu Amerika Serikat. Oleh karena itu 

dengan mengutamakan keberhasilan BRICS Rusia berharap dunia akan memiliki 

sistem kekuatan multipolar dan dengan bekerja sama dengan China yang saat ini 

menunjukkan peningkatan kekuatan berharap dapat mengalahkan Amerika Serikat. 

Namun, terlepas dari hal tersebut Rusia lebih mengutamakan peningkatan 

                                                           
29 http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-negara-anggota-brics/, diakses pada 2 

September 2015 
30 Flodor Lukyanov. What Holds The BRICS Together?. dari: 

http://eng.globalaffairs.ru/redcol/What-holds-the-BRICS-together-15910, diakses pada 2 

September 2015 

http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-negara-anggota-brics/
http://eng.globalaffairs.ru/redcol/What-holds-the-BRICS-together-15910
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kerjasama internasional, hal ini lebih terlihat dengan banyaknya akitivitas 

internasional yang dilakukan Rusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


