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BAB IV 

ANALISA HUBUNGAN RUSIA DAN PALESTINA PADA MASA 

PEMERINTAHAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN SEJAK TAHUN 2012 

Palestina, dewasa ini merupakan negara yang banyak mencuri perhatian dunia. 

Melalui konfliknya dengan Israel yang belum menemukan jalan terangnya, negara 

ini berhasil merebut perhatian berbagai kalangan internasional. Baik individu, 

kelompok organisasi bahkan negara negara didunia. Melalui konflik ini banyak 

kalangan yang mendukung Palestina bahkan ada juga yang memberi support nya 

ke rival Palestina yaitu Israel. Dengan banyak membaca artikel kita pasti tahu siapa 

yang banyak memberikan sumbangsih terhadap Israel baik secara materi atau 

dukungan secara spirit kepada Israel yaitu Amerika Serikat. Kepada Palestina, 

banyak yang memberikan dukungan baik berupa dukungan semangat dan materi. 

Banyak negara itu kebanyakan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. 

Bagi negara negara yang tidak memiliki mayoritas penduduk Islam membantu 

Palestina dengan alasan menjunjung Hak Asasi Manusia di negara Palestina.  

Diantara negara negara yang memberikan dukungan, nama Rusia muncul sebagai 

salah satu nama yang belakangan sering memberikan dukungan secara terang-

terangan dan besar kepada Palestina, apalagi pasca pemerintahan Vladimir Putin 

sejak tahun 2012. Padahal Rusia dan Palestina tidak memiliki kepentingan yang 

terlalu penting, mereka tidak memiliki kesamaan entitas.  
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A. SEJARAH HUBUNGAN RUSIA DAN PALESTINA  

Hubungan Rusia dan Palestina sudah dimulai pada abad ke 18, namun sejatinya 

pada saat itu kedua negara ini belum berhubungan secara langsung. Hubungan 

Rusia yang pada saat itu masih menyandang nama Uni Soviet ke Palestina masih 

sebatas karena Palestina termasuk kedalam wilayah Timur Tengah. Karena pada 

saat itu hubungan Uni Soviet berfokus kedalam wilayah Timur Tengah yang lebih 

luas. Tujuannya juga pada saat itu ialah menjaga agar Timur Tengah tidak terjatuh 

dalam pengaruh barat yaitu Amerika Serikat yang pada saat itu merupakan rival 

abadi dan utama Uni Soviet. Selain tujuan tersebut Uni Soviet juga membangun 

kehadirannya di Timur Tengah karena dipandu oleh ideologisnya. Uni Soviet ingin 

menjadi pelayan dan penjaga utama tradisi Kristen Ortodoks. Karena pada saat itu 

Timur Tengah yang mulai jatuh pada kekuasaan Ottoman  dan pengaruh Islam 

mulai masuk ke Timur Tengah pada saat itu1.  

Namun, ketika mulai masuk 1917, Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Presiden 

Vladimir Lenin, mulai menunjukkan sedikit minatnya secara eksklusif ke Palestina 

bukan lagi karena kepentingannya terhadap Timur Tengah. Pada tahun 1922 

pemerintah Uni Soviet mulai melakukan kebijakakn berupa memberikan dukungan 

yang kuat terhadap Arab-Palestina. Bahkan, pada tahun 1930 Komite Eksekutif 

Komunis Internasional menyatakan bahwa Zionisme dalam hal ini Israel 

digambarkan sebagai “ekspresi dari bentuk eksploitasi dan kekuatan besar dari 

                                                           
1 Empire, Russian and the Middle East. Encyclopedia of Western Colonialism since 1450, 2007 

From World History in Context. Diakses pada 01 September 2015. 
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penindasan perjuangan kamu Yahudi Borjuis2 . Namun ini tidak berdampak terlalu 

besar pada politik Timur Tengah karena antara Arab dan Uni Soviet pada masa 

pemerintahan Joseph Stalin memiliki masalah masing masing.  

Masalah Uni Soviet yang dihadapi pada tahun 1930 tidak sebanding dengan 

pecahnya Perang Dunia ke-II, secara umum perang dunia pecah pada 1 September 

1939 dengan invasi Polandia oleh Jerman yang diikuti serangkaian deklarasi perang 

terhadap Jerman oleh Perancis dan Inggris3. Namun dari Perang Dunia ke-II nama 

Uni Soviet semakin melesat di berbagai kalangan internasional pada saat itu. 

Kemenangan Uni Soviet pada waktu itu menjadikan Uni Soviet sebagai salah satu 

superpower yang ada di dunia. Tahun 1947, Uni Soviet mulai ikut andil dalam 

konflik antara Palestina dan Israel. Pada tahun itu PBB mengeluarkan rencana 

pembagian daerah di Palestina, sebagian daerah akan diberikan kepada Israel untuk 

mendirikan negaranya disana dan sebagian akan diserahkan kepada masyarakat 

Palestina yang sebelumnya sudah bermukim disana. 

Namun, Palestina secara terang terangan menolak hal ini dan bersikeras untuk 

mempertahankan daerah tersebut menjadi milik mereka. Tetapi, pada akhirnya 

Israel tetap juga didirikan sebagai negara dan sebagian negara di dunia juga 

menyetujuinya pada saat itu. Diantaranya adalah Uni Soviet dan negara negara 

sekitarnya. Pada saat itu juga kebijakan politik Uni Soviet bersikap pragmatis 

terhadap Palestina. Kebijakan Uni Soviet yang pada awalnya tidak mendukung 

                                                           
2 Spector, Ivan, The Soviet Union and the Muslim world, 1917-1958, Seattle: University of 

Washington Press, 1969, p. 172 
3 http://www.dosenpendidikan.com/sejarah-latar-belakan-dan-penyebab-terjadinya-perang-dunia-

ke-ii/, diakses pada 10 September 2015. 

http://www.dosenpendidikan.com/sejarah-latar-belakan-dan-penyebab-terjadinya-perang-dunia-ke-ii/
http://www.dosenpendidikan.com/sejarah-latar-belakan-dan-penyebab-terjadinya-perang-dunia-ke-ii/
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Israel karena bersikap anti-Zionis, pada tahun 1944 hingga 1948 berubah menjadi 

pro-Zionis hal ini diprakarsai oleh Joseph Stalin yang pada saat itu menduduki 

jabatan sebagai Presiden Uni Soviet pada saat itu. Pada waktu itu Uni Soviet 

mengubah kebijakannya dikarenakan berharap Israel dapat menjadi negara yang 

sosialis dan mempercepat proses penolakan dari pengaruh Inggris dari Arab 4 . 

Namun, harapan hanya harapan, Israel berubah dan mendukung kebijakan dan 

idealis barat serta menjadi partner paling setia pada Amerika Serikat. Karena hal ini 

Uni Soviet merubah dukungannya. Semula yang pada awalnya mendukung Israel 

dengan harapan tujuan yang telah tertera diatas menjadi mendukung negara-negara 

Arab demi menghentikan pengaruh barat. 

Meski Uni Soviet sudah berkeyakinan untuk mendukung Arab karena 

kekecewaannya terhadap Israel. Dukungan yang diberikan kepada Timur Tengah 

belum merata. Kepada Palestina, Uni Soviet pada waktu itu masih belum 

memberikan dukungan secara penuh terhadap Palestina karena Uni Soviet belum 

terlalu menyukai PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) terutama terhadap 

pemimpin PLO yang saat itu sedang menjabat, yaitu Yasser Arafat. Namun, 

pemimpin Palestina tersebut menjadi lebih dekat setelah kunjungan pertamanya ke 

Moskow pada 1968. Kala itu, Yasser Arafat masih belum mendapat pengakuan 

penuh sebagai pemimpin rakyat Palestina, namun pengaruhnya dengan cepat 

tumbuh di dunia Arab5. Yasser Arafat mendapatkan simpati dari para petinggi Uni 

Soviet, dan seiring berjalannya waktu, Yasser Arafat akhirnya mendapatkan 

                                                           
4 Johnson, Paul. A History of the Jews (1987) p.527 
5http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_

mata_moskow_25937, diakses pada 10 September 2015. 

http://indonesia.rbth.com/tag/moskow
http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_mata_moskow_25937
http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_mata_moskow_25937
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dukungan dari Kremlin. Dari hal ini kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Uni 

Soviet dan PLO menghasilkan keuntungan. Uni Soviet diuntungkan dengan 

membela para politisi yang bergerak melawan Israel yang pro-AS, sedangkan 

Arafat sendiri membutuhkan dukungan yang besar dari negara adidaya untuk 

menjamin perjuangan pembebasan Palestina6. Dengan melihat tujuan yang ada, 

maka dapat kita analisis bahwa kedua negara sama sama bertujuan untuk 

meningkatkan posisinya di mata dunia.  

Dengan Yasser Arafat yang telah dipercayai oleh Uni Soviet kala itu. Hubungan 

antara Rusia dan Palestina makin dekat. Berdasarkan data yang ditulis di dalam 

koran Versiya pada tahun 2004, bantuan Uni Soviet yang diberikan kepada 

Palestina mencapai 400 – 700 juta dolar AS, namun karena hubungan ini 

merupakan bentuk hubungan timbal balik, Palestina juga memberikan sesuatu 

kepada Rusia berupa dukungan politik yang diberikan oleh Yasser Arafat yang 

dimana menurut Versiya dukungan ini tidak bernilai harganya. Banyak partisipasi 

atau bantuan yang diberikan Uni Soviet pada Palestina, dalam sebuah perbincangan 

yang dikutip dari koran Izvestiya, Wakil Direktur Institut Ketimuran Russian 

Academy of Sciences, Vladimir Isayev menjelaskan bahwa Uni Soviet membantu 

Palestina dalam menghentikan Israel yang terus menggempur Beirut , yang 

merupakan lokasi kantor pusat dari PLO (Organisasi Pembebasan Palestina), untuk 

menghancurkan gerakan perlawanan Palestina. 

                                                           
6http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_

mata_moskow_25937, diakses pada 10 September 2015. 

http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_mata_moskow_25937
http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_mata_moskow_25937
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Meskipun begitu, hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak tidaklah selalu 

berjalan damai, terdapat masa dimana dua negara ini mengalami hubungan yang 

tidak baik antara kedua belah pihak. Hal ini ditulis oleh Sergey Strokan untuk koran 

Sovershenno Sekretno7. Strokan menunjukkan adanya kemungkinan Abu Ammar 

yang merupakan salah satu orang penting dalam PLO sebagai dalang dibalik 

penculikan warga Soviet di Beirut pada tahun 1985. Pada waktu itu para pejuang 

Palestina mengancam Kremlin untuk menuntut Uni Soviet dalam menekan Suriah 

yang tengah berperang melawan Palestina di Lebanon. Secara formal, Yasser 

Arafat tidak berhubungan dengan para pelaku penculikan yang ada. Namun, ada 

faktor faktor yang membuat Arafat terlihat terlibat dalam hal tersebut, diantaranya 

seperti dua orang dari pengawal Yasser Arafat melakukan tindak kekerasan kepada 

salah satu sandera, meskipun hal ini dibayar Arafat dengan cara menebus para 

sandera dari teroris. Lalu hal lain yang membuat Arafat terlihat terlibat ialah 

didapatkan rekaman pembicaraan Arafat dengan kantor pusat PLO yang 

memerintahkan untuk tidak membebaskan para sandera sampai terdengar perintah 

lebih lanjut, hingga akhirnya para sandera jatuh ke tangan Hizbullah. 

Pada tahun 1970-an pengaruh Uni Soviet mulai menghilang di kawasan Mesir, hal 

ini berakibat terhadap hubungan antara Uni Soviet dan Palestina. Hubungan antara 

kedua belah pihak tersebut makin erat, terbukti dari sikap Uni Soviet yang 

mengirimkan KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) yang merupakan 

nama organisasi intelijen utama di Uni Soviet untuk melatih tentara militan 

Palestina. Disini KGB memiliki tanggung jawab dalam mempersenjatai dan melatih 

                                                           
7http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_

mata_moskow_25937, diakses pada 10 September 2015. 

http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_mata_moskow_25937
http://indonesia.rbth.com/politics/2014/11/17/mengenang_yasser_arafat_pemimpin_palestina_di_mata_moskow_25937
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sebagian besar kelompok militan Palestina. Berlanjut pada tahun 1972, Uni Soviet 

telah menyatakan Palestina sebagai gerakan pelopor dari gerakan pembebasan 

Arab8. 2 tahun setelah itu pada tahun 1974, kedutaan PLO telah dibuka di Moskow9. 

Uni Soviet tidak berhenti memberikan dukungan terhadap Palestina, Uni Soviet 

walau tidak terlalu ditunjukkan oleh media tetapi memberikan dukungannya 

melalui pemberian suara terhadap Resolusi PBB 3379 yang menyatakan bahwa 

Zionisme merupakan bentuk dari rasisme10.  

Setelah perjanjian Camp David yang terjadi pada September 1978, Presiden Uni 

Soviet yang menjabat kala itu Leonid Brezhnev menyatakan untuk menyelesaikan 

konflik secara keseluruhan “there is only one road, the road of full liberation of all 

Arab lands occupied by Israel in 196711”, intinya menyatakan bahwa hanya ada 

satu jalan menuju penyelesaian konflik secara keseluruhan, jalan tersebut berupa 

pembebasan seluruh daratan di Arab yang di ambil oleh Israel pada tahun 1967. 

Selain itu pada tahun yang sama setelah kunjungan yang dilakukan Yasser Arafat 

ke Moscow pada 29 Oktober hingga 1 November 1978, Uni Soviet menyatakan 

PLO sebagai “wakil sah dari perwakilan rakyat Palestina 12 . Namun meskipun 

begitu, Uni Soviet tetap mendesak PLO dan Yasser Arafat untuk menyetujui 

resolusi PBB 242 yang berisi menyerukan gencatan senjata dan menetapkan 

                                                           
8 Golan, The Soviet Union and the Palestine Liberation Organization, page 35-36. 
9 Golan, Soviet Policies in the Middle East from World War Two to Gorbachev, page 112. 
10 http://forum.detik.com/beberapa-resolusi-pbb-kepada-israel-t149773.html, diakses pada 12 

September 2015 
11 Soviet World Outlook, Vol. 3,No. 10, 15 October 1978, page 4. 
12 Pravda, 2 November 1978. 

http://forum.detik.com/beberapa-resolusi-pbb-kepada-israel-t149773.html
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prinsip-prinsip bagi penyelesaian yang adil dan langgeng13. Serta menemui Israel 

dan membicarakan mengenai usulan perdamaian. 

Namun, lagi –lagi hubungan antara kedua negara ini tidak selalu berjalan mulus dan 

baik. Hubungan ini sempat renggang pada masa pemerintahan Michael Gorbachev. 

Sejak Maret 1985, Michael Gorbachev memulai program Glassnost dan Preistroika 

yang menghasilkan banyak kebijakan berbeda dari yang biasa Uni Soviet terapkan. 

Uni Soviet mulai mengurangi dukungan mereka ke dunia ketiga dan gerakan gerilya 

sayap kiri dan mulai mendorong mereka untuk menghadapi rekonsiliasi. Namun 

sayangnya, pemerintah Soviet tidak berhasil mendorong Yasser Arafat dan PLO 

untuk mengakui Israel sebelum Deklarasi Kemerdekaan Palestina pada 15 

November 1988 di Algiers, Algeria. Meskipun begitu, Uni Soviet tetap menjadi 

salah satu dari negara pertama yang mengakui negara Palestina pada 18 November 

1988 dan secara resmi menunjukkan hubungan diplomasi penuh dengan Palestina 

pada akhir tahun 1989. Tetapi pada awal tahun 1990 Uni Soviet berusaha memcoba 

untuk memisahkan persekutuan karenanya Uni Soviet berusaha memulai untuk 

meningkatkan hubungannya dengan Israel. Namun, karena pada akhir tahun 1991 

terjadi kudeta di Uni Soviet yang menyebabkan pembubaran Uni Soviet, Palestina 

kehilangan salah satu sponsor terbesarnya. Hal ini membuat PLO beserta 

komplotannya bersimpati kepada Uni Soviet sehingga Uni Soviet memulai 

dukungannya kembali terhadap Palestina. Hal ini membuat PLO mulai kembali 

memulai pembicaraan mengenai perdamaian dengan Israel pada tahun 1991.  

                                                           
13 https://www.academia.edu/4976680/Penyelsaian_ARAB_ISRAEL, diakses pada 12 September 

2015. 

https://www.academia.edu/4976680/Penyelsaian_ARAB_ISRAEL
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Setelah runtuh dan muncul kembali sebagai Negara Federasi Rusia, hubungan 

antara Rusia dan Palestina tidak terlalu disorot dan dicari lagi. Karena Rusia 

bukanlah Uni Soviet lagi, sehingga apa apa yang dimiliki dan dilakukan Uni Soviet 

sebelumnya bisa jadi bukan menjadi urusan Rusia. Pada awal pemerintahan Rusia 

yang dipimpin oleh Boris Yeltsin sangat sedikit adanya sumber yang menceritakan 

mengenai hubungan antara Rusia dan Palestina. Dan juga, Rusia pada waktu 

dipimpin oleh Boris Yeltsin memiliki kebijakan yang lebih condong kepada pihak 

barat dalam hal ini Amerika Serikat. Rusia yang baru berdiri ditangan Yeltsin 

sedang mencoba membangun sebuah negara baru, dan Yeltsin dalam hal ini 

mengembangkan kebijakan yang berbeda dengan Uni Soviet yang sebelumnya anti 

barat. Hingga pada akhirnya Amerika Serikat pun membuat hal ini.  

Pada tahun 1992, Konggres Amerika telah mengeluarkan UU yang mendukung 

Liberalisasi, yang menjadi pijakan utama politik luar negeri Amerika terhadap 

Russia untuk mengukuhkan pengaruhnya di Balkan, Baltik dan Asia Tengah.UU 

tersebut, secara resmi diperkenalkan dengan nama: “Liberalisasi Russia” dan 

Negara-negara Demokratik Uruoasia yang Baru Lahir, serta UU yang mendukung 

pasar terbuka tahun 1992, atau apa yang diperkenalkan sebagai UU yang 

mendukung Liberalisasi. UU tersebut dengan tegas mendefinisikan negara-negara 

yang menjadi sasaran para pembuat kebijakan Amerika. Alenia ketiga, UU tersebut 

menyatakan: Untuk tujuan pembuatan UU ini, sebenarnya yang dimaksud dengan 

istilah “Negara-negara yangsebelumnya merupakan bekas pecahan Uni Soviet” dan 

“Negara-negara merdeka” adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, 

Kazakhtan, Kirgistan, Maldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan 

Uzbekistan. 
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Tujuan UU ini adalah mendukung tersebarluaskannya kebebasan dan demokrasi di 

negara-negara ini, dan membuka pasar-pasar untuk perusahaan Amerika. UU ini 

menyatakan: Amerika Serikat dalam kondisi yang istimewa, karena faktor 

peninggalan (budaya) dan kulturnya, dapat melakukan persiapan untuk 

memberikan kontribusi yang besar dalam perubahan ini, dengan cara membantu 

membidani lahirnya sentra demokrasi, dan menciptakan situasi yang bisa 

mendorong komunitas dagang Amerika untuk terlibat dalam bisnis dan investasi. 

Kegagalan dalam memanfaatkan kesempatan yang terjadi akibat adanya 

perkembangan ini, justru bisa mengancam kepentingan keamanan nasional 

Amerika. Dengan melihat hal ini sedikit harapan kita pikirkan bahwa Rusia ingin 

menjalin hubungan baik dengan Palestina, karena Palestina sendiri adalah salah satu 

negara yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. 

Pada masa pemerintahan Dmitri Medvedev pun sebenarnya kebijakan yang dimilki 

Rusia sudah mulai berubah, tidak seperti pada masa Yeltsin yang condong ke barat. 

Medvedev memiliki kebijakan yang netral, jika bisa dikatakan seperti itu. 

Kebijakan Medvedev lebih ingin membangun hubungan terhadap negara negara 

didunia. Disini hubungan Rusia dan Palestina mulai terlihat Presiden Rusia Dmitry 

Medvedev mendukung sebuah negara Palestina merdeka pada hari Selasa kemarin 

(18/1), mengatakan Moskow telah mengakui kemerdekaan Palestina pada tahun 

1988 dan tidak mengubah posisi mereka yang diadopsi oleh Uni Soviet tersebut14. 

Melihat dukungan ini, secara langsung menyatakan Rusia sudah mulai melakukan 

dukungan terhadap Palestina. Tetapi pada masa pemerintahan Vladimir Putin 

                                                           
14 https://irwanonet.wordpress.com/category/berita-palestina/ 
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hubungan antara Rusia dan Palestina lebih ditingkatkan. Bisa jadi pada masa Dmitri 

Medvedev dapat disebut langkah awal Rusia sebagai Rusia mendukung Palestina. 

 

B. RUSIA MENARIK PERHATIAN DAN DUKUNGAN PALESTINA  

Kekuatan merupakan salah satu harta dari pendahulu Rusia pada saat masih 

menyandang nama Uni Soviet. Uni Soviet terkenal melalui kekuatan, kekayaan 

serta negara negara yang berdiri belakangnya. Dan dalam memperoleh hal tersebut 

pada masa Uni Soviet banyak menggunakan cara – cara yang keras dalam usahanya. 

Tetapi meskipun begitu hal ini tetap membanggakan bagi mereka penduduk Uni 

Soviet. Tahun tahun pun berlalu, Uni Soviet tidaklah berumur panjang karena pada 

8 Desember tahun 1991 Uni Soviet runtuh. Banyak hal yang menjadi penyebab dari 

runtuhnya Uni Soviet beberapa diantaranya dapat berupa kemunduran ekonomi, 

pembubaran Pakta Warsawa sejak April 1991, kepemimpinan yang militer. Hal hal 

tersebut menjadi beberapa hal yang dilihat meruntuhkan dinding Uni Soviet yang 

merupakan salah satu pemegang kekuatan besar didunia.  

Pada saat ini semangat Uni Soviet dibawa dengan baik oleh Rusia, Rusia ingin 

mengembalikan apa yang dulu pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Meski tidak 

tersebut secara tersurat dan blak – blakan. Hal ini terlihat dengan jelas dari 

pergerakan Rusia yang bisa dibilang cepat karena dewasa ini Rusia kembali 

dipandang sebagai negara yang memiliki potensi menyaingi Amerika Serikat. 

Meskipun memiliki semangat yang sama dengan Uni Soviet yang merupakan 

pendahulu dari Rusia, Rusia berusaha memperoleh itu semua dengan proses yang 
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berbeda tidak menggunakan hard power dalam memperoleh hal hal yang menjadi 

sumber kekuatan Rusia. Salah satu proses yang dilakukan demi memenuhi 

keinginan ini ialah mendukung Palestina. Mengapa mendukung Palestina 

merupakan salah satu prosesnya. Rusia disini seperti ingin menarik perhatian dan 

memberikan pengaruh Rusia terhadap Palestina agar menjadi salah satu negara di 

Timur Tengah yang mendukung Rusia. Berikut akan dijelaskan lebih dalam 

mengenai hal tersebut. 

B. 1  MENARIK PERHATIAN DAN DUKUNGAN DENGAN 

MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PALESTINA DALAM 

KONFLIK ISRAEL - PALESTINA 

Dewasa ini Rusia kembali memberikan suara dan dukungannya kepada Palestina. 

Dibawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin yang dimulai sejak tahun 2012, 

Rusia mulai gencar memberikan dukungannya kepada Palestina. Disini Rusia 

secara terang – terangan memberikan dukungannya terhadap Palestina. Rusia 

memberikan dukungannya lebih banyak melalui media di jaringan internasional. 

Mengenai isu Palestina terkait kenaikan status mereka di PBB, Rusia akan 

menyatakan memilih pilihan yang menjamin peningkatan status keanggotaan 

Palestina di PBB15. Seperti yang dilansir dalam Channel News Asia pada Kamis, 29 

November 2012 yang dinyatakan oleh Kementrian Luar Negeri Rusia menjelang 

voting di Majelis Umum PBB, “Federasi Rusia akan menggunakan hak pilih untuk 

mendukung resolusi ini didasarkan pada posisi yang kami yakini”. 

                                                           
15 http://news.detik.com/internasional/2104944/rusia-dukung-peningkatan-status-palestina-di-pbb, 

diakses pada 17 September 2015 

http://news.detik.com/internasional/2104944/rusia-dukung-peningkatan-status-palestina-di-pbb
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Rusia yang sebenarnya telah lama menunjukkan sikap mendukung status Palestina 

dalam PBB, bisa dikatakan bahwa Rusia merupakan salah satu Dewan Keamanan 

PBB yang sangat mendukung peningkatan status Palestina di PBB. “Dukungan 

kami terhadap sikap Majelis Umum ini juga dipicu oleh fakta bahwa hal ini sendiri 

bagi rakyat Palestina tidak dipandang sebagai sebuah alternative bagi proses 

perdamaian di Timur Tengah” terang Kemenlu Rusia. “Pada kondisi seperti ini, 

upaya internasional maupun regional harus difokuskan pada kelanjutan 

perundingan langsung antara Israel – Palestina” dikatakan oleh Kemenlu Rusia 

dalam pernyataannya16. Pada tanggal 29 November 2012 sebanyak 193 negara 

anggota PBB, didalamnya Rusia, China, Israel serta Amerika Serikat diharapkan 

akan menggunakan hak pilihnya dalam Sidang Majelis Umum PBB. Disana mereka 

harus dihadapkan kepada pilihan dalam menggunakan hak pilihnya untuk 

memutuskan apakah mereka akan mendukung atau akan menentang resolusi yang 

diajukan guna meningkatkan status keanggotaan Palestina di PBB. Status 

keanggotaan yang diajukan ini membuat Palestina berstatus sebagai “negara 

pengamat non-anggota”, hal ini tentunya ditentang keras oleh Amerika Serikat dan 

Israel17. 

Presiden Rusia Vladimir Putin bertekad melanjutkan dukungannya terhadap 

Palestina yang berusaha mencapai status sebagai sebuah negara18. Dalam sebuah 

sumber yang sama Vladimir Putin mengatakan “Rusia telah secara konsisten 

mendukung usaha awal hak legitimasi Palestina dalam mendirikan sebuah negara 

                                                           
16 Ibid 
17 http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/01/325914/putin-konfirmasi-dukungan-

untuk-negara-palestina, diakses pada 17 September 2015 
18Ibid 

http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/01/325914/putin-konfirmasi-dukungan-untuk-negara-palestina
http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/01/325914/putin-konfirmasi-dukungan-untuk-negara-palestina
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independen”, ucapan ini dituliskan dalam sebuah surat yang dikirim untuk Presiden 

Palestina Mahmoud Abbas. Surat ini dikirimkan dalam rangka perayaan Hari 

Solidaritas Masyarakat Palestina Internasional, Sabtu tanggal 30 November 2014. 

Perayaan ini digelar setiap tahun sejak 1977. Press TV juga mengutip perkataan 

Putin yaitu “Kami yakin akuisisi kedaulatan nasional Palestina dalam basis legal 

akan menjadi faktor penting dalam memastikan bermukimnya Palestina di Timur 

Tengah”. Duta Besar Rusia untuk Palestina Alexander Rudakov menyampaikan 

surat Putin ke Sekretaris Jenderal Kepresidenan Palestina Al-Tayeb Abdul Rahim19. 

Selain mengusahakan Palestina mendapatkan peningkatan status di dalam PBB, 

Rusia juga mensupport Palestina dalam konflik antara Palestina dan Israel. 

Berbagai dukungan ini juga dinyatakan secara terang – terangan oleh Rusia kepada 

Palestina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap Rusia Vitaly Churkin, mereka 

menyatakan bahwa Rusia akan mendukung delegasi Palestina di PBB yang 

berencana mengajukan resolusi mengenai ketentuan konkret dalam hal 

pembentukan negara Palestina dan penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat. “Jika 

resolusi diajukan, kami akan mendukungnya”20. Rusia merupakan salah satu negara 

yang kuat yang membela atau mendukung Palestina dalam konflik Israel – Palestina 

karena menurut perwakilan khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah, Mikhail 

Bogdanov yang disampaikan di Kairo pada pertemuan mengenai rekonstruksi Jalur 

Gaza pada pertengahan Oktober 2014 “Bahwa perjuangan bagi Palestina adalah hal 

                                                           
19 Ibid 
20 http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/pro-

palestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647, diakses pada 22 

April 2015. 

http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/pro-palestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647
http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/pro-palestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647
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adil untuk dilakukan dan rakyat Palestina memilika hak untuk menentukan nasib 

mereka sendiri, untuk mendirikan negara mereka sendiri”21. 

B. 2 ANALISA SIKAP RUSIA TERHADAP PALESTINA PADA 

MASA PEMERINTAHAN VLADIMIR PUTIN SEJAK TAHUN 2012 

Hal ini tentu lumrah jika masyarakat umum melihat apa yang diberikan oleh Rusia 

kepada Palestina, sebuah negara yang berusaha membantu satu sama lain demi 

memanusiakan seluruh manusia. Tetapi, Rusia pada masa pemerintahan Vladimir 

Putin dengan jelas dan berani menunjukkan sikap mendukung Palestina kepada 

dunia. Tidak seperti pada masa pemerintahan sebelumnya baik itu pada masa 

pemerintahan Boris Yeltsin dan Dmitri Medvedev. Jika kita telusuri lagi bahwa 

hubungan antara Rusia dan Palestina merupakan sebuah hubungan antar dua negara. 

Untuk mengkaji kegiatan yang dilakukan antara kedua belah pihak ini kita dapat 

menggunakan konsep dari ilmu hubungan internasional. Melakukan hubungan 

antara dua negara dapat kita kaji dengan menggunakan kebijakan luar negeri. Rusia 

melakukan kebijakan luar negeri didasarkan kepada kepentingan nasional di 

negaranya sendiri. Namun, sebenarnya kebijakan luar negeri tidak bisa ditentukan 

hanya dengan kepentingan nasional masing masing negara semata. Karena, 

Rosenau mengatakan bahwa apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu 

negara makan kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, hal tersebut 

dapat berupa kehidupan internal ataupun eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, 

kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk 

                                                           
21 http://www.kompasiana.com/1b3las-mk/konflik-israel-palestina-dan-bayang-bayang-eks-

konflik-barat-timur_54f3bf447455139f2b6c7f79, diakses pada 18 September 2015 

http://www.kompasiana.com/1b3las-mk/konflik-israel-palestina-dan-bayang-bayang-eks-konflik-barat-timur_54f3bf447455139f2b6c7f79
http://www.kompasiana.com/1b3las-mk/konflik-israel-palestina-dan-bayang-bayang-eks-konflik-barat-timur_54f3bf447455139f2b6c7f79
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mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografi suatu negara 

sebagai negara bangsa 22 . Dan dari semua itu yang terpenting dalam tujuan 

dibentuknya kebijakan luar negeri adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh si 

pembuat kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 

Putin pernah mengatakan bahwa suatu hari ia ingin Rusia menjadi negara yang kuat 

dan bermimpi membawa Rusia seperti era Uni Soviet. Kita tahu bahwa dulu Rusia 

yang masih menyandang nama Uni Soviet merupakan negara dengan kekuatan 

yang besar. Tidak hanya dari segi geografis saja, namun dari segi identitas, sumber 

daya manusia dan lain lain, sehingga membuat negara ini dulunya termasuk 

kedalam daftar negara yang ditakuti oleh dunia. Dikatakan memiliki kekuasaan, 

Uni Soviet banyak memiliki pengaruh terutama di negara negara bagian yang 

berlindung dibawah benderanya, negara negara ini merupakan hasil jajahan dari 

Uni Soviet yang berhasil menaklukan berbagai daerah dan dijadikan negara bagian 

untuk Uni Soviet. Uni Soviet juga terkenal dengan menggunakan hard power dalam 

mendapatkan dukungan negara negara ini seperti contoh, pada masa Perang Dunia 

ke-II setelah pasukan Jerman mengamankan wilayah Balkan dan menginvasi 

Yugoslavia dan Yunani pada tanggal 6 April 1941, Jerman melakukan invasi ke 

Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Hal ini membuat pasukan Uni Soviet yang 

pada waktu itu dipimpin oleh Joseph Stalin melawan Jerman Nazi beserta sekutu – 

sekutunya. Hingga pada 6 Desember 1941, pasukan Soviet melancarkan serangan 

yang dahsyat ke pihak Jerman23. Banyak kejadian atau tindakan Uni Soviet yang 

                                                           
22 James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. 

New York: The Free Press, hal. 15. 
23 http://www.ushmm.org/wlc/id/article.php?ModuleId=10008000, diakses pada 19 September 

2015 

http://www.ushmm.org/wlc/id/article.php?ModuleId=10008000
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menggunakan jalan kekerasan sebenarnya untuk memperoleh banyak negara bagian, 

berikut merupakan negara – negara bagian yang masuk dalam pengawasan Uni 

Soviet pada waktu itu24: 

- Armenia 

- Azerbaijan 

- Belarusia 

- Estonia 

- Georgia 

- Kazakhstan 

- Kyrigistan 

- Latvia 

- Lithuania 

- Moldova 

- Rusia 

- Turkmenistan 

- Tajikistan 

- Ukraina 

- Uzbekskistan 

Kelima belas negara diatas merupakan bekas negara Uni Soviet dan Rusia 

merupakan satu – satunya yang masih menjunjung tinggi idealis Uni Soviet sebagai 

penyeimbang kekuatan dunia.Namun, pasca konflik antar saudara yang terjadi di 

                                                           
24 http://www.kompasiana.com/busroni/mengenang-uni-soviet-negara-adi-kuasa-yang-telah-

binasa_551b3fb2a33311e621b65e0a, diakses pada 19 September 2015 

http://www.kompasiana.com/busroni/mengenang-uni-soviet-negara-adi-kuasa-yang-telah-binasa_551b3fb2a33311e621b65e0a
http://www.kompasiana.com/busroni/mengenang-uni-soviet-negara-adi-kuasa-yang-telah-binasa_551b3fb2a33311e621b65e0a
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Uni Soviet, negara negara bagian tersebut mulai mengundurkan diri atau 

melepaskan diri sebagai negara bagian Uni Soviet. Hingga saat ini, Uni Soviet yang 

telah hancur dan pecah membentuk kembali dirinya didalam negara bagiannya 

yaitu Rusia dengan nama Federasi Rusia. Pasca kehancuran ini membawa banyak 

masalah kedalam lingkungan internal Rusia sendiri. Masalah ekonomi dapat 

dikatakan hal pertama yang mengganggu pertumbuhan Federasi Rusia kala itu. 

Masalah ekonomi ditambah negara negara bagian yang merupakan bagian historis 

dari Uni Soviet yang mungkin juga dapat dikatakan sebagai warisan dari Uni Soviet 

mulai meninggalkan Rusia. Rusia bangkit kembali dengan usahanya sendiri. 

Melalui tangan Vladimir Putin, Rusia yang merupakan sisa dari masa keemasan 

Uni Soviet mulai bangkit. Dengan tangan Putin yang dianggap oleh dunia sebagai 

orang yang berani dan anti dengan barat. Rusia berhasil menuntaskan masalah 

keuangan mereka. Tidak hanya masalah keuangan, namun juga masalah seperti 

konflik antar saudara yang ada pada masa Boris Yeltsin yang dibantu juga 

penyelesaiannya oleh Putin. Pada akhirnya Putin pun dianggap sebagai pahlawan 

bagi masyarakat Rusia, karena tindakannya yang banyak berjasa bagi Rusia. 

Kembali pada pokok tentang pada masa pemerintahan Vladimir Putin, Rusia ingin 

mengembalikan kekuasaan yang pernah dimiliki Uni Soviet. Dengan melihat 

ambisi dari Presiden Vladimir Putin. Bagaimana cara dia mengembalikan kekuatan 

ekonomi Rusia yang pada masa pemerintahan Yeltsin dikelilingi banyak hutang. 

Dan dengan banyaknya peraihan yang dicapai oleh Presiden Vladimir Putin dalam 

bidang ekonomi dengan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Rusia banyak 

menjadi anggota dari APEC, G-20, dan BRIC. Dengan masuknya Rusia dalam 
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blok-blok ekonomi dunia itu menunjukkan bahwa negara itu mengubah wajahnya, 

bukan penyebar ideologi komunis-sosialis lagi namun ikut dalam geliat ekonomi 

dunia dalam berbagai bidang dan tak menganggap ideologi sebagai sebuah hal yang 

penting25 . Dengan kembali bangkit didalam aktivitas dunia membuat kekuatan 

Rusia sebagai kekuatan yang mampu menjadi alat keseimbangan dunia, dimana kita 

tahu bahwa dunia kita pada masa Uni Soviet runtuh. Kekuatan terbesar terletak di 

Amerika Serikat, hal ini menyebabkan adanya unipolar. Dan dengan adanya Rusia 

maka kekuatan tersebut dapat diseimbangkan dan tingkah Amerika Serikat dapat 

diatasi. 

Salah satu faktor yang memperlihatkan bahwa Uni Soviet berkuasa ialah dengan 

banyaknya pengaruh negara bagian yang bergabung dengan Uni Soviet pada waktu 

itu. Rusia dengan mendukung Palestina seperti melakukan peribahasa “sekali 

merengkuh, dua tiga pulau terlampaui”. Dengan merangkul Palestina, Rusia dapat 

menarik perhatian Palestina dan mendapatkan dukungan politik juga dari Palestina 

tidak hanya itu saja tetapi Rusia juga dapat menanamkan pengaruh Rusia kepada 

Palestina, apalagi Rusia memang lagi gencar-gencarnya mencari dukungan 

kekuatan dari negara-negara di Timur Tengah guna menjadi salah satu kekuatan 

besar di dunia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konflik Israel dan 

Palestina pada awalnya tidak hanya melibatkan antara pihak Palestina dan Israel 

semata. Namun pada awal nya banyak negara yang ikut campur atas konflik 

perebutan wilayah ini, Mesir merupakan salah satu contoh negara yang pernah turut 

                                                           
25 http://www.kompasiana.com/ardiwing/vladimir-putin-mengembalikan-kejayaan-uni-

soviet_5528b8b6f17e610a7c8b4632, diakses 19 September 2015. 

http://www.kompasiana.com/ardiwing/vladimir-putin-mengembalikan-kejayaan-uni-soviet_5528b8b6f17e610a7c8b4632
http://www.kompasiana.com/ardiwing/vladimir-putin-mengembalikan-kejayaan-uni-soviet_5528b8b6f17e610a7c8b4632
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ikut dalam konflik ini. Vladimir Putin menggunakan otak cerdasnya untuk 

melaksanakan misinya dalam meningkatkan kekuasaan di Rusia.  

Dukungan kekuasaan yang dulu dimiliki oleh Uni Soviet ini seperti diincar kembali 

oleh Putin dengan menggunakan soft power seperti mengambil kepercayaan dari 

Palestina dengan cara mendukung Palestina dalam berbagai konflik yang dihadapi 

oleh Palestina. Meskipun mendukung Palestina tidak terlalu berpengaruh karena 

secara normatif mendukung Palestina adalah suatu hal yang sudah lumrah dan 

sering dilakukan banyak negara. Namun, bagi Rusia ini adalah salah satu langkah 

dalam mengembalikan kekuasaan negara mereka. Memberikan Palestina 

kepercayaan bahwa Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan besar 

yang peduli dengan negara negara yang memang membutuhkan bantuan besar, dan 

akan mendapatkan tidak hanya perhatian namun juga kepercayaan Palestina untuk 

mendukung Rusia. Dan dengan diberikan perhatian kini Palestina dan Russia tidak 

hanya berhubungan sekedar memberikan bantuan dan menerima bantuan. Bahkan 

mereka telah masuk ke tahap kerjasama sebagai negara yang telah saling percaya, 

dan hal ini datang sendiri dari Palestina. Seperti yang dilansir kantor berita Itar Tass 

(17/8), Abdel Hafiz Nofal yang merupakan Duta Besar Palestina di Moskow 

mengatakan, “Palestina ingin memperluas kerjasama dagang dan ekonominya 

dengan Rusia, terutama di sector energi, pertanian, kesehatan dan farmasi”. Dilansir 

lebih lanjut dengan pulihnya kondisi perdagangan Palestina diberbagai sektor, 

Palestina harus meningkatkan ekspor komoditinya ke Rusia terutama di bidang 
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Pertanian. Ia juga mengatakan bahwa sanksi anti-Rusia tidak adil dan kerja sama 

Palestina-Rusia terus berlanjut sekalipun tidak mendapat respon positif dari barat26. 

Bahwa Rusia yang dulunya merupakan salah satu negara bagian Uni Soviet yang 

pada masa lalu lebih menyukai perang dan perebutan wilayah kekuasaan sekarang 

lebih memilih aktif kedalam perbaikan kehidupan di dunia, salah satu contohnya 

membantu kenaikan status negara Palestina yang diharapkan dari hal ini adalah bisa 

membantu dan mempercepat penyelesaian konflik antar Palestina dan Israel. Hal 

ini secara tidak langsung juga akan memberikan kepercayaan kepada negara lain, 

bahwa Rusia bukanlah lagi negara yang berbahaya seperti masa lalu. Rusia yang 

sekarang merupakan negara yang aman untuk bekerja sama. Dengan hal ini akan 

mengubah persepsi negara negara yang melihat sikap Rusia yang mendukung 

Palestina dalam krisis ini. Sehingga akan mudah bagi Rusia untuk masuk kedalam 

negara negara yang telah percaya kepada Rusia untuk memberikan doktrin 

mengenai politik Rusia. Rusia tidak lagi menggunakan hard power dalam 

memperoleh kepercayaan seperti yang dilakukan oleh pendahulunya Uni Soviet. 

Mereka dalam masa pemerintahan Vladimir Putin lebih cerdik dengan 

menggunakan soft power demi meraih kepercayaan negara negara di dunia. Percaya 

atau tidak, penulis yakin bahwa sedikit dari tujuan Rusia pada masa pemerintahan 

Vladimir Putin dalam mendukung Palestina ialah untuk meyakinkan negara – 

negara di dunia bahwa Rusia merupakan negara yang baik dan cinta perdamaian, 

sehingga akan mudah bagi Rusia untuk memperoleh kepercayaan mereka dan 

memberikan doktrin doktrin tentang politik Rusia atau sekedar bekerja sama. 

                                                           
26 http://indonesia.irib.ir/international/timur-tengah/item/99093-abaikan-barat,-palestina-rusia-

perluas-kerjasama-ekonomi, diakses pada 31 Desember 2015 

http://indonesia.irib.ir/international/timur-tengah/item/99093-abaikan-barat,-palestina-rusia-perluas-kerjasama-ekonomi
http://indonesia.irib.ir/international/timur-tengah/item/99093-abaikan-barat,-palestina-rusia-perluas-kerjasama-ekonomi
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Sehingga saat ini, Rusia tidak hanya membangun hubungan baiknya dengan 

Palestina saja, namun dengan berbagai negara Timur Tengah. Dan memang Saat 

baru menjabat, Putin pernah membuat pernyataan untuk “mengembalikan kejayaan 

Rusia”. Merupakan pernyataan yang kontroversial sebagai pemimimpin baru, 

karena pernyataan Putin itu dibuat hanya sesaat setelah dilantik menjadi Presiden 

Rusia27. Dengan melihat ini dapat kita tarik kesimpulan dalam pembahasan ini 

bahwa Rusia membantu Palestina memang ingin mendapatkan keuntungan tertentu 

seperti yang dijelaskan dalam pengertian konsep kebijakan luar negeri, dimana 

Rusia berusaha menarik perhatian dan mendapatkan dukungan secara tidak 

langsung demi mengumpulkan kekuatan kekuatan yang ada pada negara-negara 

bagian Timur Tengah guna mendapatkan kekuasaan dan kekuatan serta 

memberikan pengaruh sehingga menjadi seperti Uni Soviet sebagai negara yang 

besar dan kuat serta menjadi penyeimbang kekuatan di dunia. 

 

C. RUSIA LEBIH AKTIF DALAM ISU ISU DAN KONFLIK DALAM 

HUBUNGAN INTERNASIONAL 

Rusia yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet mulai aktif dalam berbagai 

isu dan konflik dalam hubungan internasional. Tidak dapat menyela, dewasa ini 

terutama pada masa pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Rusia terlihat lebih 

sering melakukan kontak dengan negara negara lain. Kontak yang terjalin tidak 

hanya dalam lingkup kerjasama semata, tidak hanya karena tentang ekonomi dan 

                                                           
27 http://alterpolitika.com/berita-putin-dan-kejayaan-rusia.html#ixzz3kJBp2qIe, diakses pada 31 

Agustus 2015 

http://alterpolitika.com/berita-putin-dan-kejayaan-rusia.html#ixzz3kJBp2qIe
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pembangunan saja. Dewasa ini Rusia sering memperhatikan hal-hal lain diluar 

ekonomi dan pembangunan. Belakangan Rusia sering ikut membantu kedalam 

konflik konflik atau isu isu yang ada, belakangan juga kebanyakan sering 

membantu penyelesaian konflik yang ada di wilayah Timur Tengah. Lebih aktif 

mungkin memang memiliki tujuan karena pada dasarnya kegiatan lebih aktif ini 

dapat dikatakan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan Rusia yang 

ingin menjadi negara yang besar. Hal ini terutama untuk memperluas pengaruh 

Rusia kepada negara negara yang ada didunia. 

C. 1 KEAKTIFAN RUSIA DALAM ISU ISU YANG ADA DI 

PALESTINA 

Banyak hal yang dilakukan oleh Rusia untuk terlihat lebih aktif lagi dalam 

hubungan internasional. Sebagian besar memang terdiri dari kerjasama, karena 

langkah awal untuk lebih aktif memang biasanya dimulai dari melakukan kerjasama. 

Langkah Rusia dalam mendukung Palestina merupakan salah satu bentuk keaktifan 

dari Rusia terhadap isu isu yang ada dalam hubungan internasional. Setelah 

Presiden Vladimir Putin menjabat kembali sebagai pemimpin dari Rusia, banyak 

hal yang dilakukan Rusia dalam mendukung Palestina dalam berbagai hal yang 

dibutuhkan oleh Palestina. Palestina membutuhkan suara untuk menaikan status 

Palestina di PBB, Rusia memberikan suaranya kepada Palestina demi membantu 

Palestina dalam mencapai tujuannya tersebut. Rusia juga aktif dalam konflik antara 

Israel dan Palestina. Disini Rusia lebih mendukung Palestina ketimbang Israel. Hal 

ini dapat kita lihat dalam berbagai artikel, tulisan dan ucapan yang bahkan 

dilontarkan sendiri oleh pihak Rusia. Padahal, Rusia sendiri juga menjalin 
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hubungan yang baik dengan Israel. Rusia juga banyak melakukan kerjasama dengan 

Israel.  

Kegiatan lebih aktif ini dibuat berdasarkan kebijakan luar negeri Rusia yang secara 

tidak langsung telah dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin ketika beliau kembali 

menjabat. Palestina merupakan salah satu target daerah keaktifan Rusia terhadap 

isu-isu dan konflik internasional. Terlihat dari tingkah laku Rusia yang lebih aktif 

dalam hubungannya dengan Palestina.  Kebanyakan dukungan Rusia berusaha 

memberikan penyelesaian terhadap konflik diatas dengan jalan damai. Mereka 

lebih menekankan jalannya diplomasi terhadap penyelesaian konflik Palestina – 

Israel. Jarang sekali terdengar disurat kabar online atau artikel yang memberitakan 

bahwa Rusia mengirimkan bala bantuan militer terhadap Palestina. Aktif Rusia 

lebih ke jalan damai, seperti Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vitaly Churkin 

menyatakan Rusia akan mendukung resolusi penyusunan ketentuan untuk menarik 

tentara Israel dan pembentukan negara Palestina jika resolusi itu diajukan pada 

Dewan Keamanan PBB. Namun para ahli Timur Tengah cenderung pesimis. Meski 

mendapat dukungan Moskow, Dewan Keamanan belum tentu akan menerima 

resolusi tersebut karena akan ditentang oleh AS. Rusia bersedia mendukung 

delegasi Palestina di PBB yang berencana mengajukan resolusi pada Dewan 

Keamanan. Resolusi tersebut akan menetapkan ketentuan-ketentuan konkret untuk 

pembentukan negara Palestina dan penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat. Wakil 
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Tetap Rusia Vitaly Churkin menyatakan, "Jika resolusi diajukan, kami akan 

mendukungnya"28. 

Bahkan, selain ini dukungan yang diberikan turun langsung dari tangan pemimpin 

Rusia saat ini. Dukungan itu datang dalam bentuk sepucuk surat yang dikirimkan 

oleh Presiden Vladimir Putin pada saat pertemuan puncak ke-46 Liga Arab 2015 di 

Mesir. Surat ini dibacakan oleh perwakilan Rusia yang datang saat itu, dan juga 

seperti seperti dilansir Reuters pada Senin 30 Maret 2015 Putin menegaskan 

pemerintah Rusia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kemerdekaan 

Palestina. Dia juga meminta kepada Liga Arab untuk mendukung solusi damai 

dalam menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah. “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 tersebut29. 

Tidak hanya aktif dalam konflik dua pihak antara Palestina dan Israel saja, pihak 

Rusia juga aktif dalam mendukung Palestina dalam PBB. Rusia yang merupakan 

salah satu anggota dewan keamanan PBB, secara terang terangan mendukung 

kenaikan status yang diajukan Palestina di PBB. Rusia akan menyatakan memilih 

pilihan yang menjamin peningkatan status keanggotaan Palestina di PBB30. Seperti 

                                                           
28 http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/pro-

palestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647.html, diakses pada 

22 April 2015 

29 http://www.satuislam.org/internasional/putin-kembali-dukung-kemerdekaan-palestina/, diakses 

pada 22 April 2015. 

30 http://news.detik.com/internasional/2104944/rusia-dukung-peningkatan-status-palestina-di-pbb, 

diakses pada 17 September 2015 

http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/pro-palestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647.html
http://indonesia.rbth.com/politics/2014/10/24/pro-palestina_rusia_akan_dukung_resolusi_penarikan_pasukan_israel_da_25647.html
http://www.satuislam.org/internasional/putin-kembali-dukung-kemerdekaan-palestina/
http://news.detik.com/internasional/2104944/rusia-dukung-peningkatan-status-palestina-di-pbb
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yang dilansir dalam Channel News Asia pada Kamis, 29 November 2012 yang 

dinyatakan oleh Kementrian Luar Negeri Rusia menjelang voting di Majelis Umum 

PBB, “Federasi Rusia akan menggunakan hak pilih untuk mendukung resolusi ini 

didasarkan pada posisi yang kami yakini”. 

Rusia yang sebenarnya telah lama menunjukkan sikap mendukung status Palestina 

dalam PBB, bisa dikatakan bahwa Rusia merupakan salah satu Dewan Keamanan 

PBB yang sangat mendukung peningkatan status Palestina di PBB. “Dukungan 

kami terhadap sikap Majelis Umum ini juga dipicu oleh fakta bahwa hal ini sendiri 

bagi rakyat Palestina tidak dipandang sebagai sebuah alternative bagi proses 

perdamaian di Timur Tengah” terang Kemenlu Rusia. “Pada kondisi seperti ini, 

upaya internasional maupun regional harus difokuskan pada kelanjutan 

perundingan langsung antara Israel – Palestina” dikatakan oleh Kemenlu Rusia 

dalam pernyataanya31. Sikap ini merupakan sikap yang ditunjukkan oleh Rusia 

untuk memperlihatkan bahwa Rusia di masa pemerintahan Vladimir Putin tidak 

ingin menjadi negara yang biasa saja. Setelah menjelaskan tidak adanya minat 

Moskow menjadi imperator dunia, Putin mengatakan bahwa Rusia tidak dapat 

menjadi negara biasa32. 

 

 

                                                           
31 Ibid  
32 http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/56240-

Mencermati_Visi_dan_Ide_Vladimir_Putin_bagi_Rusia_Baru, diakses pada 30 Agustus 2015. 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/56240-Mencermati_Visi_dan_Ide_Vladimir_Putin_bagi_Rusia_Baru
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/56240-Mencermati_Visi_dan_Ide_Vladimir_Putin_bagi_Rusia_Baru

