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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno-Hatta, Indonesia sudah 

melakukan hubungan yang baik dengan Uni Soviet. Pada masa itu Uni Soviet 

menjadi salah satu pendukung Indonesia untuk masuk ke dalam keanggotaan PBB. 

Hubungan yang baik antara Indonesia dengan Uni Soviet tergambarkan dengan 

jelas dengan adanya kedekatan Soekarno dan Perdana Menteri Rusia Nikita 

Kurschev. Tidak lepas juga dengan bantuan pertahanan yang diberikan oleh Uni 

Soviet pada waktu itu. Bantuan yang diberikan senilai $600 juta dalam bentuk kapal 

penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur berjenis MiG.1 

Karena bantuan itu Indonesia dulu dikatakan menjadi negara angkatan laut terkuat 

kedua setelah Republik Rakyat Cina.  

Pada tahun 1950, Indonesia sudah melakukan hubungan diplomatik dengan 

Uni Soviet sebelum pecah menjadi Rusia. Setelah enam tahun Presiden Soekarno 

baru mengunjungi Uni Soviet.2 Dari saat inilah Indonesia mulai menjalankan 

hubungan baik dengan Rusia. Namun, bukan berarti hubungan itu terus berjalan 

dengan baik, tentu banyak sekali mengalami pasang surut dalam menjalani kerja 

sama diplomatik tersebut.  

 
1 Handayani, Maulida Sri, Petrik Matanasi, and Sammy Mantolas. "Panas-Dingin Hubungan 

Indonesia-Rusia." Tirto.id. October 10, 2016. 2019. https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-

indonesia-rusia-bSPS. Accessed 30 August 2019. 
2 Al-Rasyid, Fauzan. “Kisah Persahabatan Jakarta Dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut 

Relasi Dua Negara.” Russia Beyond, February 24, 2015. 

https://id.rbth.com/politics/2015/02/24/kisah_persahabatan_jakarta_dan_moskow_65_tahun_pasan

g-surut_relasi_d_26899. Accessed 30 August 2019. 

https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS
https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS
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Sejak proklamasi Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mulai dilihat oleh 

pemerintah Uni Soviet. Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Hindia Belanda 

tetapi Uni Soviet lebih senang menyebutnya Indonesia, sebutan yang digunakan 

oleh para pejuang pada saat itu. Pada tahun 1948, Uni Soviet berupaya mencoba 

peluangnya menjalani hubungan diplomatik dengan Indonesia. Perwakilan 

Indonesia dan Uni Soviet telah menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko. Satu 

tahun setelahnya presiden Uni Soviet, Andrei Vyshinky mengirimkan sebuah pesan 

melalui kepada Wakil Presiden, Mohammad Hatta yang berisikan pesan mengenai, 

pemerintah Soviet telah mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik 

Indonesia serta bersedia membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia.3 

Momen inilah menjadi catatan sejarah pertama kali Indonesia melakukan hubungan 

diplomatik dengan Soviet (Rusia). 

Pada akhir 1950, Indonesia sempat berkeinginan untuk membangun 

alutsista angkatan bersenjatanya. Saat itu Indonesia hanya memiliki beberapa suku 

cadang dari bekas perang dunia. Dari tingkat kuantitas dan kualitas alutsista 

Indonesia masih kurang mampu menjaga dan melindungi seluruh tatanan 

Indonesia. Indonesia sempat meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk 

memperkuat Angkatan bersenjata Indonesia, namun hal tersebut di tolak oleh AS.  

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution sampai mengajukan 

proposal kepada Amerika Serikat namun, hal itu ditolak dikarenakan Indonesia 

masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan dengan Belanda, yaitu 

masalah Irian Barat. Amerika khawatir apabila Indonesia menyalahgunakan untuk 

 
3 Ibid 
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berbalik melawan Belanda yang saat itu masih menjadi sekutu Amerika.4 Setelah 

kurang mendapat dukungan dari AS, Indonesia berpaling dan mencoba untuk 

mendekati Uni Soviet. Melakukan pendekatan terhadap Uni Soviet justru sangat 

menguntungkan tidak hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi juga 

mendapat dukungan untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan dalam 

bidang militer. Indonesia mendapat pasokan peralatan militer dari Uni Soviet 

berupa, tank, kapal perang, dan berbagai jenis pesawat tempur. Untuk menjamin 

hal itu semua Indonesia berhutang sebesar 1 miliar USD, Indonesia telah membayar 

lunas pinjaman tersebut pada pertengahan 1990 lalu.5  

Selain dari pengadaan persenjataan untuk Indonesia, Uni Soviet juga 

memberikan pelatihan militer untuk para tantara Indonesia yang dilakukan di 

akademi militer Moskow. Selain dari pelatihan, Uni Soviet juga mengirimkan 

sekitar seribu anggota militer ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, 

Surabaya, Bandung, dan Madiun untuk melatih tantara Indonesia dalam 

menggunakan teknologi dan pengoperasian kendaraan tempur Rusia.6 Tentu untuk 

memahami sebuah teknologi baru khususnya dalam bidang militer masih cukup 

sulit untuk Indonesia, apalagi semasa kedudukan Belanda, Indonesia tidak mewarisi 

pengetahuan apapun dalam kemiliteran. Karena itu Rusia sadar dan memberikan 

pelatihan teknis untuk pengetahuan dan teknologi.  

Hubungan bilateral antara Uni Soviet dan Indonesia berakhir pada era 

Presiden Soeharto, dikarenakan beliau sangat anti berkerja sama dengan komunis. 

 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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Segala bentuk kerja sama asing di Indonesia dibekukan secara menyeluruh. 

Sehingga, kondisi politik pada masa rezim Soeharto tidak banyak ada campur 

tangan dengan pihak luar termasuk Uni Soviet (Rusia). Kemajuan bidang 

pertahanan militer yang ada di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh Soeharto, dan 

pemerintahan yang dijalani dilakukan dengan kekuatan miliiter yang Soeharto 

bangun sendiri. Pada saat sistem komunis Uni Soviet runtuh di era awal 1990 

menyisakan Rusia dan negara-negara merdeka lainnya. Selesai masa orde baru 

yaitu pada masa rezim Soeharto, Indonesia kembali menjalani hubungan bilateral 

dengan Rusia yang bertujuan awal untuk kembali membangun kerja sama investasi, 

dan juga alutsista Indonesia.7 

Hubungan harmonis tersebut berlanjut hingga masa kepemimpinan SBY dan 

Jokowi. Di masa kepemimpinan Presiden Joko widodo, pemerintah Indonesia 

melihat kerja sama pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) 

sangat penting untuk kekuatan pertahanan dan ketahanan Indonesia. Sebagai negara 

dengan kepulauan terbesar dan lautan yang luas pemerintah Indonesia ingin 

memperkuat dan mempertajam kekuatan militernya. Dalam hal ini Rusia 

menyatakan siap untuk memberikan bantuan kepada Indonesia dalam 

mengembangkan dan memperkuat bidang militer. Atase Militer Kedutaan Besar 

Rusia, Kolonel Nikolay Nikolayuk menyampaikan bahwa: "Berbicara mengenai 

sejarah hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia, saya ingin menyampaikan 

 
7 Handayani, Maulida Sri, Petrik Matanasi, and Sammy Mantolas. "Panas-Dingin Hubungan 

Indonesia-Rusia." Tirto.id. October 10, 2016. https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-

rusia-bSPS. Accessed 30 August 2019. 
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bahwa Rusia sudah menyediakan banyak dukungan militer dan politik kepada 

Indonesia sedari awal kemerdekaan Indonesia"8. 

Hubungan baik tersebut terus berjalan selama masa kedudukan presiden Joko 

Widodo, diawali pada kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Resor 

Laut Hitam, Sochi, Rusia pada 19 Mei 2016 lalu. Penandatanganan yang dilakukan 

oleh kedua presiden bertujuan untuk menyepakati kerja sama dalam bidang 

pertahanan khususnya militer. Selain dari itu ada juga mengenai alih teknologi, 

bidang produksi Bersama, dan Pendidikan serta pelatihan.9 Bahkan Jokowi dan 

Vladimir Putin melakukan kesepakatan memproduksi amunisi militer di Indonesia.  

Ekspor senjata Rusia juga dilakukan untuk memberdayakan kekuatan TNI 

dalam pelatihan dan perlengkapan baik untuk latihan maupun senjata siap uji. 

Kekuatan militer Indonesia diyakini akan semakin efektif dalam melaksanakan 

pelatihan dan tugas untuk menjaga keutuhan NKRI. Alat-alat sistem persenjataan 

dan kendaraan tempur yang dibeli dari Rusia memiliki daya saing harga yang cukup 

jauh dengan Amerika Serikat. Rusia menawarkan harga yang cukup bersahabat 

dibandingkan dengan AS. Selain itu Rusia memberikan kendaraan perang seperti 

pesawat jet berjenis Sukhoi kepada Indonesia, dan sebagai gantinya Indonesia 

menawarkan salah satu komoditas manufaktur kepada pemerintahan Rusia. 

Rusia saat ini menjadi eksportir terbesar kedua setelah Amerika Serikat. 

Indonesia sendiri telah membeli sejumlah pesawat tempur dari Rusia untuk 

 
8 Handayani, Maulida Sri, Petrik Matanasi, and Sammy Mantolas. "Panas-Dingin Hubungan 

Indonesia-Rusia." Tirto.id. October 10, 2016. https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-

rusia-bSPS. Accessed 30 August 2019. 
9 Kesepakatan Kerjasama RI Dan Rusia Ini Bisa Bikin "Panas" Negara Lain. May 19, 2016. 

https://www.batamnews.co.id/berita-13309-kesepakatan-kerjasama-ri-dan-rusia-ini-bisa-bikin-

panas-negara-lain.html. Accessed 30 August 2019. 
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menggantikan armada pesawat yang sebelumnya berasal dari AS. Pasalnya 

kesepakatan ini akan membuat hubungan AS dan sekutunya memanas. 

Dikarenakan AS, Prancis, dan Inggris selalu menawarkan sejumlah peralatan 

alutsista seperti kendaraan tempur ke Indonesia. Dengan adanya persaingan ekspor 

antara Rusia dan AS terhadap Indonesia, membuat hubungan Rusia dan AS 

semakin memanas. Sebelumnya kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam 

kondisi yang sangat kurang atau di bawah minimum essential force. Data pada tahun 

2005 menerangkan bahwa kekuatan darat, kendaraan tempur jumlahnya hanya 

1.766 unit, dan hanya sekitar 60% persennya yang beroperasi. Dan pesawat terbang 

hanya mencapai 61 unit, itu pun hanya 31 unit yang siap untuk digunakan. Kekuatan 

laut jumlahnya hanya 114 unit, dan hanya 61 unit yang siap dioperasikan.10 

Dalam pengembangan alutsista pemerintah Indonesia tidak ingin kesiapan 

TNI ketinggalan zaman terlebih lagi dalam bidang teknologi alat utama sistem 

pertahanan (alutsista). Sebagian besar anggaran KEMHAN digunakan untuk 

memenuhi kelengkapan alutsista agar kekuatan pokok minimum dapat tercapai.11  

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun kesejahteraan dan 

profesionalitas TNI baik dalam memproduski sendiri maupun membeli dari negara 

maju seperti AS dan Rusia. Pada 23 Februari 2016 lalu presiden Jokowi menggelar 

rapat kabinet terbatas yang membahas mengenai penguatan lat utama sistem 

 
10 “kerjasama indonesia – rusia dalam pengadaan alutsista dan kaitannya terhadap stabilitas 

keamanan dan pertahan indonesia.” repository.unpas.ac.id/387/1/BAB%20I.pdf. 
11 Aji, Wahyu. "Ryamizard Beberkan Pencapaian Kinerja Bidang Pertahanan Negara Di 3 

Tahun Pemerintahan Jokowi." Tribunnews.com. October 21, 2017. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/21/ryamizard-beberkan-pencapaian-kinerja-bidang-

pertahanan-negara-di-3-tahun-pemerintahan-jokowi. Accessed 30 August 2019. 
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pertahanan (alutsista) TNI.12 Presiden Jokowi ingin agar TNI bisa siap untuk 

menghadapi segala tantangan perang dimasa yang akan datang. Terlebih dengan 

kondisi geografis yang sangat strategis dimiliki oleh Indonesia. Keadaan lautan 

yang luas dan ribuan pulau yang tersebar menjadikan Indonesia sebagai sasaran 

bangsa asing jika ingin melakukan ekploitasi. Hal itu tentu akan mempengaruhi 

corak peperangan yang akan datang dimasa depan. Ujar Jokowi pada 23 Februari 

2016 lalu:  

“Kita berharap agar TNI bisa siap menghadapi peperangan 

masa depan di tengah kondisi geografis khas Indonesia atau 2/3 

wilayah kita adalah air, dan kini nanti ke depan saya kira akan 

mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. 

Saya menyadari untuk membangun TNI yang profesional dan 

disegani harus mampu memenuhi alutsista bagi tiga matra 

secara terpadu,".13 

 

Dengan bantuan militer dari Rusia alutsista TNI diperkuat dengan adanya 

pelatihan bersama, suku cadang amunisi senjata, dan rencana program pembuatan 

kendaraan tempur. Laporan berita dari Rusia berbicara mengenai rancangan untuk 

memproduksi kapal dan helikopter, juga dengan bantuan dalam produksi amunisi 

30mm dan mungkin 100mm, untuk kendaraan tempur infanteri BMP-3F yang 

sekarang beroperasi dengan korps Marinir Indonesia.14 Presiden Jokowi 

memanfaatkan kerja sama militer dengan Rusia untuk mengembangkan kesiapan 

TNI untuk sekarang dan masa yang akan datang.  

 
12 Fajriah, Lily Rusna. "Perkuat Alutsista, Jokowi Ingin TNI Tahan Banting Hadapi 

Peperangan." SINDOnews.com. February 23, 2016. 

https://nasional.sindonews.com/read/1087617/14/perkuat-alutsista-jokowi-ingin-tni-tahan-banting-

hadapi-peperangan-1456215879. Accessed 30 August 2019. 
13 Ibid 
14 Www.atimes.com, Sumber. "Perdalam Hubungan Strategis Dengan Indonesia, Rusia 

Tingkatkan Sektor Militer." Mata Mata Politik. April 03, 2018. 

https://www.matamatapolitik.com/perdalam-hubungan-strategis-dengan-indonesia-rusia-

tingkatkan-sektor-militer/. Accessed 30 August 2019. 
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Kondisi Alat Utama Sistem Senjata atau ALUTSISTA Indonesia sendiri 

memang belum dapat terbilang baik. Dikarenakan faktor internal yang dari sumber 

bahan baku dan kemampuan personil Angkatan bersenjata RI yang masih 

memerlukan banyak pelatihan serta pengalaman. Dalam hal teknologi militer 

Indonesia belum bisa bersaing dengan kecanggihan negara yang kemampuan 

teknologi militernya maju, seperti Rusia dan Amerika Serikat. Namun sampe sejauh 

ini Indonesia terus mengadakan penambahan ALUTSISTA untuk membantu 

tentara Indonesia ke level yang lebih baik lagi. Sekarang ini pada pada 

kepemimpinan Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan 

bahwa beliau akan mengadakan program Rencana Strategi (Renstra) kedua tahun 

2018-2019, TNI akan menambahkan ALUTSISTA. Pengadaaan yang dilakuan 

terjadi secara bertahap untuk ke tiga matra, yaitu TNI AD, AL, AU. Hal itu 

dilakukan guna untuk meningkatkan profesionalisme pasukan pertahanan Negara.15 

Panglima TNI menjelaskan pada 2018 lalu TNI AD telah menerima tiga unit 

helikopter serang AS555AP Fennec dari PT Dirgantara Indonesia. Keseluruhan 

TNI AD telah memiliki 9 dari 12 unit helikopter Fennec yang sudah dipesan. 

Sementara itu untuk TNI AL menerima tiga unit pesawat, yakni satu unit pesawat 

udara CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft dan dua unit Helikopter AS565 MBe.  

Panther Anti Kapal Selam. Lalu untuk TNI AU dari Kementerian 

Pertahanan akan memesan sekitar 11 pesawat Sukhoi sebagai pengganti pesawat F-

 
15 Wedhaswary, Inggried Dwi. “Tahun 2018, Alutsista TNI AD, AL, Dan AU Bertambah.” 

KOMPAS.com. Kompas.com, January 11, 2018. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/06194701/tahun-2018-alutsista-tni-ad-al-dan-au-

bertambah. Accessed 17 September 2019. 
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5E yang sudah tidak beroperasi lagi lebih dari satu setengah tahun. 16 Serta 

penambahan Radar Ground-Controlled Interception (GCI) yang sekarang ini baru 

ada 20 unit. Untuk radar Panglima Hadi berharap aka nada penambahan kembali 

sekitar 20 unit lagi untuk TNI. Sejak Indonesia menjalin hubungan militer dengan 

Rusia, pemerintah RI Joko Widodo berusaha untuk menetapkan Rusia sebagai 

negara Supplier untuk peningkatan Alutsista TNI serta Indonesia berharap juga 

untuk diteruskannya pengadaan pelatihan khusus untuk para prajurit Indonesia yang 

diharapkan mampu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan persenjataan 

teknologi militer dunia, dan kemampuan pengetahuan disetiap aspek pertahanan.  

Sangat penting untuk mengetahui kesiapan kekuatan militer Indonesia demi 

keutuhan negara. Dengan demikian, penulis mengajukan skripsi yang berjudul 

“IMPLIKASI KERJA SAMA RUSIA-INDONESIA DALAM 

MENGEMBANGKAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA 

NASIONAL INDONESIA PADA ERA JOKO WIDODO”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis ingin 

mentitik beratkan pada beberapa hal dan merumuskannya ke dalam pertanyaan 

penilitian yang penulis buat. Penulis ingin mendalami apa yang melatarbelakangi 

Indonesia hingga bisa bekerja sama dengan Rusia untuk kepentingan militernya. 

Penulis juga ingin menjelaskan sejauh apa kerja sama yang telah dilakukan kedua 

negara tersebut dalam mengembangkan alat utama sistem senjata TNI, serta penulis 

 
16 Ibid 
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ingin menganalisis apa saja bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan Rusia dan 

Indonesia dalam membangun hubungan militer. Maka dari itu, penulis menarik 

perumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi kerja sama Rusia dan Indonesia dalam 

bidang militer? 

2. Mencakup apa saja kerja sama yang dilakukan pemerintah Rusia dan 

Indonesia dalam mengembangkan ALUTSISTA TNI? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca atas 

apa pentingnya suatu kerjasama bilateral dilakukan khususnya dalam bidang 

militer. Dari hal pertama ini penulis berharap akan memberikan pemahaman 

mengenai kepentingan yang dijalani oleh Indonesia dan Rusia. Dalam hal ini 

penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kondisi alutsista TNI pada masa 

presiden Joko Widodo.  

Dalam penelitian ini penulis juga berharap agar pembaca mendapatkan 

informasi baru mengenai perkembangan militer Indonesia, dan bagaimana kekuatan 

persenjataan domestik dalam masa sekarang. Selain produksi alutsista sendiri, 

penulis juga bertujuan untuk memberitahukan apa saja upaya yang dilakukan oleh 

Rusia terhadap Indonesia. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini penulis berharap daapt menjadi media yang berguna 

untuk menambah pengetahuan dan ketertarikan setiap orang mengenai kekuatan 

militer Indonesia. Dan diharapkan penilitian ini mampu untuk berkontribusi 

terhadap sistem pertahanan TNI tanah air. Adapun kegunaan dari penelitan ini 

adalah: 

1. Mengenal dengan jelas maksud dan tujuan Indonesia melakukan kerja 

sama dengan Rusia dalam bidang militer. 

2. Menemukan informasi lebih mengenai pengadaan ALUTSISTA TNI 

yang dibantu oleh pemerintah Rusia. 

3. Mengetahui sejauh mana tingkat profesionalistas TNI pada masa 

kepemimpinan Joko Widodo. 

4. Merumuskan kontribusi yang didapatkan dari penelitian untuk 

meningkatkan kemajuan militer Indonesia. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Pada BAB I dalam penelitian ini, penulis menjelaskan menhgenai alasan 

pemilihan judul secara terperinci dan terstruktur dimana setiap variabel saling 

terkait dengan variabel lainnya. Dalam latar belakang, penulis menguraikan tentang 

awal mula terbentuknya hubungan diplomatic antara Rusia dan Indonesia. 

Selanjutnya, penulis menerangkan mengenai keberlangsungan kerja sama dalam 

bidang pertahanan guna untuk mengembangkan Alutsista Indonesia. Dan setelah 

itu penulis memaparkan apa saja hasil yang telah dicapai dalam kerja sama militer 
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tersebut. Kemudian, alasan penulis mengambil judul ini yaitu untuk mengetahui 

latar belakang terjadinya kesepakatan militer tersebut dan untuk mengetahui sejauh 

apa kerja sama yang dilakukan, serta apa hasil yang diterima oleh Indonesia dalam 

memajukan Alutsistanya. Setelah latar belakang, penulis menyantumkan dua 

rumusan masalah, dua tujuan dan empat kegunaan dari penelitian serta sistematika 

penulisan penelitian ini.  

Pada BAB II penulis mengumpulkan jurnal-jurnal yang berisikan informasi 

maupun bahasan tentang penelitian ini dan dibagi ke dalam beberapa kategori. 

Kategori tersebut antara lain kerja sama Indonesia dengan Negara maju dalam 

membangun Alutsista dalam suatu Negara, perkembangan kerja sama Indonesia 

dan Rusia, kepentingan yang terjadi antara Rusia dan Indonesia. Selanjutnya pada 

bab ini penulis mencantumkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Teori Liberalisme sedangkan, terdapat beberapa konsep yang penulis angkat 

yaitu tentang common interest, perjanjian bilateral. 

Pada BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis yaitu analisis deskriptif dan komparatif. Dengan pendekatan kualitatif 

dimana penulis mencari data-data dari jurnal, dokumen pemerintah, studi 

kepustakaan, laporan dan sumber lainnya yang relevan. Untuk teknik pengumpulan 

data, penulis data sekunder dari bahan-bahan bacaan serta penelusuran daring 

(website).  

Pada BAB IV penulis memaparkan jawaban dari pertanyaan masalah 

dengan menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapatkan dari data sekunder 

yang sudah dilakukan. Pembahasan dimulai dari sejarah antara relasi Rusia dengan 
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Indonesia, bagaimana keberlangsungan dari kesepakan pertahanan yang kedua 

negara tersebut lakukan, serta hasil dari kerja sama militer yang dilakukan hingga 

era Joko Widodo. 

Pada BAB V yaitu kesimpulan, penulis akan merangkum isi dari penelitian 

ini seperti apa keberlansungan penelitian ini dalam menjawab pertanyaan penelitan 

dan kemudian memberikan jawaban yang relevan berdasarkan data-data yang 

ditemukan. Serta menjabarkan implementasi yang terjadi dalam hubungan bilateral 

Indonesia dan Rusia mengenai kerja sama militer. 


