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BAB II 

HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSIA DENGAN AMERIKA SERIKAT 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hubungan diplomatik antara Rusia 

dengan Amerika Serikat. Hubungan diplomatik ini berawal dari perang dingin 

antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Selanjutnya pembahasan mengenai 

hubungan diplomatik antara Rusia dengan Amerika Serikat pasca era perang 

dingin atau setelah Uni Soviet mengalami collapse. 

A. Hubungan Uni Soviet dengan Amerika Serikat 

Masa Perang Dingin (1947-1991) merupakan permusuhan bagi Uni Soviet 

dan Amerika Serikat untuk menjadi penguasa. Salah satu tindakan dalam 

pencapaian tujuan tersebut dengan melakukan produksi senjata nuklir secara 

besar-besaran yang menuju perlombaan senjata (Arm Race) antar kedua negara. 

Perlombaan senjata pada saat itu memunculkan ketegangan yang dapat 

mengancam kedamaian internasional. Melihat fenomena tersebut, maka 

dilakukan perjanjian pengurangan persenjataan strategis START (Strategic 

Arms Reduction Treaty) yang dilakukan kedua negara adidaya saat itu yaitu 

Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tahun 1982. Perjanjian tersebut 

menyetujui bahwa kedua negara itu memusnahkan persenjataan nuklir yang 

dapat mencapai sasaran jarak menengah. Perjanjian START ini mengalami 

beberapa kali perubahan mulai tahun 1982 hingga sekarang dalam nama serta 

tujuan yang ingin dicapai. 

START I merupakan perjanjian bilateral antara Uni Soviet dengan 

Amerika Serikat yang ingin melakukan pengurangan dan pembatasan senjata 
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strategis ofensif. START I diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald 

Reagan di Jenewa pada tanggal 29 Juni 1982. Reagan mengusulkan penurunan 

dramatis dalam kekuatan strategis yang disebut SALT III pada saat itu. 

Perjanjian START ini  ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1991 oleh George 

H. W. Bush sebagai preisiden Amerika Serikat dan Mikhail Gorbachev sebagai 

presiden Rusia. Sejak runtuhnya Uni Soviet, maka START I  diteruskan oleh 

empat negara independen yang memiliki senjata nuklir strategis yaitu Rusia, 

Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan. Pada tanggal 23 Mei 1992, Amerika Serikat 

dan empat negara berkemampuan nuklir ini  menandatangani "Protokol 

Lisbon," yang membuat semua pihak (lima negara) sepakat dengan perjanjian 

START. START I mulai berlaku pada 5 Desember 1994 ketika lima negara ini 

saling bertukar instrumen ratifikasi di Budapest. START I berakhir pada 5 

Desember 2009, namun para pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian 

selama lima tahun atau digantikan dengan kesepakatan pengurangan senjata 

yang baru. Perjanjian START tidak perlu lama untuk diratifikasi oleh kedua 

pihak dan  memiliki 19 Pasal didalamnya.  

START I mengarah pada pengurangan bersama senjata-senjata strategis 

sebanyak 6000 hulu ledak nuklir, 1600 Peluru Kendali Balistik Antarbenua 

(ICBMs), kapal selam yang dapat meluncurkan rudal balistik dan bombers. 

Kemudian pembatasan  pada ICBM dan SLBM (Peluru Kendali Balistik yang 

dikendalikan dari laut atau kapal) yang maksimal 4900, pembatasan hingga 

1.540 untuk rudal berat (Soviet SS-18), dan 1.100 pada ICBM mobile. (Bleek, 

2002) 
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Perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Perjanjian 

ini dikenal dengan istilah Non Proliferation Treaty (NPT) yang merupakan 

bentuk kesepakatan tiga negara: Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris pada 

tahun 1968. Isi perjanjian yaitu kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir 

atau memberikan informasi kepada negara-negara non nuklir. 

Perjanjian Pembatasan Senjata Strategis atau sering disebut Strategic Arms 

Limitation Talks (SALT) I tahun 1969 di Helsinki dan berhasil ditanda tangani 

Presiden Nixon dengan Sekretaris Jenderal PKUS Leonid Breznev tanggal 26 

Mei 1972. Perjanjian ini berisi  

1) Pembatasan terhadap sistem pertahanan anti peluru kendali (ABM=Anti 

Ballistic Missile) 

2) Pembatasan senjata-senjata serang strategis, seperti ICBM (Inter 

Continental Ballistic Missile) dan SLBM (Sea Launched Ballistic Missile) 

SALT II dimulai pada bulan November 1972 di Genewa dan baru berhasil 

ditandatangani oleh presiden Jimmy Carter dan Sekjen PKUS Leonid Breznev 

di Wina pada tanggal 18 Juni 1979. Tujuan diadakan perundingan SALT  pada 

dasarnya adalah sebagai berikut: 

a. Memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir 

b. Mengurangi anggaran pertahanan 

c. Mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis 

Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979, menyebabkan Jimmy 

Carter menunda permintaan ratifikasi perundingan SALT II kepada Senat 

Amerika Serikat. Kebijakan ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden 
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Ronald Reagan pada tahun 1982. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

perundingan SALT II mengalami kegagalan. Perjanjian Pengurangan Senjata 

Strategis atau sering disebut Strategic Arms Reduction Treaty (START) tahun 

1982 antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang 

kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir jarak menengah. 

Perjanjian Pengurangan Senjata Nuklir Jarak Sedang atau dikenal dengan 

Intermediate Range Nuclear Forces (INF) pada tahun 1987. Dengan kegagalan 

SALT II, terjadi perubahan persaingan, dimana ruang angkasa menjadi 

kawasan baru untuk perlombaan persenjataan. Amerika Serikat 

mengembangkan Strategi Perang Bintang (Star Wars) pada masa pemerintahan 

Presiden Ronald Reagan. Perlombaan kedua adi kuasa berakhir dengan 

runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990. (Admin, 2015) 

B. Hubungan Rusia dengan Amerika Serikat 

1. Peningkatan Kerjasama Militer di Suriah 

Amerika Serikat akan mengusulkan peningkatan kerjasama militer dan 

berbagi data intelijen dengan Rusia di Suriah. Hal itu dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menargetkan markas ISIS dan Al-Qaeda, kamp pelatihan 

dan rute pasokan di Suriah. Proposal itu, dalam dokumen yang diterbitkan oleh 

surat kabar itu, akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry dalam 

kunjungannya ke Moskow. Amerika Serikat akan berbagi data intelijen untuk 

mengidentifikasi target pemimpin, temapt pelatihan, jalur pasokan, dan markas 

besar Front Al-Nusra, afiliasi Al-Qaeda di Suriah. Serangan terhadap target 

tersebut bisa dilakukan oleh Amerika Serikat atau jet Rusia. Dokumen itu juga 
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menyatakan bahwa koordinasi antara Amerika Serikat dan Rusia akan 

dilakukan melalui Joint Implementation Group yang berbasis di sekitar ibukota 

Yordania, Amman. (Berlianto, 2016) 

Setelah pertemuan koordinasi Amerika Serikat dengan Rusia, kedua 

negara segera mengembangkan tujuan umum dan target sasaran bersama-sama, 

untuk dilanjutkan memulai operasi bersama kedua negara. Dalam pertukaran 

informasi terhadap kelompok Jabhah Nusra, pihak Rusia harus menjamin 

serangan udara mereka tidak mengenai pasukan oposisi moderat bentukan 

Amerika Serikat di Suriah. Angkatan Udara Rusia diperbolehkan secara 

sepihak melakukan operasi tersendiri terhadap Jabhah Nusra dengan menjamin 

bahwa mereka tidak membombardir faksi-faksi perjuangan lainnya di Suriah. 

Kedua belah pihak harus sepakat dengan ketentuan yang ada dan telah 

disepakati, serta menghormati perjanjian gencatan senjata dengan kelompok 

pejuang revolusi Suriah. Setelah selesainya perjanjian kerjasama operasi 

militer kedua negara, akan dilanjutkan kembali dengan mengembangkan 

rencana komprehensif gencatan senjata dan kerangka baru menuju proses 

transisi politik di Suriah. 

2. Kerjasama Dalam Misi ke Bulan 

Setelah Amerika Serikat memuseumkan armada pesawat antariksanya 

tahun 2011 lalu, hanya kapsul Rusia yang melintasi jarak sejauh 400 kilometer 

untuk mengangkut awak stasiun luar angkasa internasional ISS. Setidaknya 

hingga tahun 2017 tidak akan ada perubahan. NASA belum siap kembali 

membangun pesawat luar angkasa yang bisa melewati perjalanan itu. Kalau 
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kerjasama dengan Rusia tiba-tiba berhenti, bisa dibilang misi ISS pun akan 

berakhir. Astronot-astronot Eropa dan Amerika Serikat tidak bisa lagi pergi ke 

luar angkasa, dan Rusia akan kehilangan dukungan teknis dan finansial dari 

Amerika yang memfasilitasi komunikasi, peralatan dan pengawasan material 

untuk ISS. 

NASA membayar sekitar 70 juta Dolar untuk perjalanan setiap astronot 

dengan roket Soyuz. Aliran dana bagi Rusia ini harus disetujui per kasus oleh 

Kongres Amerika Serikat. Pada sidang dengar kongres terakhir, kepala NASA 

Charles Bolden mengatakan bahwa perjalanan ke ISS bukan hanya rutinitas 

namun juga berharga bagi misi antariksa mendatang. 

Saat ini Rusia adalah satu-satunya negara yang mampu memfasilitasi 

pengiriman awak ke stasiun luar angkasa internasional ISS. Di ISS, NASA 

menguji coba material baru bagi misi ke bulan dan kemungkinan ke Mars, 

sementara astronot Amerika mempelajari keahlian medis baru. Januari 2014 

Presiden Barack Obama menyatakan bahwa Amerika akan terus terlibat dalam 

misi ISS untuk setidaknya 10 tahun ke depan, dan sejauh mungkin dalam 

kerjasama dengan Rusia, Eropa, Jepang, dan Kanada. (Lorenzen, 2014) 

Selain ISS, tidak ada proyek bersama lainnya antara Amerika dan Rusia di 

luar angkasa. Ini berarti tidak ada misi bersama ke bulan atau target lainnya di 

tata surya. Namun untuk meluncurkan satelit, Amerika Serikat sangat 

tergantung pada teknologi Rusia. Roket Atlas V, salah satu 'pekerja keras' 

dalam program antariksa Amerika Serikat, menggunakan mesin buatan Rusia. 
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Amerika Serikat juga tergantung pada teknologi Rusia apabila menyangkut 

pada sistem baru untuk mengangkut muatan ke luar angkasa. Setelah 

mengakhiri peluncuran pesawat antariksanya, NASA beralih ke perusahaan-

perusahaan swasta untuk memberi suplai dan menjalani eksperimen ilmiah di 

ISS. Namun pesawat kargo Amerika, Cygnus, beroperasi menggunakan roket 

Antares, yang sebagian dibuat di wilayah Ukraina yang condong ke Rusia. 

Kalau sampai Amerika Serikat mengurangi kerjasama dengan Rusia, 

Eropa tidak akan mampu mengisi kekosongan. Pesawat kargo ATV milik 

Badan Antariksa Eropa ESA hanya akan terbang sekali lagi ke ISS dan tidak 

akan dibangun kembali, dan Eropa belum pernah membuat sendiri pesawat 

antariksa berawak. Walau roket Ariane milik Eropa sudah terbukti dapat 

diandalkan, roket ini tidak akan mampu membawa awak ke luar angkasa. 

Sementara pakar geofisika Jerman Alexander Gerst saat ini tengah berlatih 

di Rusia untuk ekspedisinya ke ISS. Akhir bulan Mei, ia akan memulai 

gilirannya mengawaki ISS selama 6 bulan - walau ini hanya akan terjadi 

apabila Eropa dan Rusia melanjutkan kerjasama luar angkasa mereka. Setelah 

NASA secara mendadak mundur dari proyek bersama ExoMars tahun 2012, 

Rusia langsung mengambil alih. Kini ESA membutuhkan bantuan Rusia untuk 

mendarat di Mars dalam upaya mencari jejak kehidupan dengan menggunakan 

laboratorium riset otonom. (Lorenzen, 2014) 

Baru-baru ini, Rusia telah mengumumkan bahwa mereka akan 

mendaratkan kosmonotnya di Bulan pada sekitar tahun 2030-an. Pengumuman 

ini dibuat oleh Vladimir Solntsev, CEO dari perusahaan roket Rusia Energi. 
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Rencana pendaratan manusia ke Bulan yang masih agak lama waktunya ini 

tampaknya bukan sekadar mendaratkan manusia lalu pulang lagi ke Bumi, 

melainkan Rusia berencana membangun stasiun luar angkasa baru di orbit 

Bulan pada misi itu. Ditambah lagi, saat ini diketahui Rusia sedang dalam 

proses mengembangkan roket-roket besar baru. Menurut Solntsev, sebelum 

mendaratkan manusia di Bulan, Rusia akan mengirimkan wahana antariksa tak 

berawak yang bakal terbang di sekitar orbit Bulan pada tahun 2026. Lalu pada 

tahun 2027, pesawat ruang angkasa tak berawak lainnya akan mendarat di 

Bulan, diikuti oleh penerbangan tak berawak lain pada tahun 2029. Jika ketiga 

wahana antariksa di atas tadi sukses melalukan misinya, pada tahun 2030 pihak 

Rusia akan menetapkan tugas penerbangan berawak ke Bulan dan akan 

mendarat di Bulan pada tahun 2031. (Muharram, Info Astronomy, 2016) 

Rusia dan Amerika juga dikabarkan akan menjalin kerja sama untuk 

kembali mendaratkan manusia di Bulan dalam beberapa tahun mendatang. 

Dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dijadwalkan untuk 

dinonaktifkan dengan diterjunkan langsung ke laut pada tahun 2024, masing-

masing lembaga antariksa Rusia dan Amerika Serikat dipastikan akan saling 

bergantung pada satu sama lain untuk mengembangkan dan mengeksplorasi 

luar angkasa lebih jauh. Rusia yang dikenal baik dalam mengembangkan 

modul luar angkasa, seperti dilansir InfoAstrnomy.org dari majalah Popular 

Mechanics, mereka akan merancang modul dan habitat bagi astronot kedua 

negara yang akan kembali ke Bulan tersebut. Kolaborasi antara kedua negara 

ini sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan, Rusia dan Amerika Serikat 
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telah lama bekerja sama dalam misi asosiasi mereka di Stasiun Luar Angkasa 

Internasional yang pertama dimulai pada tahun 1993. (Muharram, Info 

Astronomy, 2016) 

Sejauh ini, hanya Amerika Serikat dengan NASA yang dimilikinya yang 

telah sukses mendaratkan para astronotnya di Bulan. Bahkan tidak hanya satu 

atau dua astronot, melainkan pendaratan di Bulan tidak hanya sekali ketika 

misi Apollo 11 berhasil mendarat di Bulan pada tanggal 16 Juli tahun 1969. 

Setelah misi Apollo 11, masih ada 6 misi berawak dalam misi Apollo (Apollo 

12-Apollo 17) yang diberangkatkan ke Bulan. Semua misi Apollo setelah 

Apollo 11 kecuali misi Apollo 13 berhasil mendaratkan manusia di berbagai 

area di Bulan dan membawa pulang contoh batuan seperti halnya Apollo 11. 

Untuk misi berawak sebelum suksesnya misi Apollo 11, NASA juga 

melakukan berkali-kali uji coba dengan mengirimkan wahana antariksa tanpa 

awak sebagai langkah awal sebelum mendaratkan manusia di Bulan. Hal itulah 

yang juga akan dilakukan Rusia pada tahun 2026 sampai tahun 2029. 

Setidaknya ada enam misi tanpa awak terkait misi Apollo yang 

diberangkatkan NASA ke Bulan dari tahun 1966–1968, disusul oleh misi 

berawak yang dimulai dalam misi Apollo 7 untuk mengorbitkan manusia di 

Bumi, kemudian misi Apollo 8 menjadi misi pertama manusia terbang ke 

Bulan. Misi berawak yang sukses mendaratkan manusia di Bulan baru sukses 

pada misi Apollo 11 yang mendaratkan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. 

Sejak itu misi berawak ke Bulan tidak lagi dilakukan karena masalah 

pendanaan yang jauh lebih besar dibanding misi tanpa awak yang mampu 
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melakukan tugas yang sama. Apalagi NASA sendiri telah mendaratkan 

manusia ke Bulan dalam 6 misi berbeda, data penelitian pun sudah sangat lebih 

dari cukup. Di era modern ini, setiap negara mulai memiliki prioritas yang 

berbeda-beda. Jika Rusia siap untuk mendaratkan manusia di Bulan, sedangkan 

Amerika Serikat kini bersiap untuk mendaratkan manusia di Mars. 

Kerja sama antara kedua lembaga antariksa ini akan membantu Amerika 

Serikat mendirikan basis luar angkasa lain yang bisa menjadi titik transit untuk 

eksplorasi ke Mars, begitupun dengan Rusia dan negara-negara maju lainnya. 

Associate Administrator untuk Eksplorasi Antariksa Manusia atau sering 

disebut NASA mengatakan bahwa misi ke Bulan memiliki potensi besar 

sebagai perkembangan manusia menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Rusia 

dan Amerika Serikat akan menjadikan Bulan sebagai “stasiun luar angkasa” 

baru. Hal itu dianggap sebagai awal dari sistem transit dari Bumi menuju 

planet Mars. Rusia dan Amerika Serikat akan mencoba misi yang diperkirakan 

berlangsung hampir 400 hari di permukaan Bulan pada akhir tahun 2020 untuk 

mempersiapkan misi ke planet Mars. 


