
SABTU, 14 JANUARI 2017

WACANA SUARA MERDEKA
P e re k a t K om un itas  J aw a  Tengah

M enguji Hubungan AS-Rusia
jp O leh Chusnan Maghribi

a l
tal KEPUTUSAN Presiden Amerika 

Serikat Barack Obama mem-persona 
nongrata 35 diplomat Rusia, akhir De
sember lalu serta menjatuhkan sanksi- 
sanksi lain terhadap Moskwa, menun
jukkan betapa pemerintah AS tidak 
main-main menyikapi (kemungkinan 
kuat) intelijen Rusia terlibat peretasan 
dalam pem ilihan presiden AS, N o
vember tahun lalu.

Obama di antaranya menjatuhkan 
sanksi kepada dua badan intelijen Rusia 
di New York dan Maryland. Akses terha
dap dua kompleks badan intelijen Rusia 
tersebut tidak boleh dimasuki lagi oleh 
pejabat dari Negeri Beruang Merah. 
Obama juga memberi sanksi ekonomi 
dengan membekukan aset serta meng
hentikan sistem finansial dua agen in- 
telijen Rusia, yaitu Main Intelligenee Di- 
rectorate dan Federal Security Service.

Langkah Obama tersebut diperki
rakan tidak akan bertepuk sebelah 
tangan dengan sikap presiden terpilih 
Donald Trump, yang dalam perkem
bangan mutakhir mengakui 
ada peran Rusia dalam seran- N •
gan cyber terhadap Partai 
Demokrat dalam  Pilpres 
2016. Presiden terpilih 
dari Partai Republik itu 
mempertimbangkan 
serius pemberla

kuan sanksi

PERETASAN HASiL 
PEMiLU AS

terhadap 
Rusia. Sikap Trump ini 

diungkap setelah konglomerat 
asal New York itu bertemu dengan 

komunitas intelijen AS yang dipelopori 
D irektur CIA John Brejinan dan 
Direktur Intelijen JMasionaJ, A$, James ( 
Q ^per, pada8 Januari lalu.

(Dugaan kuat) keterlibatan Rusia

dalam serangan cyber terhadap Partai 
Demokrat berkait Pilpres 2016 menguji 
hubungan bilateral AS-Rusia. 
Keberadaannya menjadi bola panas 
yang terus bergulir dan membuat 
hubungan diplomatik W ashington- 
Moskwa berada dalam situasi genting. 
Pertanyaannya, apakah situasi genting 
ini akan berlanjut dengan pecah perang 
dingin baru antara AS-Rusia?

Tentu, situasi genting tersebut 
bakal berlanjut dengan pecah perang 
dingin baru antara kedua negara, 
terutama jika pemerintah Rusia mere
spons kemarahan AS (Obama) dengan 
sikap marah pula. Sejauh ini Kremlin 
tampak masih sabar, sanggup menahan 
amarah, meski 35 diplomatnya diusir 
(dipulangkan paksa) dan Rusia dijatuhi 
serangkaian sanksi oleh pemerintahan 
Obama. Presiden Vladimir Putin tidak 
membalas mengusir diplomat AS dari 
Rusia. Pun, Putin  sejauh ini tidak 
(belum ) m engeluarkan statem en 
garang menanggapi tudingan Gedung 
Putih bahw a intelijen Rusia m ela
kukan peretasan terhadap Partai De
mokrat guna membantu Partai R e

publik demi pemenangan Donald 
,  Trump.

M asalahnya, andai sikap 
presiden terpilih Donald Trump 
setelah resm i dilantik pada 20 
Januari m endatang seiram a 

dengan sikap Obama (keras 
dan konsisten m ene
rapkan sanksi-sanksi ter
hadap Rusia), apakah 
R usia rii baw ah 
Presiden Putin  akan 

tetap sabar? Tak ada 
jam inan  Rusia 

akan tetap sabar. 
A palagi di luar 

masalah tadi, re
lasi AS-Rusia dewasa 

ini berlangsung di tengah 
bentangan ja lan  yang 

penuh onak dan duri akibat keterli
batan dua negara adidaya itu dalam 
pertarungan geopolitik (saling berebut 
pengaruh) di sejumlah kawasan.

Di Eropa Timur misalnya, AS dan 
Rusia berebut pengaruh di Georgia dan 
Ukraina Di Georgia, AS mendukung 
Presiden Giorgi Margvelashvili yang 
prd-B arat, sem entara R usia m en
dukung dua wilayah yang membelot

dan pro-Moskwa, yaitu Abkhasia dan 
Ossetia Selatan. Realitas politik ini 
muncul akibat kegagalan masyarakat 
internasional dalam upaya penyelesa
ian perang di jantung Kaukasus itu 
pada Agustus 2008 melalui jalur diplo
masi.

Di Ukraina, AS mendukung Pre
siden Petro Poroshenko pro-Barat, se
dangkan Rusia mendukung warga Do- 
netsk Timur dan Luhanks di samping 
menganeksasi wilayah Crimea yang 
mayoritas penduduknya keturunan Ru
sia Realitas ini juga akibat ketidaksang
gupan publik dunia mengupayakan pe
nyelesaian Perang Ukraina 2014 lewat 
jalur diplomatik.

Kemudian di Asia Timur, AS men
dukung Jepang berkait sengketa wi
layah Kepulauan Kuril dengan Rusia. 
Di A sia Tenggara, M oskwa sayup- 
sayup menyuarakan sikapnya mendu
kung Tiongkok teru tam a jik a  
Washington ikut terlibat konflik terbu
ka m elaw an N egeri Tirai Bam bu 
berkait sengketa wilayah kepulauan di 
Laut China Selatan.

Lalu, di Asia Tengah, AS berupaya 
keras mempertahankan pengaruhnya di 
Afghanistan guna membendung penga
ruh Rusia yang pada pertengahan 2010 
membentuk Organisasi Kerja Sama Ke
amanan (Security Cooperation Orga- 
nization/SCO), beranggotakan Rusia, 
Uzbekistan, Kazakstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, dan Tiongkok.

Di Timur Tengah, sejak lama AS 
bersekutu dengan negara-negara kera- 
jaan Arab, semisal Arab Saudi dan Ku
wait, sementara Rusia bersahabat 
dengan Iran dan Suriah. Perang Suriah 
yang tak kunjung teratasi sejak Maret 
2011 diakibatkan (salah satunya) oleh 
pertarungan sengit geopolitik antara AS 
dan Rusia.

Fakta tersebut tentu membuat AS 
dan Rusia makin berat untuk lulus uji 
dem i m em pertahankan hubungan 
diplomatik. Akankah kedua negara itu 
sanggup lulus uji? Atau sebaliknya, 
gagal? Pertanyaan ini akan memper
oleh jaw aban pasti setelah Trump 
resmi dilantik sebagai Presiden Ke-45 
AS, 20 Januari 2017 mendatang. (43)
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