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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

 

IV.1  Kesimpulan 

Di sekitar Laut Kaspia telah lama dikenal sebagai wilayah yang kaya akan 

sumber energi fosil. Potensi yang sedemikian besar ini kemudian menjelaskan 

betapa pentingnya kawasan Asia Tengah terhadap pasokan minyak dan gas dunia. 

Laut Kaspia merupakan bagian penting dari infrastruktur pipa gas bagi Rusia dan 

menyediakan cadangan minyak dan gas yang menjanjikan. Rusia mempunyai 

ikatan secara historis di kawasan Kaspia karena infrastruktur pipa di kawasan 

tersebut sebagian besar adalah peninggalan periode Uni Soviet. Sehingga jauh 

lebih mudah untuk Kazakhstan mengekspor hidrokarbon mereka melalui Rusia. 

Ketiadaan pelabuhan dan posisi geografis menyebabkan Kazakhstan tidak 

dapat mengekspor minyak bumi tanpa melalui wilayah kedaulatan negara lain. 

CPC atau Caspian Pipeline Consortium adalah pipa yang membentang di wilayah 

Kazakhstan dan Rusia. Pipa ini bermula di wilayah Kazakhstan dan berakhir di 

kota pelabuhan Novorossysk (wilayah Kedaulatan Rusia) di tepi Laut Hitam. CPC 

atau (Caspian Pipeline Consorsium) merupakan contoh penggunaan energi 

sebagai instrumen politik luar negeri Rusia terhadap Kazakhtan. Melalui CPC, 

Rusia mampu mengontrol volume ekspor minyak Kazakhtan, dalam tingkatan 

yang lebih tinggi, Rusia memanfaatkan CPC sebagai tools untuk menentukan 

pengambilan kebijakan Pemerintah Kazakhtan dalam hal investasi asing dan kerja 

sama dengan negara barat. 

Kebijakan luar negeri Rusia lebih mengandalkan kerjasama dan hubungan 

diiplomatik. Sedangkan, Kebijakan luar negeri Kazakhstan yang mengedepankan 

bebas berinvestasi terhadap negara manapun yang ingin mengeksploitasi sumber 

daya negaranya sehingga membuat negara-negara besar ingin melakukan berbagai 

macam kerjasama dalam bidang energi termasuk Rusia. CPC beroperasi jauh 

melampaui kapasitas dimaksudkan awal dan oleh karena itu, harus diperluas 

kapasitasnya untuk memenuhi tuntutan yang diperkirakan dari tahun 2007 dan 

seterusnya sehingga menuntut Rusia-Kazakhstan melakukan projek ekspansi yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kapasitas minyak di CPC. Ekspansi CPC adalah 

kondisi yang diperlukan untuk pemenuhan lengkap potensi ekonomi proyek untuk 

kepentingan Rusia, Kazakhstan dan perusahaan Pemegang Saham. Expansion 

Project of CPC bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tahunan throughput CPC 

Main Pipeline hingga 67 MTA. 

Dampak dari kerjasama ekonomi dalam bidang energy ini membuat kedua 

Negara saling menguntungkan (win-win). Rusia mendapat pasokan minyak untuk 

negaranya, sedangkan Kazakhstan mendapatkan peningkatan ekonomi negaranya. 

Meskipun interaksi kedua negara digambarkan sebagai kerjasama yang bersifat 

menguntungkan dua pihak. Tidak dapat dipinggirkan asumsi bahwa setia negara 

bergerak secara rasional. 
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