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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari rangkaian 

pulau-pulau besar dan kecil serta dipisahkan oleh laut dan selat serta memiliki 

karakteristik yang bervariasi. Indonesia berada pada daerah khatulistiwa yang 

terletak antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu 

Samudera Hindia dan Pasifik. Dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

lautan dengan ditebari pulau-pulau besar dan kecil berjumlah 17.499 pulau 

menjadikan wilayah Indonesia dikelilingi dan berbatasan langsung maupun tidak 

langsung dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu Vietnam, Thailand, India, Malaysia, 

Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, Palau dan Papua Nugini. Dengan 

wilayah laut yang sangat luas apabila dikaitkan dengan tuntutan National Security 

yang harus diwujudkan, jelas NKRI membutuhkan Alutsista (Alat Utama Sistem 

Senjata) yang banyak, proporsional dan modern, karena selain untuk 

mempertahankan serta mengatasi serangan dari luar. (Syereem 2014, hlm.4) 

Semenjak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia 

ingin tumbuh menjadi sebuah negara yang mandiri dalam segala hal namun hal itu 

masih sulit dicapai sebab Indonesia belum bisa untuk meningkatkan kapabilitas 

militernya sendiri termasuk dalam peningkatan alutsistanya secara mandiri. 

Dengan luas wilayah yang sangat besar, Indonesia belum mampu untuk 

melindungi setiap titik rawan yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik 

dengan negara lain. Hal ini disebabkan keterbatasan persenjataan yang Indonesia 

miliki. Berdasarkan hal tersebut, itulah yang menjadi alasan Indonesia untuk 

menjalin kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat dan Rusia. 
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Indonesia terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. 

Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah terjalin 

sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kemudian pada tanggal 

28 Desember 1949, Amerika Serikat membuka Kedutaan Besar Amerika di 

Jakarta dan menunjuk Duta Besar pertama Amerika Serikat Horace Merle 

Cochran untuk Indonesia.  

Hubungan antara kedua negara ini berjalan dengan baik hingga pada tahun 

1999 Amerika Serikat menjatuhkan embargonya terhadap Indonesia dan 

menyebabkan hubungan antara kedua negara ini merenggang. Hal ini terjadi 

karena Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terkait konflik 

Timor Timur. Embargo adalah larangan yang dikeluarkan pemerintah untuk 

melakukan impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain dalam rangka 

kebijakan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, ataupun kebijakan lain. 

(Kamus Bisnis dan Bank “Embargo” 2014, hlm.1) 

Semasa embargo militer berlangsung, Indonesia mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan suku cadang dan perawatan untuk operasional kendaraan tempur, 

baik angkatan darat, laut dan udara. Angkatan udaralah yang paling parah 

terpengaruhi oleh kebijakan embargo senjata Amerika Serikat terhadap Indonesia. 

Pesawat angkut dan pesawat tempur yang dimiliki Indonesia terpaksa 

dihanggarakan. Tidak lama setelah Indonesia di embargo senjata oleh Amerika 

Serikat, Indonesia mengalami masalah konflik etnis di kepulauan Maluku. TNI 

mengalami kesulitan dalam bidang logistik akibat diberlakukannya embargo 

senjata oleh Amerika Serikat. (Winarso 2013, hlm.2) 

Belajar dari embargo militer yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat 

menimbulkan keinginan bagi Indonesia untuk mencegah ketergantungan dari satu 

negara penyedia perlengkapan militer. Rusia kini mewarisi potensi teknologi 

militer yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara di dunia, selain 

Amerika Serikat, yang memiliki kemampuan dalam membangun dan 

memproduksi seluruh elemen penting dari persenjataan modern meskipun posisi 

Rusia masih berada di bawah Amerika Serikat. 
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Rusia menawarkan persenjataan mereka dengan harga yang rendah tanpa 

persyaratan politik apa pun. Mereka juga siap mengikuti mekanisme barter, 

pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program kredit sebagaimana yang 

telah diterapkan dalam perjanjian penjualan MiG dan Sukhoi kepada Indonesia 

dan Malaysia. Rusia telah menciptakan senjata anti tank modern jarak jauh yang 

mematikan. 

Peralatan tempur yang akan dibeli oleh Indonesia dari Rusia memiliki 

sejumlah keunggulan termasuk daya tangkal dan kemampuan teknologinya yang 

sesuai dengan kebutuhan. Peralatan tempur yang akan dibeli pada periode 2006-

2010 termasuk enam pesawat tempur Sukhoi, dua kapal selam dan sembilan 

helikopter. (Nilai Positif Jalin Kerjasama dengan Rusia  2014, hlm.4) 

Namun pada November 2005, Amerika Serikat resmi mencabut embargo 

senjatanya terhadap Indonesia. Dengan pencabutan embargo oleh Amerika Serikat 

tersebut membuat Indonesia memiliki peluang kembali untuk melanjutkan 

hubungan militer dengan Amerika Serikat. Indonesia berada di posisi yang 

“dilemma”, apakah Indonesia akan kembali dengan Amerika Serikat sebagai 

partner yang sudah sejak lama dipercaya namun pernah menjatuhkan embargo dan 

membuat kondisi Indonesia sangat sulit selama masa embargo itu atau Indonesia 

mempererat hubungan kerjasamanya dengan Rusia yang telah membantu banyak 

saat Indonesia dalam masa sulitnya meskipun power Rusia masih berada dibawah 

Amerika Serikat. 

 

I.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan penelitian 

untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana hubungan kerjasama pertahanan 

antara Indonesia dan Rusia setelah dicabutnya embargo oleh Amerika 

Serikat Periode 2007-2014?” 

Pemilihan periode dalam tulisan ini didasarkan pada Memorandum of 

Understanding (MoU) terakhir yang disepakati oleh Indonesia dan Rusia yaitu 

pada tahun 2006. 
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I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia setelah embargo 

Amerika Serikat dicabut. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Mengaplikasikan teori atau konsep yang terdapat dalam ilmu Hubungan 

Internasional sebagai pisau analisis untuk menganalisis suatu masalah. Seperti 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) konsep yang terdapat dalam 

konsentrasi Pengstrat (Pengkajian Strategik dan Keamanan) yaitu Power Politics 

dan Cooperative Security untuk menganalisis topik tentang Kerjasama Pertahanan 

antara Indonesia dengan Rusia periode 2007-2014. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam tulisan ini yaitu: 

a. Mengetahui apa langkah yang Indonesia ambil saat Amerika Serikat 

menjatuhkan embargo militernya pada tahun 1999-2005. 

b. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian yang serupa. 

 

I.5  Tinjauan Pustaka 

Dalam sebuah Working Paper yang berjudul Strategic Realignment or Déjà 

vu? Russia-Indonesia Defence Cooperation in the Twenty-First Century karya 

Alexey Muraviev dan Colin Brown membahas tentang evolusi hubungan 

kerjasama strategis antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama. 

Periode 2007-2008 dapat dilihat sebagai titik balik dalam pengembangan strategis 

hubungan antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia. Kunjungan Presiden 

Rusia Vladimir Putin ke Jakarta pada 6 September 2007 menandai puncak dari 

proses panjang dan kompleks menghidupkan kembali hubungan bilateral strategis 

dimulai di 1990-an. Indonesia berniat untuk mencari kerja sama teknik militer 

jangka panjang dengan Rusia. Kesediaan Moskow untuk menjual Indonesia maju 

UPN "VETERAN" JAKARTA



5 
 

peralatan militer pada istilah yang fleksibel, non-intervensi dalam urusan internal 

di Indonesia (terutama dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia), 

pandangan umum pada perkembangan internasional, dan riwayat kontak bilateral 

dalam bidang ini, posisi Indonesia sangat sebagai mitra strategis jangka panjang. 

Pada tahun 1945, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Soviet tidak 

ada. Saat itu Soviet jauh lebih peduli dengan memulihkan diri dari perang dan 

mengamankan geopolitik keuntungan di Eropa dan Asia Timur Laut, sedangkan 

Indonesia difokuskan pada perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. (Muraviev  

& Brown 2008, hlm.2) Kebijakan luar negeri negara itu didasarkan tegas pada 

prinsip aktif dan mandiri, yang diterjemahkan pada dasarnya menjadi tidak 

memihak dengan salah satu blok kekuatan global sebagaimana mereka muncul. 

Hubungan antara Moskow dan Jakarta tidak meningkat banyak pada awal 

1950-an. Meskipun demikian Uni Soviet secara resmi mengakui Indonesia pada 

bulan Januari 1950, misi diplomatik tidak dipertukarkan sampai 1954, ketika 

keseimbangan kekuasaan di Pemerintah Indonesia telah bergeser jauh dari 

konservatif Masyumi dan Partai Sosialis ke agak lebih radikal atau setidaknya 

berpikiran lebih mandiri. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh 

Ali Sastroamidjojo dan dengan Sukarno yang secara informal selaras. 

Tingkat jarak yang tersisa antara Jakarta dan Moskow tampak jelas pada 

tahun 1955 ketika Indonesia menggelar Konferensi Bandung, yang ditujukan 

dalam masalah perjuangan anti-kolonial di negara berkembang pasca Perang 

Dunia II. Konferensi ini mewakili munculnya Indonesia ke panggung 

internasional, dan Sukarno sebagai pemimpin nonblok dunia. hubungan antara 

Uni Soviet dan Indonesia mulai semakin menghangat dari seluruh waktu ini, 

dilambangkan pada bulan Agustus-September 1956 dengan kunjungan pertama 

Soekarno ke Uni Soviet, di mana ia disambut dengan baik oleh pimpinan Soviet. 

(Muraviev & Brown 2008, hlm.3) 

Tepat sebelum dimulainya kunjungan, pada 12 Agustus 1956 Indonesia dan 

Uni Soviet menandatangani perjanjian perdagangan di Jakarta yang menciptakan 

kondisi yang menguntungkan untuk ekonomi bilateral kerjasama serta untuk 

pengiriman Soviet melewati Kepulauan Indonesia yang strategis signifikan. 

Bantuan teknis militer Soviet begitu besar sehingga memungkinkan militer 
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Indonesia untuk mencapai kualitatif utama dan lompatan kuantitatif dalam waktu 

kurang dari delapan tahun. 

Tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto melihat ujung efektif intensif 

kerja sama pertahanan bilateral Soviet-Indonesia. Pada akhir 1960-an, banyak 

penasihat Soviet telah ditarik, dan peraturan ketat dikenakan pada mendukung 

logistik dan finansial Indonesia. Hal ini terkait dengan pemberontakan PKI (Partai 

Komunis Indonesia) pada 30 September 1965 di Indonesia dan membuat 

hubungan antar kedua negara ini berada pada titik terendah dalam hubungan 

kerjasama mereka pada masa tersebut. 

Pada tahun 1990-an hubungan kedua negara ini mulai membaik. Hal ini 

diawali dari pihak Rusia. Alasan Rusia untuk menghidupkan kembali hubungan 

kerjasama pertahanan dengan Indonesia pada pertengahan 1990-an tampaknya 

cukup jelas. Setelah runtuhnya Soviet Rusia mewarisi sebagian besar dari 

kompleks industri militer sekali perkasa Soviet, antara lain generator utama mata 

uang keras sangat dibutuhkan. Setelah tahun 1991, Rusia mulai kehilangan posisi 

di pasar pertahanan internasional; sahamnya turun menjadi kritis 11 persen pada 

tahun 1992, kontras dengan 37 persen tanda diselenggarakan oleh Uni Soviet pada 

1.989. (Muraviev & Brown 2008, hlm.11) Sebelum terobosan Malaysia, Vietnam 

telah satu-satunya mitra yang signifikan bagi produsen pertahanan Rusia di 

wilayah tersebut. Mencari untuk diversifikasi basis pelanggan dalam rangka untuk 

mengamankan ceruk yang stabil dan cukup besar pasar pertahanan 

menguntungkan di Asia Tenggara, Rusia menanggapi dengan antusias untuk 

pendekatan dengan negara-negara regional lainnya, khususnya Indonesia. 

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Rusia berjalan dengan baik 

hingga pada tahun 2005 kedua negara ini sepakat untuk membentuk sebuah 

Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM), hal ini menunjukan jika hubungan 

kerjasama pertahanan antara kedua negara ini semakin meningkat. Dan MoU 

mengenai Kerjasama Teknis Militer ini ditandatangi pada tahun 2006 di Moskow. 
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Working Paper ini sudah baik dalam menjelaskan tentang kerjasama 

pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Rusia. Pembahasan dalam Working 

Paper ini relevan dengan topik skripsi yang penulis ambil yaitu mengenai 

kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Rusia. Namun 

perbedaan antara tulisan ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu tulisan ini 

membahas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia dari tahun 1945 

hingga tahun 2008 sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus di tahun 2007-

2014. Kemudian Working Paper ini melihat dari sudut pandang Rusia dengan 

penulis melihat dari sudut pandang Indonesia. Working Paper ini meneliti tentang 

ambisi dan latarbelakang Rusia menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan ingin melihat kegiatan apa saja yang 

dilakukan antara Indonesia dan Rusia dalam kerjasama pertahanan yang telah 

mereka sepakati. 

Dalam sebuah tesis yang berjudul Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-

2010 Dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara karya 

Iwan Sulistyo membahas tentang kebijakan pertahanan yang pemerintah 

Indonesia ambil pada tahun 1998-2010 dalam upaya untuk meningkatkan 

kapabilitas militer untuk menghadapi segala ancaman yang bisa datang kapan saja 

dan dalam kontek tesis ini yaitu bersifat regional atau di kawasan Asia Tenggara. 

Hal ini disebabkan Indonesia dengan wilayah geografis yang sangat luas dan 

bertetangga dengan beberapa negara yang menimbulkan berbagai konflik seperti 

masalah persengketaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia 

yang letaknya dengan territorial negara tetangga. 

Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand 

terlihat intens dalam melakukan penguatan postur militer masing-masing. Melihat 

hal tersebut Indonesia merespon untuk meingkatkan kemampuan militernya juga. 

Namun peningkatan kekuatan militer oleh negara-negara Asia Tenggara pada 

tahun 1998-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan detterent daripada 

membangun kekuatan ofensif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat 

kebijakan pertahanan karena adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan 

Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. 
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Sementara kemampuan Indonesia untuk membangun kekuatan militer diatas 

tingkat detterent sangat terbatas. 

Untuk meningkatkan kekuatan militernya Indonesia menjalin kerjasama dan 

membeli persenjataan dari berbagai negara. Salah satunya yaitu Rusia. 

Persenjataan yang dibeli oleh Indonesia dari Rusia seperti pesawat Sukhoi Su-27, 

Su-30, helikopter Mi-35, dan juga kapal selam kelas Kilo dengan total kontrak 

sebesar $500 juta. Di dalam total perjanjian ssebesar $500 juta ini, Indonesia 

direncanakan membayar sebesar $190 juta secara tunai dan sisanya akan diatur 

dalam kerjasama perdagangan, seperti hasil pertanian. (Kondo 2004, hlm.151) 

Sumber lain menyebutkan, pembelian ini dilakukan melalui sistem imbal dagang 

sebesar $175 juta dengan berbagai produk seperti minyak kelapa sawit mentah 

dan karet. (Yustiningrum 2011, hlm.1) 

Tesis ini sudah baik dalam menjelaskan kebijakan apa yang pemerintah 

Indonesia ambil untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia untuk 

menangkal dari segala ancaman yang dapat muncul terutama dari regional. Tesis 

ini juga relevan dengan topik yang penulis ambil yaitu membahas tentang 

pembelian senjata yang Indonesia lakukan dari Rusia untuk meningkatkan 

kemampuan militer Indonesia untuk menghadapi segala ancaman. Perbedaan 

antara tesis ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu tesis ini membahas 

kebijakan pemerintah Indonesia dari tahun 1998-2010 di kawasan Asia Tenggara 

dan juga membahas berbagai negara yang menjadi pemasok senjata untuk 

Indonesia pada periode tersebut, sedangkan penulis membahas tentang kerjasama 

pertahanan Indonesia yang fokusnya dengan negara Rusia pada periode 2007-

2014 dan tidak terbatas pada ancaman dari kawasan. 

Dalam sebuah buku yang berjudul East Asian Strategic Review 2008 yang 

ditulis oleh Shinichi Ogawa dari The National Institute for Defense Studies, 

dalam salah satu chapter buku ini membahas tentang pentingnya kehadiran Rusia 

dalam pengadaan peralatan militer bagi negara-negara di Asia Tenggara yang 

telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rusia telah menarik negara-

negara Asia Tenggara sebagai sumber pengadaan peralatan tidak hanya karena 

persenjataan Rusia lebih murah daripada yang ditawarkan oleh Amerika Serikat 
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atau Eropa, tetapi juga karena metode-metode pembayaran yang lebih fleksibel, 

termasuk penerimaan transaksi barter dan pemberian kredit.  

Rusia memasok senjata adalah bukti-bukti saat yang sama bahwa Rusia 

terlibat dalam diplomasi aktif berdasarkan perdagangan senjata dalam rangka 

meningkatkan pengaruh politik dan militer di Tenggara Asia dan memperluas 

pasar global. Mitra dagang utama Rusia saat ini adalah Indonesia, Malaysia, dan 

Vietnam. Rusia telah ditempa hubungan dekat dalam beberapa tahun terakhir 

dengan Malaysia, yang telah menjauhkan diri sedikit dari Amerika Serikat, 

sementara Hubungan dekat Rusia dengan sosialis tanggal negara Vietnam kembali 

ke era Soviet. Sementara itu, perdagangan Rusia dengan Indonesia didirikan pada 

pentingnya hubungan bangunan dengan, kaya sumber daya kekuatan regional lain 

yang besar. 

Indonesia yang telah diversifikasi sumber pengadaan untuk peralatan 

militer, telah mendapatkan manfaat dari perdagangan dengan Rusia. Pada tahun 

2007, dua negara tersebut menandatangani serangkaian kontrak skala besar untuk 

pembelian peralatan. Pada tanggal 29 Juni 2007, perusahaan ekspor-impor milik 

negara Rusia, Rosoboronexport, mengumumkan bahwa mereka telah mencapai 

kesepakatan dengan Angkatan Laut Indonesia untuk kontrak mengenai desain dan 

konstruksi dari Proyek 20.382 korvet (Tigl), yang dimodelkan setelah Proyek 

20.380 korvet kelas Steregushchy. Hal ini diikuti oleh Indonesia menandatangani 

kontrak dengan Rosoboronexport di MAKS 2007, penerbangan dan ruang salon 

internasional yang diadakan di Moskow dari 21-26 Agustus, untuk pembelian 

enam pesawat tempur Sukhoi (tiga Su-27SKMs dan tiga Su-30MK2s). Harga 

pembelian adalah antara US$ 330-350 juta, dengan pengiriman dijadwalkan 

antara tahun 2008 dan 2010. (Ogawa 2008, hlm.135) Pada tanggal 6 September 

2007 Presiden Putin mengunjungi Indonesia, di mana kesepakatan itu dicapai 

bahwa Rusia akan memberikan Indonesia pinjaman sebesar US$ 1 miliyar. 

Menurut Juru bicara dari Departemen Pertahanan Indonesia, rencananya Indonesia 

akan menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli sepuluh helikopter 

transportasi, lima helikopter serbu, dua puluh tank amfibi, dan dua kapal selam 

dari Rusia.  
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Buku ini sudah baik dalam menjelaskan pengadaan peralatan militer yang 

dilakukan antara Indonesia dan Rusia. Dan juga dijelaskan secara detail apa saja 

yang telah dilakukan antara Rusia dengan Indonesia selama kerjasama ini terjalin. 

Buku ini memiliki kesamaan dengan topik skripsi yang penulis ambil yaitu 

mengenai kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Rusia dalam 

bidang militer. Tetapi perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah 

dalam buku ini membahas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia 

sampai tahun 2008 sedangkan penelitian yang penulis lakukan mulai tahun 2007-

2014. Buku ini juga membahas hubungan kerjasama militer rusia dengan beberapa 

negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Vietnam sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan hanya fokus antara Indonesia dan Rusia. 

 

I.6  Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) konsep dalam studi 

Hubungan Internasional. Kedua konsep tersebut, yaitu: 

 

I.6.1  Power Politics 

E.H. Carr mencatat dalam pengantarnya untuk edisi kedua dari The Twenty 

Years' Crisis bahwa ia menulis buku "dengan tujuan sengaja menangkal kecacatan 

yang mencolok dan berbahaya dari hampir semua pemikiran, baik akademis dan 

populer, tentang politik internasional di negara yang berbahasa Inggris dari tahun 

1919-1939 hampir semuanya mengabaikan faktor power". Sifat dasar dari semua 

politik adalah power, dan itu persis dengan ini bahwa utopis memilih untuk 

mengabaikannya. Dalam membedakan sifat varian isu "politik" dan "teknis", ia 

mencatatnya. 

 

Politics are, then, in one sense always power politics…While politics cannot be 

satisfactorily defined exclusively on terms of power, it is safe to say that power is always an 

essential element of politics. In order to understand a political issue, it is not enough (as it 

would be in the case of a technical or legal issue) to know what the point at issue is. It is 

necessary also to know between whom it has arisen…A political issue arising between 

Great Britain and Japan is something quite different from what may be formally the same 

issue between Great Britain and Nicaragua. (Frankel 1996, hlm.231) 
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Bahkan, ia bahkan pergi lebih jauh untuk memberikan status unsur bagi 

power dalam politik. Dia berpendapat bahwa "tuduhan" ‘kediktatoran Great 

Powers’, yang kadang-kadang dikecam oleh penulis utopis seolah-olah kebijakan 

yang jahat sengaja diadopsi oleh negara-negara tertentu, adalah fakta yang 

merupakan sesuatu seperti ‘hukum alam’ dalam politik internasional. 

Power adalah ciri khas politik. Di mana tidak ada power, ada kebutuhan 

yang bukan politik. Bukan berarti semua ada di ranah internasional adalah 

benturan dari persaingan sistem power, Carr dengan cepat mencatat bahwa 

machtpolitik murni antar negara tanpa kepentingan dan moralitas adalah konsepsi 

steril dan mitos. Meskipun demikian, itu adalah power yang mendefinisikan 

daerah di mana interaksi politik mengambil tempat, untuk "power adalah bahan 

yang diperlukan dari setiap tatanan politik”. 

Dalam penelitian ini, Power Politics berperan untuk menjelaskan mengenai 

embargo dan politik Indonesia yang bermain saat Amerika menjatuhkan 

embargonya kemudian Indonesia tidak patah arang dan menjalin kerjasama 

pertahanan dengan Rusia sebagai mitra stategisnya. Dalam penjelasan mengenai 

Power Politics ini, peneliti menemukan 3 (tiga) indikator yang dapat membantu 

peneliti dalam menjabarkan fungsi Power Politics dalam penelitian ini. 3 (tiga) 

indikator tersebut adalah: 

a. Truth & Justice 

Pemahaman bahwa kebenaran dan keadilan di dunia yang relatif 

didefinisikan, bahwa tidak ada satu secara universal diketahui atau 

kebenaran diterima. Kaitan antara truth & justice dengan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini yaitu terdapat pada masalah pelanggaran 

HAM. Indonesia yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM 

terkait konflik di Timor Timur membuat Amerika Serikat merasa harus 

melakukan sesuatu untuk keadilan rakyat Timor Timur. 

b. Pessimistic view 

Pandangan pesimis yang melekatmengenai sifat manusia dan potensi 

utamanya. Kaitan antara pessimistic view dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini yaitu Amerika Serikat merasa pesimis jika tidak 
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akan terjadi lagi masalah pelanggaran HAM di Timor Timur selama 

masih ada tentara-tentara yang berjaga disana. 

c. Physical compulsion 

Pengakuan bahwa peran kekuasaan, dipahami pada rangkaian kesatuan 

dari persuasi retoris ke keterpaksaan fisik dalam menegakkan konsepsi 

parokial dari kebenaran. Kaitan antara physical compulsion (paksaan 

fisik) dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu Amerika 

Serikat menjatuhkan embargonya terhadap Indonesia sebagai hukuman 

karena telah melakukan pelanggaran HAM terkait konflik di Timor 

Timur yang secara langsung berdampak terhadap kondisi Indonesia yang 

tidak bisa melanjutkan pengadaan senjatanya karena sebagian besar 

persenjataan Indonesia saat itu berasal dari Amerika Serikat. 

 

I.6.2  Cooperative Security 

Dalam menganalisa permasalahan terdapat dalam tulisan ini, peneliti akan 

menggunakan konsep Cooperative Security. Konsep ini menjelaskan bahwa 

keamanan menjadi kepentingan mutual mengingat tidak ada satupun negara yang 

dapat mencapai keamanan tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Istilah 

Cooperative Security popular sejak berakhirnya Perang Dingin. Konsep 

Cooperative Security bukan sebuah penemuan pasca Perang Dingin karena 

Immanuel Kant memperkenalkan idenya mengenai konsep ini diakhir abad 18 

dalam “Second Definite Article of Perpetual Peace”. Kant memproklamirkan 

“The law of nations shall be founded on a federation of free states”. Awal abad 

21, istilah Cooperative Security menjadi jauh lebih dinamis untuk masklah 

keamanan dan  untuk masa depan yang tak terduga. 

Cooperative Security dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama pertahanan-

keamanan yang menekankan pada promosi yang bersifat aktif dalam perdamaian 

dan kestabilan di luar kawasan. Karena itu, Cooperative Security ditujukan untuk 

menghilangkan kecurigaan satu sama lain sehingga setiap anggota negara tersebut 

akan akan menjadi ancaman bagi anggota lainnya. 
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Cooperative Security is a strategic system which forms around a nucleus of liberal 

democratic states linked together in a network of formal or informal alliances and 

institutions characterized by shared values and practical and transparent economic, 

political, and defense cooperation. (Cohen & Mihalka 2001, hlm.10) 

 

Cooperative Security dijalankan dengan menekankan pada mekanisme 

dialog, berorientasi pada keterlibatan masing-masing pihak, konsultasi, dan 

membangun rasa saling percaya. Cooperative Security mengedepankan adanya 

bentuk mediasi dibandingkan arbitrasi. 

Pelaksanaan Cooperative Security dijalankan dengan melibatkan offisial 

negara atau perwakilan negara, serta keterlibatan sipil seperti akademisi dan pakar 

keamanan, karena itu Cooperative Security lebih dikenal sebagai organisasi dialog 

yang bersifat reguler. Jika negara-negara yang terlibat sudah dapat menerima 

berbagai nilai dalam Cooperative Security maka negara-negara tersebut akan 

mampu menghilangkan rasa saling curiga atau saling percaya bahwa masing-

masing pihak tidak akan menjadi ancaman bagi satu sama lain. ‘Cooperative 

security as tending...to connote consultation rather than confrontation, 

reassurance rather than detterence, transparency rather than secrecy, prevention 

rather than correction, and interdependence rather than unilateralism.’ (Evans 

1994, hlm.4) 

Karena Cooperative Security dikenal sebagai suatu sistem, maka terdapat 

beberapa elemen yang ada didalamnya. Terdapat 4 (empat) Ring dalam sistem 

Cooperative Security, yaitu: 

a. Ring 1: Individual Security → mempromosikan dan melindungi HAM. 

b. Ring 2: Collective Security → mempertahankan perdamaian dan 

stabilitas dalam ruang yang sama. 

c. Ring 3: Collective Defense → perlindungan bersama melawan agresi dari 

luar. 

d. Ring 4: Promoting Stability → promosi aktif stabilitas di wilayah lain 

dimana konflik dapat mengancam keamanan bersama, dalam bidang 

politik, informasi, ekonomi, dan militer jika diperlukan. 
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Dalam penelitian ini, Cooperative Security berperan untuk menganalisa 

kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dengan Rusia. Karena 

dalam konsep Cooperative Security terdapat indikator-indikator yang menunjukan 

hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai suatu kerjasama pertahanan. Seperti 

adanya dialog-dialog yang membahas tentang pertahanan dan keamanan, latihan 

militer bersama dan technology sharing (berbagi teknologi). 

Pentingnya melakukan kerjasama keamanan dan pertahanan disebabkan 

karena tiap negara pasti ingin melindungi negaranya dari segala ancaman yang 

bisa datang kapan saja dan mengancam stabilitas keamanan negaranya bahkan 

kawasan, serta untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Seperti yang dilakukan 

oleh Indonesia, sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis, luas 

wilayah yang sangat besar serta sumber daya alam yang melimpah tentu membuat 

Indonesia harus berusaha keras agar dapat melindungi segala hal yang ada di 

wilayah kedaulatannya.  

 

I.7  Alur Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Embargo Amerika Serikat 1999-2005 

 

Kerjasama Strategis Indonesia dan Rusia 2006 

Kerjasama Pertahanan Indonesia – Rusia setelah 

dicabutnya Embargo oleh Amerika Serikat 
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I.8  Asumsi 

Asumsi yang diperoleh dalam tulisan ini adalah: 

a. Kondisi dan wilayah Indonesia yang strategis membuat banyak negara 

yang ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia. Tidak terkecuali 

Amerika Serikat dan Rusia yang bekerjasama dengan Indonesia dan 

membantu Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militernya. 

b. Berdasarkan konsep Cooperative Security yang mengatakan bahwa 

keamanan menjadi kepentingan mutual mengingat tidak ada satupun 

negara yang dapat mencapai keamanan tanpa adanya keterlibatan pihak 

lain. Sehingga tiap negara pasti akan melakukan kerjasama untuk 

melindungi negara, kepentingan nasional serta keamanan bersama dari 

segala ancaman yang akan datang. Begitu juga yang dilakukan oleh 

Indonesia yang menjalin kerjasama pertahanan dengan Rusia untuk 

melindungi wilayah kedaulatannya. 

c. Kehadiran Rusia dalam memberi bantuan saat Amerika Serikat 

menjatuhkan embargonya tahun 1999-2005 menjadi sebuah angin segar 

bagi Indonesia. Indonesia yang saat itu sedang terpuruk akibat 

diputusnya kegiatan ekspor-impor senjata dari Amerika Serikat, 

mendapatkan bantuan dari Rusia dengan persyaratan yang lebih longgar 

jika dibandingkan dengan persyaratan yang dilakukan dengan Amerika 

Serikat. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Indonesia dan banyak 

terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Rusia tersebut. 

 

I.9  Metode Penelitian 

I.9.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Artinya penelitian ini berusaha 

menjelaskan mengenai bagaimana kerjasama pertahanan yang dilakukan antara 

Indonesia dengan Rusia pada periode 2007-2014 atau lebih jelasnya setelah 

Amerika Serikat mencabut embargo senjatanya terhadap Indonesia. 
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I.9.2  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Data primer berupa pengumpulan dokumen-

dokumen resmi pemerintah seperti Memorandum of Understanding (MoU) yang 

didapat dari website resmi pemerintah Indonesia (kemlu.go.id) serta wawancara 

dengan pimpinan dan staf Forum Kajian Pertahanan  Maritim (FKPM). 

Sedangkan, data sekunder berupa buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel berita 

yang terdapat di internet yang membahas tentang kerjasama pertahanan antara 

Indonesia dengan Rusia pada periode 2007-2014. 

  

I.9.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa 

wawancara dengan Pak Bob, Pak Budiman dan Pak Willy dari Forum Kajian 

Pertahanan Maritim (FKPM) dan juga studi kepustakaan (Library Research) yaitu 

dengan cara pengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, majalah 

maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

I.9.4  Teknik Analisa Data  

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan teori 

sebagai panduan untuk mengintepretasikan data-data yang telah ada untuk 

kemudian disaring lagi sehingga mendapatkan data yang bisa digunakan dan 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.  

 

I.10  Sistematika Pembabakan 

Untuk melihat koherensi antar bab dalam skripsi ini, maka dalam penulisan 

skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab serta beberapa sub bab. Keempat bab 

tersebut yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi topik 

skripsi ini yang dilihat dari sudut pandang studi Hubungan Internasional. 
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BAB II KERJASAMA STRATEGIS INDONESIA - RUSIA DI BIDANG 

MILITER SETELAH EMBARGO AMERIKA SERIKAT DICABUT 

Dalam Bab II akan dibahas mengenai bagaimana kerjasama strategis antara 

Indonesia dengan Rusia setelah Amerika Serikat mencabut embargonya terhadap 

Indonesia. Dalam Bab II ini terdapat 4 (empat) sub bab, yaitu: 

II.1 Embargo Amerika Serikat Terhadap Indonesia 

II.2 Awal Terbentuknya Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Rusia 

II.3 Kerjasama Strategis Indonesia-Rusia di Bidang Militer dan Keamanan 

2006 

II.4 Alasan Dibalik Terjalinnya Kerjasama Pertahanan Indonesia-Rusia 

 

BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA - RUSIA SETELAH 

EMBARGO AMERIKA SERIKAT DICABUT 

Dalam Bab III akan dibahas mengenai bagaimana hubungan kerjasama 

pertahanan antara Indonesia dengan Rusia pada tahun 2007-2014. Apa saja 

kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Rusia dalam kerjasama pertahanan 

yang sudah disepakati. Dalam Bab III ini terdapat 3 (tiga) sub bab, yaitu: 

III.1 Kerjasama Pertahanan Indonesia-Rusia Tahun 2007-2014 

III.2 Sidang Komisi Bersama Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia 

sampai Tahun 2014 

III.3 Spesifikasi Alutsista Rusia Yang Dibeli Oleh Indonesia Hingga Tahun 

2014 

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab IV ini yang merupakan bab akhir dari skripsi ini memuat 

tentang kesimpulan dari isi skripsi ini dan juga memuat saran. 

IV.1 Kesimpulan 

IV.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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