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ABSTRAK 

Perkembangan tata hubungan internasional pasca Perang Dingin yang 
ditandai dengan ditinggalkannya isu-isu keamanan dan politik (high politics) dan 
menuju isu-isu ekonomi, non-ideologi dan lingkungan hidup (low politics) rupanya 
tidak terjadi pada hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Interaksi 
antara keduanya masih sangat diwarnai dengan isu-isu keamanan dan politik, 
diantaranya adalah konflik kepentingan antara kedua negara mengenai peran 
masing-masing di negara-negara bekas Uni Soviet (Near Abroad) dan posisi 
negara-negara tersebut dalam sistem politik internasional, khususnya dikaitkan 
dengan hubungan negara-negara tersebut dengan AS atau dengan Rusia: 

Pada penelitian ini diajukan dua permasalahan penelitian. Permasalahan 
pertama adalah apakah kepentingan-kepentingan AS dan Rusia di Near Abroad, 
Kedua, mengapa terjadi konflik kepentingan antara AS dan Rusia mengenai 
posisi negara-negara Near Abroad dalam sistem politik internasional. Dari 
pembahasan permasalahan pertama diperoleh landasan untuk memahami 
bahasan selanjutnya yang menjawab permasalahan kedua yang berusaha 
menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan 
antara AS dan Rusia mengenai posisi negara-negara Near Abroad dalam sistem 
politik internasional. 

Peneliti mengajukan dua hipotesis dalam penelitian ini. Pertama, 
kepentingan AS di Near Abroad ditentukan oleh isu-isu kepentingan umumnya 
(general interest) yaitu kestabilan regional, demokratisasi dan proses liberalisasi 
ekonomi negara-negara Near Abroad dan isu-isu khusus (specific interest) yaitu 
kontrol atas senjata nuklir dan penyelesaian konflik loka!. Kepentingan Rusia 
ditentukan oleh isu-isu kepentingan umumnya, yaitu pemeliharaan sphere of 
influence dan isu-isu khususnya, yaitu: mempertahankan aset militer, hubungan 
ekonomi dan perlindungan etnik di Near Abroad. Kepentingan-kepentingan AS 
dan Rusia ini dijalankan dengan melakukan influence attempt melalui kerjasama, 
sanksi politis atau tekanan milter. Kedua, konflik kepentingan antara AS dan 
Rusia disebabkan oleh persepsi AS bahwa Rusia tetap ingin memperl.ahankan 
intervensi dan pengaruhnya sehingga berpotensi memunculkan ketidakstabilan 
regional yang tidak menguntungkan AS dalam jangka panjang. Di lain pihak, 
kebijakan-kebijakan Rusia di Near Abroad didasarkan pada keinginan untuk 
mempertahankan sphere of influence-nya dan kepentingan-kepentingan 
ekonomi, militer, politik dan budaya. Ketenibatan AS di kawasan ini dipersepsi 
sebagai sumber ancaman terhadap tujuan-tujuan tersebut. 

Pembahasan dilakukan peneliti dengan mengggunakan konsep dan teori, 
yaitu konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Thomas W. 
Robinson, dan beberapa teori, yaitu:Teori Strategi yang dikembangkan oleh 
Patrick Morgan, Teori Pengaruh yang diolah dan Teori Pengaruh yang diajukan 
oleh J. David Singer dan K.J. Hoisti dan Teori Persepsi dalam Kebijakan Luar 
Negeri yang dikembangkan dari teon persepsi yang dikemukakan oleh Walter S. 
Jones dan Bruce Russet. . 

Dan penelitian yang dibagi dalam tiga bab, hasil yang ditemukan . 
berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah menguatkan hipotesis 
yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Selain itu juga terdapat temuan
temuan baru, yaitu konflik mengenai ekplorasi Deposit energi Laut Kaspia. 

Kata Kunci: Konflik kepentingan, Near Abroad, General Interest, Specific 
Interest, IntJuence Attempt 




