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Abstract 

This research intent to work through about political economy interest in 
cooperative at tourism area. The collaboration Indonesian and Russian give 
contribution for Indonesian state economics that alone concerning in term that 
tourism also meaning in term to get there with foreign exchange investment for a 
state that does one visit go to other country. 

Indonesia and Russia has good relationship deep does collaboration. In 
term alone tourism Indonesia has made ready special at least Visa On Arrival 
(VOA) one that given by Indonesia government for Russia citizen and so 
observable exploited right by themselves. On mark sense tourisms cooperative 
form that alone so give so impact flashy to Indonesian economics. 

Arrival Russian tourists that increases to worked up it give big gain for 
state is it Indonesian alone added by more the number of times shopping tourist 
and doing various transactions that be done at that Indonesian state alone gives a 
developmental deep foreign exchange Indonesian state economics so a lot of 
tourist that really want gets remained long times to be propped by respect 
Indonesia society to every tourist that visits go to Indonesia 
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Pendahuluan 

Tulisan ini akan membahas serta menganilisa mengenai Kerjasama 
Indonesia dan Rusia dalam Bidang Pariwisata Pada Masa Pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono Tahun 2006-2011. Hubungan dipomatik Indonesia dan Uni 
Soviet secara resmi sudah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno 
dan pimpinan tertinggi Uni Soviet pada masa itu, Nikita Khruschev. Uni Soviet 
adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Dinamika hubungan 
kerjasama terus berlanjut, Uni Soviet menganggap Indonesia sebagai sekutu yang 
signifikan di Asia Pasifik.  

 Adapun contoh bentuk hubungan diplomatik bilateral yang dilakukan antar 
negara itu sendiri yakni Indonesia dan Rusia yang menjalin kerjasama bilateral di 
mulai pada masa kemerdekaan Indonesia. Kedekatan ini terjalin karena kesamaan 
Ideologi antara para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia terutama 
Soekarno dan Tan malaka yang saat itu menjadi pemimpin gerakan kemerdekaan 
di Indonesia. Uni Soviet lah yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia 



dan dalam sidang umum PBB, delegasi Uni Soviet dalam sidang PBB pada bulan 
Januari 1946 menentang aksi invasi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, 
meskipun dikatakan politik Indonesia saat itu adalah politik bebas aktif dan non-
blok.1 

Pasca perjanjian di Den Haag pada tanggal 24 Desember 1949 duta besar 
Belanda di Moscow, menyerahkan nota kepada Wakil Menteri Luar Negeri Uni 
Soviet A.A Gromymoko, bahwa Indonesia akan mendapatkan kedaulatan penuh 
dari Belanda sebagaimana hasil perundingan antara kedua negara. Pada saat yang 
bersamaan A.Y. Vyshinskiy mengirim telegram kepada Perdana Menteri dan 
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, Mohammad Hatta yang 
menyatakan pemerintah Uni Soviet mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai 
negara merdeka, berdaulat dan menjalin hubungan diplomatik. Pada tanggal 3 
Februari 1950 adalah tanggal resmi pembukaan hubungan diplomatik diantara 
kedua negara, karena pada tanggal tersebut pemerintah Indonesia memberi 
konfirmasi mengenai diterimanya telegram tersebut oleh parlemen Indonesia. 
Pada tahun 1953 Indonesia menerima Dubes Rusia untuk Indonesia di Jakarta. 
Hubungan Indonesia-Rusia ini mulai mengalami penurunan pada pertengahan 
tahun 1960-an, atau tepatnya pada tahun 1965 terjadi tragedi politik di Indonesia 
dengan pemberontakan dari PKI. Uni Soviet (Rusia) yang memiliki 
keterhubungan dengan PKI merasakan akibatnya secara langsung karena setelah 
berkuasa pada masa orde baru hubungan ini mulai membeku. 

Pemerintahan Orde Baru mencoba untuk mencari alternatif lain untuk 
membantu pencapaian kepentingan nasional yang bersifat ekonomis, akhirnya 
tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan Indonesia untuk mengadakan kerjasama 
yang lebih intensif dengan negara-negara Barat karena memiliki keunggulan 
ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara blok komunis seperti Cina dan 
Uni Soviet. Konsekuensi dari kedekatan Indonesia dengan negara-negara blok 
Barat (pimpinan Amerika Serikat/ AS)  tersebut dapat menyebabkan hubungan 
Indonesia dengan Uni Soviet pun renggang dan semakin longgar. Hal ini 
dikarenakan sikap presiden Indonesia pada saat itu Soeharto yang lebih pro-barat 
untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara maju yaitu dengan lebih 
menjalin hubungan liberal dengan AS dan para sekutunya negara saingan Uni 
Soviet untuk membiayai pembangunan perekonomian Indonesia. Perubahan arah 
politik luar negeri yang tadinya anti Barat pada era Orde Lama dan mendekatkan 
hubungan bilateral dengan Uni Soviet, pada orde baru berubah lagi menjadi pro-
Barat dan menyebabkan hubungan dengan Uni Soviet menjadi stagnan. Apalagi 
dengan pro-Barat, konsekuensinya adalah pembendungan hubungan dengan blok 
Timur atau Komunis yang dilakukan oleh blok Liberal seperti AS dan para 
sekutunya.2 

Hubungan baik yang telah dimulai kembali pada masa Orde Baru kembali 
di pertegas pada era Reformasi ketika itu, Vladimir Putin mengirimkan kawat 
                                                        
1  Rudi Hartono,”Menilai Politik Luar Negeri dan Kerjasama Indonesia-Rusia”,diakses dari 

www.lmnd- online.org.pada tanggal 25 Januari 2008. 

 
2   “Dinamika Hubungan Bilateral Rusia-Indonesia Dalam Empat Orde Di Indonesia”. 



kenegaraan pada bulan Februari 2000, dalam rangka memperingati 50 tahun 
hubungan diplomatic Indonesia-Rusia. Pada tanggal 7 September 2000 di New 
York terjadi pertemuan bilateral antara Presiden Abdurrahman Wahid dan 
Vladimir Putin di sela-sela agenda Millenium Summit. Ini adalah pertemuan 
tingkat Kepala negara pertama setelah Era Orde Baru.  

Hubungan baik antara Indonesia dan Rusia pun berlangsung pada era 
Presiden Megawati, kunjungan kali pertama pada tanggal 19 Oktober 2001 saat 
jeda KTT APEC di Shanghai. Kunjungan kali kedua terjadi pada saat Megawati 
ke Rusia pada April 2003 dan pertemuan selanjutnya terjadi pada Oktober 2003 
saat KTT APEC di Bangkok. Putin pun memperlihatkan niat baik untuk menjaga 
hubungannya dengan Indonesia, Vladimir Putin mengirimkan dua kawat 
kenegaraan kepada Presiden Megawati terkait dukungan menghadapi berbagai 
aksi terorisme di Indonesia.3  

Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf 
Kalla,Indonesia mempunyai momentum yang cukup bagus untuk menjalin 
kembali kerjasama strategis dengan Rusia yang dulunya lebih dikenal dengan 
nama Uni Soviet. Hubungan Indonesia-Rusia penting untuk memperluas mitra 
strategisnya di seluruh dunia. Salah satu yang menarik dari segi ini adalah Rusia. 
Karena negara beruang merah ini punya potensi besar khususnya di bidang 
ekonomi,sosial,budaya dan pariwisata. Menurut Direktur Eropa Tengah dan 
Timur Departemen Luar Negeri Emilia Siregar, Pemerintah Indonesia dan Rusia 
telah menyepakati kerja sama pariwisata dalam rangka mempererat hubungan 
bilateral kedua negara. Kerjasama di dalam bidang pariwisata ini ditandatangani 
di Moscow pada tanggal 1 Desember 2006 melalui Memorandum of 
Understanding Betwen the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of 
Indonesia and the Federal Agency for Tourism of the Russian Federation on 
Cooperation in the Field of Tourism. (Memorandum Saling Pengertian Antara 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Badan Federal 
Bidang Pariwisata Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Bidang Pariwisata).4 

 Kepentingan kerjasama dalam bidang pariwisata Indonesia – Rusia salah 
satunya adalah untuk kepentingan ekonomi suatu negara dengan adanya perolehan 
devisa dari kunjungan, pengeluaran dan lama kunjungan wisatawan Rusia ke 
Indonesia. Dubes Hamid Awaludin menggarisbawahi bahwa hubungan tersebut 
juga direalisasikan dengan makin banyaknya turis Rusia yang datang ke Indonesia 
yang mencapai 70 ribu orang lebih (2009), kerjasama pendidikan yang meningkat 
dan banyaknya mahasiswa-mahasiswi Rusia yang kembali tertarik mempelajari 
bahasa dan budaya Indonesia. Di dalam ruang lingkup ekonomi, kerjasama bidang 

                                                        
3     http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/03/17/IQR/mbm.20030317.IQR8596 
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4  http://www.kompas.com Indonesia-Rusia.Kerja.Sama.Kebudayaan.htm;, akses 27 September 

2010. jam 20.35 WIB. 



pariwisata juga dapat menjadikan suatu peningkatan signifikan pada kisaran US$ 
1 milyar dalam dua tahun berakhir.5 

 Dengan adanya perjanjian kerjasama Indonesia dan Rusia di bidang  
pariwisata menjadi kesempatan pertama bagi Rusia berinvestasi sebesar US$ 8 
miliar di Indonesia. Sebelum ada kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan 
Rusia, nilai transaksi perdagangan kedua negara hanya mencapai US$ 680 juta 
yakni US$ 280 juta untuk impor dan US$ 400 juta untuk ekspor, setelah ada 
kesepakatan kerjasama diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.6 
Kedua belah pihak mengakui telah adanya peningkatan kerja sama bilateral baik 
itu di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Dalam mempercepat laju 
pertumbuhan tersebut, aksesibilitas antara kedua negara perlu mendapatkan 
prioritas. Hubungan kedua negara yang pernah terjadi selama kurun waktu Orde 
Baru dengan meningkatkan kerja sama yang intensif dan saling menguntungkan. 

Nilai keekonomian dalam sektor kepariwisataan antara negara Indonesia 
dan Rusia telah mencatat adanya kenaikan yang signifikan. Nilai ekonomi dalam 
hubungan bilateral negara Indonesia dan Rusia dalam sektor maupun bidang 
pariwisata diperkirakan hingga akhir tahun 2011 menembus 2 milyar dollar dari 
1,68 milyar dollar AS di tahun 2010. Indonesia dan Rusia merupakan mitra 
strategis. Pada forum regional dan global Indonesia dan Rusia berperan aktif, 
seperti dalam kerangka ASEAN-Rusia, ASEAN Regional Forum, APEC dan East 
Asia Summit (EAS).7 

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah Teori Kerjasama 
Internasional ,karena setiap  negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, 
perlunya kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan 
sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang 
ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu 
negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama. Hubungan kerjasama antar negara dapat 
mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah 
diantara dua atau lebih negara tersebut.  

Menurut K.J Holsti,proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari 
perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul 
dan memerlukan perhatian dari lebih suatu negara. Masing-masing pemerintah 
saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, 
mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang 
lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang 
memuaskan semua pihak.  

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai 
berikut: 

                                                        
5 “Diskusi Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia: Sahabat Lama Di Era  

Baru”, dalam      http://www.indonesianvoice.com, diakses, 26 April 2010 23:42 WIB. 

6   www.budpar.net/berita budaya dan pariwisata 
7 www.kemlu.go.id 



1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan,nilai atau tujuan saling bertemu 
dan dapat menghasilkan sesuatu,dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak 
sekaligus. 

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan 
oleh suatu negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai 
kepentingan dan nilai-nilainya. 

3. Persetujuan atau masalah-masalah tersebut antara dua negara atau lebih dalam 
rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. 

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang 
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. 

5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.8 
Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara 

secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam 
organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, 
Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan 
suatu keharusan sebagai akibat  adanya hubungan interdepedensi dan bertambah 
kompleksitas  kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”.9 

K.J. Holsti menyatakan bahwa sebagian besar transaksi dan interaksi 
diantara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin  
dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah internasional, regional, atau 
global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, 
sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, 
merunding, atau membahas masalah, mengemukakan, bukti teknis untuk 
menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan 
perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini 
disebut kolaborasi atau kerjasama. 

Pada dasarnya kerjasama antarnegara dilakukan oleh dua negara atau lebih 
adalah untu memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan 
mereka. Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua 
orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa 
tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu 
negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan 
kebutuhan. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, 
politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kerjasama bidang ekonomi bisa 
terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi dan pemberian bantuan baik 
dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman luar negeri. Menurut K.J. 
Holsti bantuan luar negeri, pengiriman uang, barang, atau nasehat teknis dari 
sebuah negara donor kepada negara penerima merupakan instrumen kebijakan 
yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Pada 
masa lampau instrumen itu tidak digunakan untuk kemaslahatan politik jangka 
pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi 
jangka penjang. 

                                                        
8   K.J Holsti.”Politik Internasional: ”Kerangka Analisa Jakarta”: Erlangga ,1993,hal 652-653 
9  Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi llmu 

Administrasi Bandung,1977, hal. 19 



Hubungan bilateral RI-Rusia dalam periode pemerintahan SBY terbina 
dengan baik. Pada masa ini, hubungan Rusia dengan Indonesia berlangsung baik 
dan tidak ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Track record atau saling 
kunjung antar kepala negara atau pemerintahan dan pejabat tinggi tingkat menteri 
beserta hasilnya pada tahun 2006 yaitu Interaksi pada tingkat kepala negara dan 
pejabat tinggi mulai berkembang menjadi bagian penting tradisi hubungan 
Indonesia-Federasi Rusia. Hasil-hasil interaksi tersebut tampak mulai 
memperkaya mekanisme pelaksanaan kerjasama kedua negara.10 

Peneliti mengunakan konsep kepentingan nasional,fokusnya terhadap 
kepentingan ekonomi suatu negara itu sendiri karena konsep ini sangat penting 
untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta dasar untuk 
menjelaskan pereekonomian luar negeri suatu negara. Para penganut realis 
menyamakan kepentingan ekonomi nasional sebagai upaya negara untuk 
mengejar power, pengertian konsep power disini adalah segala sesuatu yang dapat 
mengembangkan dan memelihara kontrol terhadap negara lain. Hubungan 
kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan ataupun 
kerjasama. Kekuasaan dan kepentingan ekonomi nasional dianggap sebagai sarana 
dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara secara khas untuk bertahan hidup 
dalam kancah perpolitikan internasional. 

Kerjasama Indonesia dan Rusia dalam bidang pariwisata tidak hanya 
berdampak terhadap kepentingan ekonomi semata, itu semua dapat terwujud 
berkat adanya hubungan yang terjalin sebelumnya pada kedua negara. Hal ini 
dapat dilihat dari kekayaan akan suatu nilai budaya bangsa dapat mewujudkan 
suatu bentuk kepentingan dan nilai sosialisasi suatu negara itu sendiri. Kekayaan 
kebudayaan suatu negara yang diukir melalui prestasi yang telah diraih.  

 

 

 

 

Simpulan 

 Kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama dengan 
Rusia pada bidang pariwisata pada tahun 2006-2011 dalam menjalankan promosi 
pariwisata merupakan sebuah koordinasi yang sangat penting dewasa ini. Hal ini 
merupakan sebuah modifikasi pada bentuk dari interaksi bilateral kedua negara 
selama hampir lima dekade hubungan kerjasama tersebut. Upaya strategi yang 
dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kerjasama dengan Rusia pada bidang 
pariwisata perlu diimbangi dengan melihat dasar pertimbangan prospek yang 
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dimiliki. Yaitu peluang Indonesia yang dimiliki sebagai instrumen yang dapat 
menjelaskan keragaman pariwisata. Peluang yang dimiliki Indonesia dalam atribut 
pariwisata jauh lebih potensial dibandingkan instrumen pariwisata yang dimiliki 
oleh Rusia. Item yang dimaksud antara lain seperti potensi dalam hal obyek 
wisata. 

Rusia yang merupakan gudang wisatawan potensial. Warganya gemar 
untuk melakukan perjalanan ke mancanegara, tinggal berlama-lama dan banyak 
mengeluarkan uang sehingga Indonesia giat untuk menggarap potensi ini. Adanya 
pameran kebudayaan yang dilakukan oleh Indonesia di Rusia mendapatkan 
antusias yang tinggi untuk warga Rusia dalam berkunjung ke Indonesia.  

Negara Rusia dengan jumlah penduduk 145 juta jiwa menyimpan 
segudang wisatawan yang begitu sangat potensial. Ditunjang dengan adanya 
tingkat perekonomian diatas 4%,serta pendapatan perkapita US$ 16.800. Dan hal 
yang terpenting disini adalah warganya gemar berwisata ke mancanegara. Dengan 
adanya kedatangan turis-turis Rusia ke Indonesia ini memberikan dampak baik 
terhadapa perekonomian di Indonesia. 

Pada kenyatannya keberadaan Republik Rusia dalam konteks kekinian 
telah menjelaskan bahwa negara tersebut kini berdiri sebagai salah satu aktor 
Internasional yang cukup maju. Peningkatan pada sektor ekonomi, keberhasilan 
dalam bidang pariwisata, industrialisasi, tingginya kualitas pendidikan serta peran 
Rusia dalam kancah internasional memberikan asumsi bahwa pemerintah 
Indonesia dituntut untuk berperan lebih aktif dalam mengimplementasikan strategi 
promosi pariwisata. 

 

Data dari World Tourism Organization tahun 2010 tercatat 20,3 juta 
wisatawan Rusia yang berwisata ke berbagai negara dengan jumlah belanja 
hingga US$ 26,5 Milyar atau rata-rata per orang berkisar US$ 1.300. Soal 
belanja,turis Rusia menempati peringkat kesembilan dunia. Kementrian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI selalu berpartisipasi dalam 
berbagai pameran pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Rusia. Kali 
ini,guna menarik pengunjung pameran,stan Indonesia serta melakukan atraksi 
yang disuguhkan untuk memberikan ketertarikan terhadap segala potensi yang 
ditawarkan. 
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