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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Hubungan antara Rusia dan Palestina memang bukanlah sesuatu yang dapat 

dikatakan spesial, hubungan ini bahkan dapat dikatakan biasa biasa saja jika kita 

lihat dari intensitas hubungan antara kedua negara ini. Namun, apa yang didapatkan 

dari hubungan tersebut merupakan sesuatu, terutama bagi negara Rusia sendiri. 

Hubungan yang dibentuk memberikan kedua negara mendapatkan tujuan dari apa 

yang mereka inginkan. Palestina yang menginginkan status kenegaraan nya naik di 

mata PBB dan dunia, berhasil didapatkan walaupun belum sesuai dengan keinginan 

dan cita-cita Palestina. Serta, Palestina mendapat dukungan untuk penyelesaian 

antara konfliknya dengan Israel yang telah lama terjadi. Namun, kembali pada 

fokus yang dibahas pada pembahasan penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan 

oleh Rusia dari hasil mereka menjalin hubungan baik dengan Palestina pada masa 

pemerintahan Presiden Vladimir Putin periode kedua. 

Vladimir Putin, mulai menjabat kembali sebagai pemimpin dari Rusia untuk yang 

kedua kalinya pada tahun 2012. Putin yang sebelumnya telah berhasil memimpin 

Rusia dengan sangat baik dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

ada di Rusia, kali ini memiliki tujuan yang berbeda di kepemimpinannya yang 

kedua. Pertama kali Putin memimpin ialah ia ingin untuk memperbaiki Rusia akibat 

hasil kepemimpinan dari Presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin. PR yang 

ditinggalkan oleh Yeltsin merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Putin dan 
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terbukti, PR yang ditinggalkan dapat dikerjakan dengan baik oleh Putin. Kali ini, 

Putin memiliki tujuan yang berbeda, ia ingin mengembalikan kekuasaan dan 

kekuatan Rusia seperti yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet dulu. Dikutip dari 

sebuah media online bahwa Putin sempat membuat pernyataan yang menurut dunia 

cukup mengejutkan, pasalnya pada saat itu Putin baru saja dilantik menjadi 

Presiden Rusia. Didalam pernyataannya itu, Putin mengutarakan keinginannya 

untuk mengembalikan kejayaan Rusia. 

Keinginan Putin ternyata bukanlah sekedar keinginan. Saat ini ia sedang 

menjalankan kebijakan kebijakan yang diharapkan dapat mengabulkan keinginan 

Putin. Untuk masalah kekuatan kita dapat melihat bahwa indeks ekonomi serta 

politik dunia Rusia sangatlah hebat. Rusia tidak terlihat mengalami masalah 

ekonomi negara yang buruk, Rusia juga tidak terlihat terlibat hutang yang besar. 

Rusia merupakan salah satu dewan keamanan PBB dari puluhan negara di dunia ia 

menjadi salah lima dari anggota dewan keamanan PBB. Dengan melihat ini dapat 

kita katakan bahwa pengaruh Rusia didunia sebenarnya juga sangat besar. 

Keinginan Putin ialah ingin mengembalikan kejayaan Rusia seperti Uni Soviet dulu. 

Kejayaan yang dimaksud disini ialah keadaan dimana Rusia sama seperti Uni 

Soviet, Rusia memiliki kekuatan, baik dalam segi manapun, dan pengaruh 

dimanapun. Namun, karena Uni Soviet runtuh, Rusia yang merasa diwarisi oleh 

semangat Uni Soviet ingin membuat Rusia seperti Uni Soviet. Rusia memang sudah 

memiliki kekuatan, namun pengaruh masih sangat sedikit. Untuk itulah Rusia mulai 

gencar memberikan pengaruh kepada negara negara yang tidak terpengaruh oleh 

barat. Timur Tengah merupakan sasaran dari Rusia, karena Timur Tengah memiliki 
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sejarah yang buruk dan tidak banyak terpengaruh oleh barat. Salah satu negara yang 

ada di Timur Tengah adalah Palestina. Tujuan dari mengumpulkan pengaruh adalah 

guna mendapatkan dukungan sebagai negara great power yang dapat 

menyeimbangkan kekuatan dunia, tentunya melawan Amerika Serikat. Dimana 

ekonomi, militer, politik dalam keadaan yang bagus, selain itu Uni Soviet juga 

memiliki banyak negara bagian yang sebagian besar merupakan hasil dari jajahan 

Uni Soviet. Namun saat ini, dengan pengaruh yang besar, Rusia membutuhkan 

pengikut yang banyak, yang dimaksudkan disini merupakan negara negara yang 

akan mendukung Rusia. Namun Rusia tidak dapat melakukan cara cara lama, yaitu 

dengan merebut suatu negara secara paksa. Cara cara itu tidaklah dapat digunakan 

lagi dimasa sekarang ini. 

Oleh karena itu, dewasa ini, Rusia menggunakan cara cara yang lembut untuk 

mendapatkan dukungan dari negara lain. Salah satunya ikut aktif dalam isu-isu yang 

berhubungan dengan suatu negara terutama negara negara yang terlihat kontra 

dengan negara rival Rusia yaitu Amerika Serikat. Bisa kita lihat diberbagai artikel 

atau media massa online Rusia sedang aktif dalam banyak isu yang berhubungan 

dengan Timur Tengah. Salah satunya adalah Rusia. Hubungan Rusia dengan 

Palestina sebenarnya normal normal saja, Rusia memang dari dulu sudah pernah 

memberikan dukungan terhadap Palestina, tetapi hubungan ini mengalami pasang 

surut. Hingga, sejak masa pemerintahan Vladimir Putin yang kedua ini Rusia lebih 

gencar memberikan dukungannya terhadap Rusia daripada pemimpin Rusia 

sebelumnya. Diharapkan dari hubungan ini sebenarnya ialah dengan memberikan 

perhatian terhadap Palestina, diharapkan Rusia mendapatkan kepercayaan dari 
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Palestina dimana Rusia merupakan satu-satunya dari Dewan Keamanan PBB yang 

memberikan perhatian positif terhadap Palestina sehingga dan diharapkan Palestina 

pun memberikan respon balik yang juga positif kepada Rusia. Selain itu, tujuan dari 

Rusia ialah ingin lebih aktif dalam kegiatan hubungan internasional, karena selama 

ini Rusia terlihat jarang aktif dalam kegiatan ataupun isu-isu hubungan 

internasional, dengan lebih aktif Rusia akan menjalin banyak kegiatan ataupun 

hubungan dengan banyak negara dengan banyak aktif diharapkan juga dapat 

memperluas pengaruh Rusia kepada negara negara lain.  

Dilihat dari penjelasan diatas maka dari itu, hal-hal yang telah dijabarkan diatas 

dapat menjadi alasan besar mengapa Rusia pada masa pemerintahan Presiden 

Vladimir Putin periode kedua mendukung Palestina secara optimal, sesuai dengan 

kapabilitas yang dimiliki Rusia. 

 

 

 

 

 

 

 


