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Abstrak:

Penelitian ini menelaah faktor perdagangan senjata dalam dinamika hubungan Rusia
– Cina pada tahun 2006 hingga 2012. Penelitian ini didasari pada kebijakan luar negeri yang
diambil Rusia terkait hubungan kerjasama nya dengan Cina di bidang perdagangan senjata.
Perdagangan senjata antara Rusia dan Cina yang dimulai sejak tahun 1992 diwarnai
berbagai permasalahan yang kerap menimbulkan konflik diantara kedua negara. Berbagai
permasalahan yang muncul seperti konflik mengenai hak kekayaan intelektual, dan
perebutan pasar,  kerap kali mempengaruhi naik turunnya volume perdagangan senjata
kedua negara. Berbagai protes dari pihak Rusia muncul meminta dihentikannya
perdagangan nsenjata antara kedua negara. Namun, hingga tahun 2013 Pemerintah Rusia
tidak berniat mengakhiri hubungan perdagangan senjata dengan Cina. Persoalan tersebut
kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai alasan Rusia tetap mempertahankan
hubungan dengan Cina di bidang perdagangan senjata, yang mana akan dianalisis
menggunakan teori pembuatan keputusan luar negeri William D.Coplin dan Teori pilihan
rasional. Berdasarkan pendekatan teoritik yang digunakan, dapat dimunculkan hipotesis
bahwa keputusan Rusia mempertahankan Cina sebagai partnernya dibidang perdagangan
senjata disorong oleh faktor ekonomi yang muncul dari hubungan tersebut dan konsiderasi
faktor keamanan Rusia. Dengan studi pustaka dan analisis data, kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian eksplanatid ini mendukung hipotesis bahwa terdapat faktor ekonomi dan
keamanan yang mempengaruhi kebijakan Rusia.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Rusia, Cina, Perdagangan Senjata, Keamanan
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Hubungan yang terjalin antara Rusia dan Cina, terus mengalami fluktuasi dan
mengalami berbagai perubahan yang cukup mencolok sejak pertengahan abad ke 20 hingga
awal abad ke 21.  Sejak Federasi Rusia masih berbentuk Uni Soviet hingga pada akhirnya
runtuh pada tahun 1991, kedua negara memiliki hubungan yang cukup menarik untuk
diamati, yang kerap kali diwarnai dengan kerjasama, dan ketegangan yang fluktuatif dan
penuh dengan ambiguitas. Dari menjadi sekutu strategis pada tahun 1950an dengan sebutan
“brothers in arms, hingga berubah menjadi saingan dan mengalami hubungan yang panas di
tahun 1960an (Odd, 1998). Hubungan Rusia dan Cina tetap tegang sepanjang dekade akibat
Perang Dingin, namun sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, hubungan bilateral kedua
negara terlihat mulai mengalami perbaikan besar. Hubungan Rusia dan Cina mulai
dinormalisasi kembali sejak Mikhail Gorbachev mengunjungi Cina pada tahun 1989,
mengakhiri konfrontasi terbuka 30 tahun antara kedua negara (Vitaly, 2007). Sejak saat itu,
hubungan kedua negara terus mengalami penyesuaian dan perbaikan yang intensif dimana
pada 1996 melalui pertemuan Boris Yeltsin dan Jiang Zemin, kedua negara secara resmi
membentuk kemitraan strategis (Leksyutina, 2010).

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, meninggalkan berbagai permasalahan dan
konflik bagi Rusia sebagai negara pewarisnya, membuat Rusia bergelut dalam masalah
ekonomi dan transformasi politik yang membuatnya kehilangan power dalam dunia
internasional. Sebagai negara baru pecahan Soviet, Rusia berusaha memulihkan kestabilan
nasional negaranya , tidak hanya melalui reformasi politik namun juga ekonomi yang saat
itu sedang kolaps. Berbagai upaya dilakukan Rusia untuk memulihkan perekonomian dalam
negerinya, termasuk melalui pemulihan industri militer yang sempat vakum selama
beberapa saat. Industri pertahanan merupakan bagian yang penting dalam sektor ekonomi
Rusia, 6.1 juta pekerja bergantung pada industri pertahanan pertahanan Rusia.(Donaldson
& Donaldson, 2003). Namun, ditengah krisis ekonomi serta macetnya produksi dalam
industri pertahanan akibat ketiadaan modal, ketersediaan bahan baku yang minim, serta
macetnya kredit menyebabkan banyaknya pengangguran di sektor ini tak dapat dihindari.
Tercatat 2,5 juta pekerja meninggalkan sektor pertahanan akibat ketidakmampuan
pemerintah membayar mereka, karena penurunan pasar dan investasi yang drastis dalam
sektor ini, yang kemudian berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran nasional
(Donaldson&Donaldson, 2003). Keadaan industri pertahanan yang mengalami kejatuhan ini
dinilai akan menimbulkan bahaya di sektor perekonomian negara, yang kemudian memaksa
pemerintah untuk melakukan segala cara untuk menyelamatkan industrinya. Selain
penelitian dan pengembangan teknologi yang mutakhir, pasar baru serta investasi bagi
industri ini juga mutlak diperlukan (Sergounin & Subbotin, 1998).

Rusia dan Cina memiliki sejarah hubungan perdagangan senjata yang cukup
kompleks dimasa lalu. Selama awal hiingga pertengahan 1950an, Uni Soviet merupakan
supplier senjata terbesar bagi Cina. Namun, kerjasama harus terhenti ketika tensi
ketegangan hubungan kedua negara menngkat  di era 1960an (Sergounin & Subbotin, 1998).
Sebagai partner lama di bidang perdagangan senjata, Cina yang saat itu sedang mengalami
embargo senjata akibat tragedi Tiananmen di tahun 1989 dipandang sebagai pasar yang
potensial bagi industri pertahanan Rusia. Terlebih pemerintah dan para industrialis
pertahanan Rusia percaya bahwa Cina sedang membutuhkan peningkatan militer melalui
pengadaan senjata terkait perlombaan senjata dengan Taiwan dan Asia Tenggara (Blank,
1997). Pada 1992, hubungan perdagangan senjata antara kedua negara kembali dimulai,
dimana pada tahun ini Rusia kembali mensuplai peralatan militer dan lisensi teknologi
kepada Cina dengan menjual 24 pesawat tempur SU-27S (Vitaly, 2007). Ekspor pesawat
tempur ke Cina ini  memberikan keuntungan sebesar 1,2 milyar dollar, dimana suplai



pesawat ke Cina terus berlanjut dengan kesepakatan Cina membeli 50 pesawat tempur SU-
27s  dalam lima tahun selanjutnya, serta lisensi produksi dibawah perusahaan Cina sebanyak
50-200 pesawat tempur (Blank, 1997).

Sejak saat itu, industri pertahanan Rusia perlahan mulai bangkit kembali dan
mampu berproduksi. Perusahaan-perusahaan senjata Rusia mengalami peningkatan
pendapatan yang besar dari hasil penjualan ke Cina. Setelah penjualan senjata menurun
hingga 28,6 milyar dollar di tahun 1991 setelah sebelumnya mencapai 61 milyar dollar di
tahun 1988, mulai memperlihatkan kenaikan sebesar 15,4 milyar dollar di tahun 1995 dan
terus naik mencapai 20 milyar dollar di tahun 1999.(Donaldson &Donaldson, 2003). Sejak
saat itu, Rusia menjadi suplier senjata terbesar bagi Cina, tercatat antara tahun 1991 hingga
2010, diperkirakan 90 persen dari impor senjata konvensional utama Cina masih disuplai
oleh Rusia (Jacobson, et all, 2011). Hingga selama lebih dari satu dekade ini ekspor senjata
Rusia telah menjadi dimensi paling penting dalam hubungan billateral kedua negara (Weitz,
2008). Bahkan, perdagangan senjata yang terjadi antara kedua negara ini dapat dikatakan
sebagai pondasi terkuat dari normalisasi hubungan Rusia dan Cina.

Namun, peningkatan keuntungan dan ekspor senjata Rusia ke Cina tidak selamanya
bertahan. Setelah mencapai puncaknya pada awal 2000an, volume penjualan senjata mulai
menurun drastis pada akhir dekade. Sejak tahun 2006, mulai terlihat penurunan ekspor
senjata Rusia ke Cina. Ekspor senjata Rusia ke Cina mengalami penurunan sebesar 40
persen pada 2006, dan hanya mencapai kurang dari 20 persen pada 2007 (Weitz, 2008).
Penurunan yang terjadi pada ekspor senjata Rusia ke Cina ini tentu bukan tanpa sebab.
Penurunan ekspor terjadi karena situasi yang telah berubah dalam industri prtahanan Cina,
yang mana industri pertahanan Cina saat ini telah mampu memproduksi persenjataan
militer secara lebih mandiri. Hal ini juga tidak terlepas dari ekspor senjata serta transfer
teknologi militer dan lisensi yang dikirim Rusia ke Cina. Jika sebelumnya Cina hanya
mampu memproduksi pesawat tempur SU-27 dibawah lisesnsi Rusia, kini industri
militernya telah berkembang pesat dan mampu memproduksi peralatan militer dalam
berbagai desain dan teknologi secara mandiri (Weitz, 2008). Bahkan, Cina tak segan
mengcopy secara illegal berbagai produk militer buatan Rusia dalam produksinya yang
kemudian sempat menimbulkan polemik diantara kedua negara. Salah satunya adalah
pesawat tempur Rusia SU-27sk yang dicopy secara ilegal oleh Cina menjadi pesawat tempur
versi Cina J-11 (Haas, 2013).

Aroma persaingan justru tercipta diantara Rusia dan Cina. Dua negara yang semula
terlihat sebagai partner strategis di bidang perdagangan senjata ini saat ini justru terlihat
sebagai kompetitor, hal ini terlihat ketika Cina mulai menunjukkan sepak terjangnya sebagai
eksportir senjata di pasar senjata internasional. Kompetisi kedua negara terlihat terutama di
pasar senjata negara-negara dunia ketiga seperti contohnya kompetisi di Mesir dan
Myanmar (Weitz, 2008). Faktor-faktor inilah yang kiranya membuat ekspor senjata dari
Rusia ke Cina terus mengalami penurunan. Kecurangan Cina dalam setiap tindakan
ilegalnya atas pengcopyan desain dan teknologi senjata Rusia mulai membuat gusar
beberapa pihak Rusia, karena tindakan Cina hingga saat ini dinilai telah melampaui batas
dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Rusia. Akibat tindakan pengcopyan ilegal yang
dilakukan Cina, beberapa perusahaan sejata Rusia menolak mengekspor teknologi dan
senjatanya kepada Cina.  Pada 2010, beberapa perusahaan seperti Sukhoi dan MIG mulai
menolak penjualan mesin jet RD-93  ke Cina dengan alasan akan mengancam pemasaran jet
tempur buatan mereka.(Kutuzov, dalam http://www.en.rian.ru) Beberapa pihak hingga saat
ini terus meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan terus menjual senjata
dan teknologi militer ke Cina. Bahkan, 56 persen masyarakat Rusia sejak lama menyatakan
tidak lagi percaya pada Cina yang kerapkali melakukan tindakan-tindakan tidak
bertanggung jawab (http://www.worldpublicopinion.org, diakses tanggal 12 desember
2012).



Namun, hingga saat ini pemerintah Rusia terlihat tidak berencana untuk mengambil
kebijakan menghentikan hubungan perdagangan senjata dengan Cina, melainkan terus
berusaha meningkatkan volume ekspor senjatanya ke Cina di tahun 2013, dengan
menyetujui beberapa pengiriman pesawat tempur dan lisensi.(Lague, dalam
http://www.reuters.com diakses tanggal 24 januari 2013). Hal inilah yang kemudian
menjadi menarik, mengapa Rusia tetap mempertahankan Cina sebagai konsumennya di
bidang militer terutama dalam hal perdagangan senjata dan transfer teknologi, walaupun
pada kenyataannya Cina adalah kompetitornya. Apakah karena ekonominya masih
bergantung pada industri pertahanannya sehingga Cina sebagai salah satu konsumen utama
memiliki posisi yang penting bagi keberlangsungan ekonomi Rusia, atau justru karena
alasan-alasan lain di luar ekonomi?

Untuk menjelaskan permasalahan ini lebih lanjut, penulis menggunakan beberapa
teori dan konsep yang dapat mendukung penjelasan penulis. Pertama penulis menggunakan
konsep kerjasama, Setiap orang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Hal ini juga
berlaku dalam kehidupan bernegara dalam sistem internasional. Sebuah negara tidak dapat
lepas dari negara lain. Kepentingan dasar negara menjalin hubungan internasional dengan
negara lain adalah kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam memenuhi
kebutuhannya, negara-negara ini tentu harus saling mengadakan hubungan dengan negara
lainnya yang terwujud dalam suatu  kerjasama. Seperti halnya konsep kerjasama yang
dikemukan oleh K. J. Holsti, yaitu: ”Sebagian transaksi dan interaksi diantara Negara-
negara dalam system internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik.
Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian banyak
Negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan
penyelesaian yang diusulkan, atau merundingkan 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.” (Holsti, 1983). Dalam suatu kerjasama antara dua
Negara tentu akan melibatkan para pembuat keputusan masing-masing Negara. Tujuan
mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam
merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional
merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan
yang sangat vital bagi Negara. Unsur tersebut mencakup keberlangsungan hidup bangsa dan
Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi
(Plano&olton, 1999). Yang mana untuk dapat mencapai kepentingan nasional ini salah
satunya dapat dilakukan melalui kerjasama antar negara.

Yang kedua  adalah konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional menurut
Hans J. Morgenthau, dapat didefinisikan sebagai usaha negara untuk mengejar power,
dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol
suatu negara terhadap negara lain. Yang mana makna yang tersirat dalam konsep
kepentingan nasional  tersebut adalah kelangsungan hidup (survival). Menurut pandangan
Morgenthau, kepentingan nasional merupakan syarat minimum suatu negara untuk
melindungi identitas fisiknya, yakni negara harus bisa mempertahankan integritas
teritorialnya, kedua, untuk melindungi identitas politiknya, yakni negara harus bisa
mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, dan yang ketiga yaitu untuk melindungi
identitas kulturalnya, yang mana negara harus bisa memelihara norma-norma etnis, religius,
linguistik dan sejarahnya (Coloumbis, 1998) Morgenthau mengatakan, bahwa dari tujuan-
tujuan yang harus dicapai negara tersebut, pemimpin negara bisa memunculkan politik-
politik yang bersifat kooperatif dan konfliktif yang spesifik, seperti: perlombaan senjata,
balance of power, bantuan luar negeri, aliansi-aliansi, subversi, “perang” propaganda dan
“perang” ekonomi (Coloumbis, 1998).

Berikutnya, adalah Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri. Dalam penelitian ini,
keputusan Rusia tetap mempertahankan kerjasamanya dengan Cina di bidang perdagangan
senjata dan transfer teknologi militer, ditempatkan sebagai produk pembuatan keputusan
luar negeri . Menurut William D. Coplin, tindakan politik luar negeri bisa dipandang sebagai



akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri.
Pertama, kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku
politik  manusianya.  Kedua,  kondisi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk
faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau
keamanan. Dan ketiga, konteks internasional, yakni situasi di negara  yang menjadi politik
luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang
dihadapi (Coplin, 1992), Yang selanjutnya dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram
berikut:

Figur I.1

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan Teori Pilihan Rasional sebagai salah
satu pendukung penjelasan mengenai masalah yang muncul dalam perdagangan senjata
anatara Rusia dan Cina. Fenomena kerjasama strategic partnership Rusia – Cina dalam hal
perdagangan senjata dan transfer teknologi militer dapat dijelaskan dengan menggunakan
teori pilihan rasional  dalam kerangka kerjasama internasional. Kerjasama internasional
sendiri terjadi apabila kebijakan yg diambil oleh satu negara dianggap oleh negara lain
sebagai halangan untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka, tetapi ada upaya untuk
melakukan penyesuaian kebijakan oleh kedua belah pihak, sehingga kebijakan masing-
masing negara tersebut menjadi lebih kompatibel satu sama lain. Pertanyaan yang kemudian
muncul adalah mengapa negara bersedia untuk melakukan kerjasama? Pertanyaan inilah
yang kemudian dapat dijawab dengan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional pada
dasarnya merupakan kristalisasi dari pemahaman perkembangan aliran pemikiran dari
paham rasionalitas di Eropa Barat. Yaitu paham teori yang muncul pada abad pertengahan
sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan manusia yang dimaksudkan untuk
memberikan analisa formal dari pengambilan keputusan rasional berdasarkan sejumlah
kepercayaan dan tujuan, serta menggabungkan beberapa area teori ekonomi, teori
kemungkinan, dan game theory (Adiyanta, dalam http://www.isjd.pdii.lipi.go.id diakses
tanggal 12 november 2012).

Pada mulanya teori pilihan rasional ini banyak digunakan oleh ilmuwan ekonomi,
sebagai metode standar ekonomi makro. Kemudian muncul sebagai teori yang berpengaruh
dalam ilmu politik sejak pertengahan tahun 1950-an, yang dipelopori oleh Anthony Downs.
Perkembangan teori ini sendiri merupakan bagian dari revolusi behavioral yang terjadi
dalam ilmu politik yang berkembang di Amerika Serikat. Ditujukan untuk menganalisa
bagaimana individu berperilaku dalam konteks politik melalui metode-metode empirik. Jika
para behavioralis cenderung menggunakan metode-metode sosiologi, teori pilihan rasional
lebih mengandalkan metode-metode yang dipinjam dari ilmu ekonomi. Pada awal
kemunculannya teori ini hanya digunakan untuk memahami perilaku pemilih dalam pemilu
dan kompetisi antar partai politik dengan menggunakan metode berfikir ekonomistik untuk
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memahami fenomena politik, yang mana dalam perkembangannya teori ini dianggap
mampu memberikan analisa dan pemahaman yang lebih obyektif, daripada sekedar
penjelasan yang bersifat formal-normatif yang sering menjadi ciri paradigma dominan
dalam ilmu politik tradisional (Green, 2002).

Paradigma teori pilihan rasional menawarkan aspek umum dari mekanisme tersebut
diantara fenomena sosial. Dengan mengasumsikan bahwa individu dalam keragaman latar
belakang dan membuat pilihan tindakan atau keputusan berdasarkan kepercayaan dan
tujuan mereka. Teori ini dimaksudkan untuk dapat menerangkan sejumlah penyelesaian
masalah sebagai efek keseluruhan dari pilihan tersebut. (Green, 2002). Metode penjelasan
rasional dimaksudkan untuk mengupas lebih lanjut tentang kerangka kerja dari teori pilihan
rasional (Rational Choice Theory) yang meliputi teori pengambilan keputusan, sebagai
pengujian lebih mendalam dalam kerangka kerja pilihan rasional dengan dasar-dasar teori
pilihan rasional berupa konsep dari: 1) utilitas (utility), 2) peluang (probability) 3) aturan
keputusan (decision rule). (Green, 2002)

Teori pilihan rasional memiliki asumsi rasionalitas, yakni pilihan yang diambil atas
dasar kalkulasi untung rugi, yaitu bagaimana seorang aktor dapat memutuskan preferensi
yang saling menguntungkan atau yang saling meniadakan.  James S, Coleman
mendefinisikan teori pilihan rasional tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu
tujuan, dimana tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional
memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor dipandang sebagai manusia yang
mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, yang mana artinya aktor memiliki tujuan dan
tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang
mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan
apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, dimana yang penting
adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan
pilihan aktor (Coleman, 1990). Pilihan rasional, menurut  Morgenthau akan  menunjukkan
bahwa terdapat hubungan  antara keyakinan atau ideologi si pembuat keputusan dan
kepentingan yang mana kemudian menimbulkan hubungan timbal balik yang saling
mempengaruhi bahkan membentuk formulasi atau perumusan yang lain (Green, 2002).

Yang terakhir adalah teori Arms Sales Diplomacy. Arms Sales atau perdagangan
senjata merupakan sektor yang biasa digunakan pemerintah negara untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi, senjata merupakan sebuah komoditi perdagangan bernilai tinggi,
ekspor senjata akan membantu keberlangsungan produksi domestik  serta mampu
digunakan unruk mensupport biaya penelitian dan pengembangan teknologi dalam industri
militer negara, selain memberikan keuntungan ekonomi, perdagangan senjata juga
memberikan keuntungan baru dengan memberikan lapangan pekerjaan, serta dapat
membantu memperkuat industri pertahanan dalam negeri. (http://www.caat.org.uk, diakses
tanggal 12 november 2012). Ekspor senjata dimana pada mulanya merupakan kebijakan
negara yang hanya dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang menguntungkan, seiring dengan
perkembangannya, perdagangan senjata kini lebih dilihat sebagai alat baru dalam diplomasi
negara.

Menurut Andrew J. Pierre, (1981) perdagangan senjata saat ini telah melebihi era
sebelumnya dimana perdagangan senjata saat ini telah menjadi dimensi kRusial dalam
dunia politik. Perdagangan senjata saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai peristiwa
ekonomi, atau hubungan militer, perdagangan senjata saat ini merupakan sebuah kebijakan
luar negeri yang lebih luas. Perdagangan senjata saat ini lebih digunakan sebagai alat
diplomasi suatu negara untuk mempengaruhi. Dimana Wheelock mendefinisikannya sebagai
alat unruk memaksa atau mempengaruhi negara pengimpor “recipient-state” untuk
menyesuaikan atau mengikuti keinginan negara pemasok “supplier-state”.(Wheelock, 1978).
Perdagangan senjata kemudian dapat dilihat sebagai instrumen kunci dari diplomasi
negara-negara suplier, menggantikan bentuk-bentuk diplomasi lama seperti formal alliance,



penempatan kekuatan militer diluar negeri dan intervensi militer secara langsung. (Pierre,
1981).

Penurunan Kerjasama Perdagangan Senjata Russia – Cina tahun 2006-2012

Sejak akhir tahun 2005, indikasi penurunan kerjasama Rusia – Cina di bidang
perdagangan senjata telah terlihat. Tercatat, sejak akhir periode tahun 2005, kontrak
pembelian senjata dari Cina dalam bentuk perangkat keras telah berkurang, sehubungan
dengan meningkatnya industri pertahanan Cina yang mulai mandiri dalam produksi
peralatan militer (Jakobson,  et. All, 1998). Sejak akhir 2005, ekspor senjata Rusia ke Cina
lebih di dominasi oleh bentuk-bentuk kontrak pembelian lisensi dibanding pembelian
perangkat keras militer seperti tahun-tahun sebelumnya (Jakobson, et. All, 1998). Sejak
akhir 2005 hingga 2010, Rusia telah berhenti mengekspor berbagai kapal perang dan
pesawat tempur terhadap Cina, dimana tahun-tahun sebelumnya penjualan kapal perang
dan persawat tempur terhadap Cina menghasilkan kontrak penjualan bernilai milyaran
dollar Amerika.(Weitz, dalam http://www.sldinfo.com, dikses tanggal 12 maret 2013).
Kecuali untuk kontrak baru Mil Ni-17 assault/transport helicopters yang memang telah
disepakati sebagai kontrak di masa lalu yang harus dipenuhi Rusia yakni dengan
mengirimkan beberapa senjata baru yang merupakan modernisasi dari beberapa senjata
terdahulu yang telah dikirim, antara lain berupa modernisasi teknologi khusus seperti mesin
pesawat bertenaga tinggi untuk modernisasi (Weitz, 2012).

Sejak tahun 2006, ekspor senjata Rusia ke Cina terus mengalami penurunan yang
drastis. Tercatat, turun dari  64,3 persen dari total pengiriman sebesar 6.126 milyar dollar,
menjadi 38,3 persen dari total pengiriman  sebesar 6.46 milyar dollar di tahun 2006, dan
semakin menurun menjadi 21 persen di tahun berikutnya dari total penjualan sebesar 7,5
milyar dollar di tahun 2007 (Yu bin, 2009). Perdagangan senjata antara Rusia dan Cina
berubah dari keuntungan milyaran dollar Amerika di tahun-tahun sebelumnya, dan
mengalami defisit milyaran dollar sejak tahun 2006.(W eitz, 2012). Selama periode 2006
hingga tahun 2007 ekspor senjata Rusia ke Cina sangatlah rendah dibanding ekspornya ke
India dan Algeria yang mana dua negara tersebut merupakan konsumen kedua dan ketiga
terbesar Rusia dibanding Cina yang merupakan konsumen utama Rusia di tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2009, Cina bahkan hanya membeli beberapa helikopter tempur
dari Rusia, serta beberapa mesin canggih yang dapat digunakan untuk kekuatan militer serta
kendaraan sipil. Pada tahun 2010, Rosoboronexport, perusahaan senjata negara milik Rusia
bahkan mencatat bahwa ekspor senjata perusahaannya ke Cina pada tahun ini menurun
sebanyak 18 persen dari tahun-tahun sebelumnya ( Weitz, 2012).

Volume transfer senjata Rusia ke Cina 1992-2010



Source: SIPRI Publication. L.Jakobson, Holtom, P., & Knox, 2011, p. 14

Menurunnya perdagangan senjata antara Rusia dan Cina dalam periode tahun 2006-
2012 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya seperti Bangkitnya Industri Pertahanan
Cina, konflik pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan Kompetisi Pasar diantara kedua
negara, yang kerapkali dinilai merugikan Rusia secara ekonomi. Kebijakan Rusia dalam hal
perdagangan senjata dan  transfer teknologi militer terhadap Cina yang mana kemudian
telah membantu Cina berhasil merekonstruksi industri pertahanannya pada akhirnya
menjadi boomerang tersendiri bagi Rusia. Hal ini dikarenakan, seiring kemandirian industri
pertahanan Cina, muncul pula beberapa permasalahan mengenai pelanggaran hak kekayaan
intelektual atas berbagai teknologi militer Rusia yang diekspor ke Cina. Cina, disinyalir telah
mengcopy secara ilegal berbagai produk militer Rusia baik dalam segi teknologi maupun
desain. Secara terbuka, Cina mengcopy berbagai teknologi militer Rusia secara ilegal yang
diadopsi dalam berbagai produksi militernya, terutama teknologi militer yang dibelinya di
era Soviet di masa lalu. Industri militer Cina yang telah mampu berproduksi dan beroprasi
secara mandiri, dalam beberapa tahun terakhir telah mampu memproduksi bahkan
mengekspor berbagai persenjataan militer ke berbagai negara, khususnya negara-negara
dunia ketiga yang sebagian besar diantaranya juga merupakan partner Rusia di bidang
perdagangan senjata. Sebagian partner-partner lama Rusia di bidang perdagangan senjata
ini dalam beberapa tahun terakhir mulai tertarik untuk membeli senjata dan peralatan
militer produksi Cina, karena produk-produk militer buatan Cina sebagian besar memiliki
desain dan teknologi yang hampir sama dengan buatan Rusia, namun dalam jangkauan
harga yang jauh lebih murah. Saat ini, Cina bahkan telah berhasil menggeser posisi Inggris
dan masuk dalam jajaran 5 eksportir senjata terbesar di dunia. Cina mulai berani
memasarkan berbagai senjata produksinya yang sebagian besar merupakan kloning dari
teknologi senjata Rusia yang dicopy secara ilegal (http://www.sipri.org diakses tanggal, 23
maret 2013). Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya konflik dalam hubungan Rusia dan
Cina yang telah berlangsung lama dalam bidang perdagangan senjata.

Analisis Pertimbangan Potensi Ekonomi Dalam Kebijakan Rusia Terhadap Cina
di Bidang Perdagangan Senjata

Ekspor senjata Rusia ke Cina yang terus mengalami penurunan volume dari tahun ke
tahun, tentu menyebabkan penurunan pendapatan dalam kerjasama perdagangan senjata
Rusia dan Cina. Namun, penurunan perdagangan senjata ke Cina, terbukti sama sekali tidak
mempengaruhi keuntungan ekonomi yang didapat Rusia dari hasil perdagangan senjata
secara global. Hal ini dikarenakan Rusia dapat mengcover penurunan jumlah volume
senjata ke Cina dengan mendapatkan kontrak dari berbagai negara yang menjadi partner
barunya di bidang perdagangan senjata. Misalnya saja, dapat dilihat bahwa kerugian
ekonomi yang mungkin dialami Rusia akibat menurunnya pesanan senjata dari Cina, dapat
tertutupi seiring meningkatnya pesanan dari beberapa negara yang juga merupakan partner
lama Rusia di bidang perdagangan senjata dan transfer teknologi militer, seperti misalnya
India, yang melesat menggeser posisi Cina sebagai partner utama Rusia di bidang
perdagangan senjata dan transfer teknologi militer dengan total 35% dari seluruh ekspor
global senjata Rusia pada periode tahun  2008 hingga 2012.

Terlebih lagi, adanya perjanjian barter yang terjadi antara Rusia dan Cina dalam
ekspor senjata dan transfer teknologi militer, dimana Cina akan mengirimkan produk-
produk konsumsi pada Rusia dengan harga yang relatif murah jika Rusia tetap menjual
Senjatanya ke Cina, (Sergounin & Subbotin, 1998). serta kondisi ekspor senjata berjalan
lancar dapat dilihat sebagai kemungkinan ekonomi yang cukup menguntungkan bagi Rusia.
Barang-barang pokok Cina yang dikirim ke Rusia seperti Teh, makanan, pakaian, kulit, obat-
obatan dan barang-barang elektronik memang memiliki kualitas yang bisa dikatakan sedikit
rendah sehingga kurang diminati masyarakat Rusia. Namun, pemerintah Rusia menyatakan
bahwa barang-barang pokok yang berasal dari Cina dan berharga miring masih jauh lebih
baik kualitasnya dibanding barang-barang pokok yang diimpor Rusia dari negara-negara



berkembang lainnya. (Sergounin & Subbotin, 1998). Harga miring yang ditawarkan Cina
pada Rusia tentunya dapat membantu Rusia memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya,
terlebih ditengah terpaan ancaman krisis ekonomi global yang belum benar-benar selesai
serta stagnansi ekonomi Rusia dalam beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2013
pertumbuhan ekonomi Rusia melemah dan hanya mencapai 3,3% lebih rendah dari tahun-
tahun sebelumnya ( http://www.worldbank.org, diakses tanggal 12 mei 2013). Sehingga,
untuk menjaga stabilitas ekonominya, Russia kiranya perlu menjaga keberlangsungan
sumber-sumber ekonominya di berbagai bidang. Mempertahankan ekspor senjata ke Cina,
merupakan salah satu upaya menjaga sumber ekonominya, dikarenakan perdagangan
senjata dengan Cina tetap mendatangkan keuntungan secara ekonomi walaupun dalam
jumlah yang kecil, dan dinilai menjadi pilihan yang paling baik, alih-alih benar-benar
memutuskan ekspor ke Cina karena dengan begitu, Rusia justru akan mengalami kerugian
secara ekonomi mengingat Cina masih merupakan  importir terbesar kedua bagi Rusia
dengan total 15 persen dari keseluruhan ekspor senjata global Rusia.

Selain itu, fakta mengenai terus naiknya anggaran belanja militer Rusia dari tahun ke
tahun dimana di tahun ini, anggaran belanja militer Cina naik hingga 119 milyar dollar
Amerika sehubungan terus dilakukannya modernisasi militer Cina, tentu akan membawa
kesempatan tersendiri bagi Rusia untuk meningkatkan kembali perdagangan senjatanya
dengan Cina yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti dengan
ditandatanganinya kontrak baru penjualan senjata terhadap Cina senilai 3.5 milyar dollar
dengan pembelian pesawat tempur SU-35 dari Cina yang membuat perdagangan senjata
kedua negara mulai naik kembali (http://www.antaranews.com, diakses tanggal 12 mei
2013). Kenaikan anggaran belanja militer Cina dari tahun ke tahun tentunya juga tak dapat
dipisahkan dari memanasnya keadaan internasional, selain kenyataan mengenai
modernisasi militer yang sedang dilakukan oleh Cina. Memanasnya keadaan internasional
seperti meletusnya perang di wilayah Timur Tengah yang kemudian dikenal dengan Arab
Spring, serta memanasnya kembali persoalan semenanjung Korea membuat Cina harus
bersiap-siap dengan meningkatkan persenjataannya. Aliansinya dengan Korea Utara, pada
kenyataannya telah membuat Cina harus turut mempersiapkan diri apabila perang sewaktu-
waktu kembali terjadi, sehingga kebutuhan memenuhi persenjataan militer bagi Cina saat
ini merupakan hal yang paling krusial. Keadaan internasional yang semakin memanas dan
sangat mempengaruhi sikap Cina inilah yang kemudian berusaha dilihat oleh Rusia sebagai
potensi ekonomi bagi perdagangan senjatanya. Kebutuhan persenjataan Cina yang terus
meningkat serta kenaikan anggaran militer Cina dari tahun ke tahun dilihat Rusia sebagai
potensi ekonomi yang menjanjikan sehingga hingga saat ini Rusia masih enggan melepaskan
Cina sebagai konsumen  utamanya dalam industri pertahanannya.

Disamping itu, fakta bahwa tidak adanya kepastian seberapa jauh perkembangan
industri pertahanan Cina, membuat peluang perdagangan senjata Rusia dengan Cina tetap
berlangsung lama, karena hingga saat ini, Cina belum pernah tercatat mampu meproduksi
senjata baru tanpa meniru atau mendapatkan  lisensi. Yang mana menunjukkan bahwa,
perlu adanya usaha pengembangan dan  penelitian lebih lanjut dalam industri pertahanan
Cina. Selain itu, embargo senjata dari negara-negara barat yang hingga saat ini belum
berakhir, menjadikan Rusia belum kehilangan pootensi ekonomi terhadap perdagangan
senjatanya dengan Cina. Selama embargo senjata tetap berlangsung, serta kemampuan
industri pertahanan Cina yang terbatas dalam penemuan teknologi, potensi ekonomi dalam
kenaikan perdagangan senjata antara Cina dan Rusia masih mungkin terjadi.

Analisis Kebijakan Rusia Mempertahankan Cina di Bidang Perdagangan
Senjata Dilihat Dari Segi Pertimbangan Keamanan

Kemitraan strategis Rusia dan Cina di bidang perdagangan senjata dalam beberapa
tahun terakhir telah menimbulkan kontroversi dan pertanyaan bagi berbagai pihak, baik
masyarakat internasional, masyarakat Rusia dan terutama pihak-pihak yang terlibat dalam
Industri Pertahanan Rusia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan terus menurunnya ekspor



senjata dari Rusia ke Cina, serta beberapa konflik mengenai Hak Kekayaan Intelektual serta
kompetisi pasar yang sedang berlangsung dalam arena pasar senjata internasional antara
Rusia dan Cina, yang mana hal ini dianggap berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi
yang cukup besar bagi Rusia. Kemajuan industri pertahanan Cina yang semakin mandiri dan
mampu berkompetisi dalam pasar senjata global, dinilai dapat membahayakan
keberlangsungan industri pertahanan Rusia yang secara otomatis juga akan berimbas pada
perekonomian nasional Rusia, mengingat industri pertahanan merupakan salah satu pilar
penting ekonomi dan sumber daya ekonomi Rusia yang paling potensial setelah energi.

Banyaknya tekanan dan permintaan untuk mempertimbangkan kembali kerjasama
perdagangan senjata dengan Cina, rupanya tidak lantas menghentikan pemerintah Rusia
menandatangani berbagai kontrak baru penjualan senjata ke Cina, seperti yang terjadi pada
maret 2013 ketika Rusia dan Cina sepakat untuk menandatangani kontrak baru atas
pembelian beberapa senjata Rusia oleh Cina termasuk pembelian SU-35 yang merupakan
teknologi terbaru  dalam  industri pertahanan Rusia.  Kebijakan yang diambil Rusia
terhadap Cina ini, kemudian menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai
motif dibalik kebijakan luar negeri yang diambil Rusia terhadap Cina, mengingat Cina
dengan kemajuan ekonomi dan industri pertahanannya telah menimbulkan ancaman
terhadap keberlangsungan ekonomi Rusia. Namun, fakta bahwa Cina masih merupakan
konsumen terbesar kedua bagi industri pertahanan Rusia, tetap membawa keuntungan
ekonomi tersendiri bagi Rusia. Namun, kebijakan Rusia mempertahankan Cina sebagai
partnernya di bidang perdagangan senjata, kiranya akan terlalu sempit jika hanya dipandang
melalui segi ekonomi saja, mengingat keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan senjata
dengan Cina tidak cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, peneliti akan
mencoba melihat aspek lain yang berpotensi mempengaruhi kebijakan luar negeri yang
diambil oleh Rusia terhadap Cina di bidang perdagangan senjata, dimana dalam hal ini
penulis mencoba melihat pertimbangan faktor keamanan Rusia sebagai salah satu aspek
yang mempengaruhi kebijakan Rusia terhadap Cina di bidang perdagangan senjata.

Negara, tentu memiliki alasan yang kuat dibalik setiap kebijakan yang diambil, baik
kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negerinya. Yang mana, faktor terpenting
dalam pembuatan keputusan suatu negara adalah kepentingan nasional (national interest)
yang ingin dicapai negara.(Colouumbis, 1991). Secara sempit dan sederhana, konsep
kepentingan nasional dapat diartikan secara umum sebagai, integritas wilayah, keamanan
nasional, dan kesejahteraan ekonomi (Bobo Lo, 2008). Untuk itu, penulis berusaha
memandang kebijakan Rusia dalam bidang perdagangan senjata dengan Cina sebagai salah
satu perwujudan dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya. Alasan ekonomi,
sebagai pertimbangan terkuat dalam kebijakan kerjasama perdagangan senjata dengan Cina
mungkin dapat dipahami dan diterima dalam konteks periode awal hingga akhir 1990an,
yang mana pada saat itu, dimasa kepemimpinan Boris Yeltsin, kepentingan nasional Rusia
sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat dan liberalisme pasca kejatuhan Soviet,
dimana salah satu kepentingan nasional Rusia saat itu adalah restorasi dan modernisasi
ekonomi.(Tsygankov, 2006). Sehingga kebijakan perdagangan senjata dengan Cina dapat
dikatakan murni sebagai kepentingan ekonomi dimasa ini alih-alih sebagai kepentingan
lainnya seperti kepentingan politik dan ideologi. Yang mana kebijakan Rusia di era ini murni
sebagai usaha pemulihan ekonomi dan keberlangsungan industri
pertahanannya.(Paramonov & Strokov, 2006).

Namun, seiring bergesernya kepentingan nasional Rusia di era pemerintahan Putin,
yang mana memasuki awal tahun 2000an hingga sekarang, kepentingan nasional Rusia
mulai mengalami pergeseran yakni meliputi pemeliharaan keamanan dan identitas Rusia,
pengembangan ekonomi-sosial, serta memperkuat institusi politik.(Tsygankov, 2006).
Maka, kebijakan Rusia dalam mempertahankan hubungannya dengan Cina di bidang
perdagangan senjata dapat dipandang secara lebih luas, sesuai dengan kepentingan nasional
yang ingin dicapai Rusia. Lebih lanjut, proses pengambilan kebijakan suatu negara bukanlah
hal yang mudah dilakukan, dimana untuk mencapai keputusan yang tepat diperlukan
metode pengambilan keputusan dan berbagai pertimbangan mengenai faktor-faktor yang
paling mungkin dapat menguntungkan negara. Dalam penelitian ini, keputusan Rusia tetap



mempertahankan Cina sebagai partnernya di bidang perdagangan senjata ditempatkan
sebagai produk pembuatan keputusan  atau kebijakan  luar negeri, yang mana dalam hal ini
akan dijelaskan menggunakan model pengambilan keputusan  luar negeri menurut William
D.Coplin. Menurut William D. Coplin, tindakan politik luar negeri bisa dipandang sebagai
akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri.
Pertama, yakni kondisi politik dalam negeri, yakni termasuk faktor budayadan identitas,
kedua, yakni kondisi ekonomi dan militer, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi
pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan. Dan ketiga, konteks
internasional, yakni situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari
negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.(Coplin, 1992).

Faktor kondisi politik dalam negeri, dalam hal ini termasuk mengenai faktor budaya
dan identitas yang membentuk tingkah laku politik manusianya. Identitas, sebagai self
perception umum sebuah kelompok, kerap kali digunakan dalam ide politik dalam negeri.
Berkaitan dengan  diskursus identitas ini, Rusia, selama periode pasca Perang Dingin
sempat mengalami krisi identitas seiring melemahnya ideologi komunis di era Uni Soviet.
Berbagai macam  mengenai pemikiran identitas muncul di Rusia sejak Ideologi Komunis
mulai melemah dengan masuknya pemikiran-pemikiran barat di Rusia. Mulai dari
fundamental nationalist yang menekankan pada nilai-nilai “Great Power Russia”, Liberal
Westernism, dan Great Power Pragmatism,(Tsygankov, 2006) yang saat ini diterapkan
dalam pemerintahan presiden Putin berusaha mengembalikan status Rusia sebagai negara
adikuasa seperti era Uni Soviet dimasa lalu. Untuk itu, Rusia kembali berusaha
mengamankan wilayah kekuasaan dan teritorialnya, terutama dalam segi sphere of influence
di wilayah regionalnya yakni terutama di wilayah negara-negara CIS (Commonwealth
Independent State) di kawasan Rusia far east dan Asia Tengah. Asia tengah sendiri,
merupakan kawasan yang sangat penting bagi Rusia karena sebagian besar kegiatan
ekonomi Rusia berasal dan dilakukan di kawasan ini. Sumber daya energi yang melimpah di
kawasan Asia Tengah  selama ini telah mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Rusia,
selain itu Kawasan Asia Tengah yang merupakan  kawasan perebutan antara Rusia, Cina dan
Amerika Serikat  dalam berbagai hal baik dalam hal sumber-sumber ekonomi dan energi,
wilayah dan pengaruh, serta merupakan wilayah buffer zone bagi Rusia dari berbagai
gangguan konflik dari Asia dan Eropa.(Laruelle, 2009).

Namun, kekuasaan Rusia di kawasan Asia Tengah ini, mulai terancam seiring dengan
hadirnya Cina sebagai kekuatan baru yang muncul dalam sistem internasional. Kehadiran
Cina di kawasan Asia Tengah dengan status barunya sebagai salah satu negara terkuat dalam
sistem internasional, mulai menimbulkan tantangan tersendiri bagi Rusia, terutama
mengenai usahanya mengambalikan kekuatan dan pengaruhnya di kawasan Asia Tengah.
Meningkatnya kekuatan militer Cina serta pertumbuhan penetrasi ekonominya di kawasan
Asia Tengah menimbulkan kemungkinan pergantian kepemimpinan di kawasan ini,
ditambah lagi dengan keadaan ekonomi Rusia saat ini yang kembali mulai mengalami
penurunan.(Weitz, 2013).

Penguatan ekonomi Cina dalam beberapa tahun terakhir, berimplikasi pada naiknya
investasi Cina di kawasan Asia tengah, yang mana hal ini berpotensi menaikkan pengaruh
politik Cina di kawasan ini. Meningkatnya kekuatan militer Cina di kawasan Asia Tengah
tentu berhubungan dengan kepentingannya mengenai kontrol wilayah negaranya yang
memang berbatasan langsung dengan kawasan ini serta meningkatnya aksi-aksi separatis
terorisme di kawasan Asia Tengah yang dinilai berpotensi menyebabkan ketidakstabilan di
wilayah Cina. Sedangkan meningkatnya perekonomian Cina di kawasan ini, tidak hanya
akibat meningkatnya intensitas investasi Cina yang semakin tinggi, namun juga intensitas
perdagangan Cina baik perdagangan dengan negara-negara  kawasan Asia Tengah maupun
perdagangan dan kegiatan-kegiatan ekonomi Cina yang melalui kawasan ini, yang mana
akibat munculnya fenomena tersebut antara Cina dan Asia Tengah baru-baru ini disebut
sebagai “The New Silk-Road.” (Niquet, 2006). Selain itu,  fakta mengenai keberhasilan Cina
sebagai kekuatan baru di dunia internasional baik dalam hal politik ekonomi dan militer,
cukup membuat negara-negara Asia Tengah melirik politik Cina.



Hal ini, setidaknya cukup membuat Rusia merasa terancam, dengan kehadiran Cina
sebagai pengaruh yang besar baik dalam bidang ekonomi, maupun politik di kawasan Asia
Tengah, sehingga secara  otomatis akan menurunkan pengaruh Rusia di kawasan ini. Yang
mana hal ini tentunya akan semakin menghambat Rusia dalam usahanya mencapai
kepentingan nasionalnya dalam hal mengembalikan kekuatan ekonomi dan politiknya. Oleh
karenanya, Rusia sebisa mungkin harus dapat menghalau pengaruh Cina di kawasan Asia
Tengah yang semakin meluas. Dalam  hal ini, Rusia perlu memikirkan cara dan strategi
untuk menghalau pengaruh Cina di kawasan Asia Tengah tanpa menimbulkan konfrontasi
militer, mengingat Cina hingga saat ini masih merupakan partner strategis Rusia dalam
banyak hal, terutama dalam hal ekonomi.(Dressen, 2001). Sehingga sebisa mungkin Rusia
harus mampu menghalau pengaruh Cina di kawasan tengah tanpa mengganggu hubungan
baiknya dengan Cina. Untuk itu, dalam rangka menjaga pengaruhnya di kawasan Asia
Tengah tetap bertahan, Rusia harus menjaga keberlangsungan perdagangan senjatanya
dengan Cina, karena selain faktor ekonomi, pada faktanya perdagangan senjata terhadap
Cina selama ini telah membentuk ketergantungan Cina terhadap Rusia. Rusia, berusaha
membuat Cina terus bergantung terhadap pasokan senjatanya, dengan cara terus berusaha
meningkatkan ekspor ke Cina serta terus melakukan Research and Development untuk
menciptakan berbagai teknologi militer  dengan tingkat kecanggihan yang tinggi, yang
memang selama ini belum berhasil diproduksi secara mandiri oleh Cina. Dengan berbagai
teknologi militer canggih yang baru, tentu Cina akan terus bergantung pada pasokan senjata
dari Rusia sebelum industri  pertahanannya mampu menciptakan teknologi militer dengan
tingkat kecanggihan teknologi yang sama. Dengan kata lain, Rusia dalam hal ini berusaha
menggunakan pedagangan senjatanya dengan Cina sebagai alat diplomasi terhadap Cina,
serta alat untuk mengotrol sikap Cina di kawasan Asia Tengah.

Poin kedua, yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara
adalah kondisi Ekonomi dan Militer, termasuk di dalamnya mengenai faktor geografis yang
selalu menjadi faktor penting dalam keamanan. Kondisi ekonomi Rusia yang berhasil
mengalami kebangkitan sejak tahun 2000 tentu tidak bisa terlepas dari keberhasilan
industri dalam negerinya. Dua pilar penting bagi ekonomi Rusia, yakni energi dan industri
pertahanan yang giat melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara dalam rangka
mengembalikan kekuatan dan kestabilan ekonominya sejak krisis di tahun 1990an pada
akhirnya terbukti mampu membawa keuntungan yang besar bagi Rusia.(Buyukakinci,
2003). Dalam hal ini, industri pertahanan Rusia juga mampu bangkit dari keterpurukan di
tahun 1991 akibat surplus perdagangan senjata Rusia. Salah  satu  negara yang banyak
mendatangkan keuntungan ekonomi bagi industri pertahanan Rusia selama ini adalah Cina.
Seperti dapat dilihat dalam data-data pada bab sebelumnya, Cina hingga saat ini masih
merupakan salah satu importir terbesar Rusia selain India. Tingkat perdagangan senjata
Rusia ke Cina, hingga saat ini masih mencapai jumlah yang cukup besar yakni 15 persen
dibanding dengan ekspornya ke negara-negara lain. 15 persen jumlah ekspor senjata Rusia
ke Cina merupakan jumlah yang cukup besar dari keseluruhan total pengiriman global
senjata Rusia. Cina, masih memberikan keuntungan yang besar bagi industri pertahanan
Rusia walaupun pada beberapa tahun terakhir mulai menurun. Dalam menghadapi
stagnansi ekonomi yang saat ini terjadi pada Rusia, kebijakan menghentikan ekspor senjata
ke Cina justru tidak akan membantu menaikkan kembali kondisi ekonomi Rusia yang
sedang stagnan.  Rusia justru diharuskan mampu memanfaatkan berbagai potensi ekonomi
yang dimilikinya. Selain sumber daya energi, kemampuan Rusia menciptakan berbagai
teknologi militer dalam produksi industri pertahanannya merupakan potensi ekonomi yang
besar bagi Rusia, mengingat Rusia berhasil meraup keuntungan bernilai milyaran dollar dari
sektor perdagangan senjata. Dan Cina, merupakan salah satu konsumen terbesar Rusia di
bidang perdagangan senjata, sehingga keberlanjutan perdagangan senjata dengan Cina
merupakan salah satu hal yang harus dipertahankan dalam rangka modernisasi ekonomi
Rusia.

Disamping itu, pemutusan hubungan perdagangan senjata dengan Cina akan berimbas
pada hubungan militer yang terjalin antara Rusia dan Cina. Rusia dan Cina menjalin
hubungan strategis militernya diawali dengan terjalinnya hubungan kedua negara di bidang



perdagangan senjata, yang kemudian menjadi hubungan strategis di bidang militer pada
tahun 1996 dan kembali  mengalami pembaharuan di tahun 2001. Hubungan perdagangan
senjata yang terjadi diantara Rusia dan Cina selama ini terbukti mampu mengembalikan
kedekatan hubungan kedua negara, konflik perbatasan antara Rusia dan Cina dimasa lalu,
serta konflik dataran siberia yang sempat terjadi diantara kedua negara, perlahan mulai
berangsur-angsur teratasi seiring membaiknya hubungan kedua negara. Kerjasama militer
yang terjadi pada hubungan Rusia dan Cina yang juga merupakan pengembangan dari
kerjasama hubungan  perdagangan senjata antara Rusia dan Cina dimasa lalu membawa
keuntungan tersendiri bagi Rusia karena dengan adanya kerjasama militer kedua negara
yang justru saling mengamankan satu sama lain, maka konflik  wilayah perbatasan tidak
akan terjadi.

Terus berlangsungnya surplus perdagangan senjata Rusia juga setidaknya akan
menguntungkan kekuatan militer Rusia. Pendapatan dari ekspor senjata yang selama ini
didapat dari berbagai negara termasuk Cina sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar
industri pertahanan Rusia, mampu menjaga keberlangsungan produksi dan pengembangan
teknologi industri militer Rusia yang mana sangat berguna bagi modernisasi militer dalam
negeri. Setidaknya dapat dilihat bahwa hubungan Rusia dan Cina dalam bidang
perdagangan senjata tidak hanya membawa keuntungan secara ekonomi namun sekaligus
membawa keamanan bagi wilayah Rusia akibat meredanya konflik di perbatasan Cina.

Selain faktor ekonomi dan politik dalam negeri , terdapat keadaan eksternal yang
mempengaruhi Rusia dalam mengambil kebijakan  luar negeri. Yakni, konteks internasional
yang saat ini sedang terjadi. Munculnya Cina sebagai negara super power baru dalam dunia
internasional dengan kekuatan ekonomi dan militer yang besar, pada kenyataannya
menimbulkan keterancaman tersendiri bagi Rusia. Munculnya berbagai kekuatan baru
dalam sistem internasional yang multipolar, seperti misalnya Cina sebagai negara yang kuat,
tentu dapat menghambat usaha Rusia dalam  hal mengembalikan  kekuatannya sebagai
negara besar. Oleh karenanya kemudian, untuk mengimbangi dan menandingi berbagai
kekuatan baru yang muncul, diperlukan kekuatan dan posisi yang cukup solid dalam sistem
internasional yang multipolar. Rusia setidaknya harus mampu menunjukkan keunggulan
dan pengaruhnya terhadap negara-negara lain baik dalam bidang ekonomi, militer dan
politik, yang mana kemudian akan menimbulkan efek dependensi dan interdependensi
diantara mereka. Banyaknya kekuatan-kekuatan baru yang bermunculan dalam sistem
internasional yang multipolar seperti saat ini, tentu akan menciptakan disparitas power
antara negara yang satu dengan yang lainnya, yang sangat berpengaruh pada perilaku
negara. Banyaknya kekuatan yang muncul akan membuat negara mempertimbangkan dan
memetakan kekuatan-kekuatan yang muncul untuk memutuskan langkah yang harus
dilakukan untuk dapat mendominasi, misalnya berusaha meningkatkan kapabilitas
powernya atau dengan bekerja sama dengan negara lain yang lebih kuat.  Dalam konteks
sistem internasional yang multipolar seperti saat ini, aturan main yang berlaku adalah
mencegah aktor atau aliansi manapun untuk mendominasi dalam sistem internasional demi
terjaganya kestabilan  sistem, dan  kedua adalah mengoptimalkan peningkatan kekuatan
atau minimal memmpertahankan kekuatan yang dimiliki.(Rourke,nd). Konsep inilah yang
kemudian dilihat sebagai salah satu latar belakang pengambilan keputusan Rusia yang
mempertahankan Cina sebagai partnernya di bidang perdagangan senjata. Rusia
dihadapkan pada  pilihan berkerja sama dengan Cina atau menghentikan hubungan bilateral
dengan Cina, dalam hal ini Rusia dituntut untuk dapat mempertimbangkan keuntungan dan
kerugiannya secara cermat. Kebangkitan Cina sebagai negara Super Power menandingi
Amerika, pada faktanya juga muncul sebagai ancaman tersendiri bagi Rusia terutama
kehadirannya di kawasan Regional Rusia (Weitz, 2013) yang selama ini menjadi wilayah
sphere of influence Rusia, seperti misalnya di wilayah Asia Tengah yang mana sebagian
besar terdiri dari negara-negara bekas koloni Uni Soviet.

Selain itu, keadaan sistem internasional yang saat ini mulai memanas dengan berbagai
potensi konflik dan peperangan yang terjadi seperti misalnya Arab Springs, serta konflik
semenanjung korea yang semakin memanas dan banyak melibatkan campur tangan negara-
negara super power memaksa berbagai negara untuk memilih teman dan  lawan serta mulai



menjalin dan mempererat kedekatan-kedekatan dengan negara-negara besar demi
keamanan nasionalnya. Dan mempertahankan kedekatan dengan Cina melalui perdagangan
senjata tentunya akan mampu mengamankan posisi Rusia dalam dunia internasional yang
semakin memanas.

Dari berbagai kemungkinan – kemungkinan dan alasan Rusia seperti dijabarkan diatas
kemudian dapat diperoleh beberapa kemungkinan pilihan yang cukup rasional oleh Rusia
dalam kebijakan perdagangan senjatanya terhadap Cina yang dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Opsi Kemungkinan hasil yang dicapai

Bekerjasama
dengan Cina

1. Mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil
perdagangan senjata

2. Mempertahankan pasokan barang-barang
pokok dari Cina sebagai akibat kesepakatan
barter dari perdagangan senjata

3. Rusia dapat mempertahankan pengaruhnya di
Asia Tengah sekaligus memperoleh partner
dalam menghadapi ancaman Amerika Serikat

4. Rusia akan mendapatkan akses masuk yang
mudah ke wilayah Asia Pasifik melalui Cina.

5. Rusia dapat mengontrol perilaku Cina di
kawasan perbatasan Rusia

6. Rusia dapat memprediksi dan memetakan
kekuatan militer Cina

7. Rusia dapat memperkuat hubungan militer
dengan Cina

8. Rusia dapat mempertahankan hubungan baik
dengan Cina serta membentuk aliansi untuk
meningkatkan powernya

Menghentikan
kerjasama

dengan Cina

1. Rusia akan mengalami kerugian ekonomi yang
lebih besar karena kehilangan Cina sebagai
salah satu konsumen utama

2. Memperlemah hubungan bilateral Rusia dan
Cina di bidang yang lain mengingat
perdagangan senjata merupakan elemen
terpenting dalam hubungan bilateral kedua
negara.

3. Rusia akan terancam posisinya di pasar senjata
oleh negara-negara pemasok senjata lainnya
seperti Ukraina, yang juga memasok senjata ke
Cina

4. Rusia akan kehilangan aliansi, sehingga dapat
memperlemah posisinya di dunia internasional.

5. Kehilangan pasokan barang-barang pokok dari
Cina.

6. Kehilangan alat pengikat untuk mengontrol
Cina di kawasan perbatasan dan negara-negara
CIS di Asia Tengah

7. Kehilangan Akses ke kawasan Asia Timur dan
Pasifik



Kesimpulan

Kerjasama global yang sudah semakin umum dan mengalami transisi yang cukup
besar dari waktu ke waktu, membuat strategic partnership semakin dinamis daripada
fenomena yang statis, tidak hanya didasarkan pada kebenaran dan prinsip-prinsip dasar
yang dipegang negara namun lebih kepada flexibilitas dalam merespon peristiwa-peristiwa
yang terjadi dan tren yang sedang berlangsung dalam dunia internasional. Begitu pula, tensi
dan ambiguitas dalam hubungan Rusia dan Cina tidak dapat hanya dilihat dan dipahami
dalam konteks bilateral saja, namun juga harus dilihat melalui kebijakan luar negeri Rusia
yang diambil dalam lingkungan internasional yang tidak stabil dan kerap mengalami
perubahan.  Dalam pergeseran sistem internasional yang sedang terjadi, Rusia kerap kali
dihadapkan pada pilihan dan tekanan untuk membuat pilihan yang kritis. Dan salah satu
pilihan yang sulit adalah mengenai kebijakan luar negerinya terhadap Cina, terutama
mengenai kebijakan perdagangan senjata dan transfer teknologi militer yang kerap
bermasalah dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Alasan Rusia mempertahankan Cina sebagai partnernya di bidang perdagangan
senjata didasari oleh dua faktor, yaitu faktor potensi ekonomi serta konsiderasi keamanan
yang timbul karena kalkulasi potensi ekonomi yang muncul dari hubungan tersebut dan
konsiderasi faktor keamanan. Fakta mengenai kebangkitan Cina sebagai negara super power
yang terus mengalami keunggulan global dibanding Amerika Serikat sekaligus berpotensi
menimbulkan ancaman bagi Rusia, membuat Rusia harus memilih kebijakan luar negeri
yang kritis, yakni memutus hubungan perdagangan senjata dengan Cina atau
mempertahankan perdagangan senjata dengan Cina. Berbagai pertimbangan dan kalkulasi
yang cermat tentunya harus dilakukan Rusia, mulai dari pengaruh yang akan ditimbulkan
dari terhentinya perdagangan dengan Cina di bidang ekonomi, politik dan keamanan
negaranya. Di bidang ekonomi, kebijakan memutus perdagangan senjata dengan Cina tentu
akan menimbulkan kerugian besar dalam industri pertahanan Rusia, mengingat fakta bahwa
Cina merupakan salah satu konsumen terbesar industri pertahanan Rusia yang mana 15
persen dari keseluruhan total ekspor senjata ditujukan ke Cina. Walaupun jika dicermati
lebih lanjut, berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kerjasamanya dengan Cina di bidang
perdagagngan  senjata dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi Rusia di waktu yang akan
datang. Namun, Rusia juga mencermati adanya faktor mengenai potensi ekonomi dari
perdagangan senjata yang akan datang dengan Cina, mengingat proses modernisasi industri
militer  Cinayang masih terus berlangsung, serta potensi ekonomi dari kenaikan anggaran
belanja militer Cina yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang mana kemungkinan
besar akan dialokasikan dalam pembelian senjata ke Rusia, mengingat Cina masih
mengalami embargo senjata dari negara-negara barat.

Sedangkan di bidang politik, kerjasama perdagangan senjata merupakan alat
diplomasi yang digunakan Rusia untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap Cina terhadap
Rusia, yang mana perdagangan senjata kerap kali digunakan Rusia sebagai alat politik untuk
mendekatkan diri dengan Cina di berbagai kerjasama dalam kerangka hubungan bilateral
kedua negara. Sedangkan dalam sektor keamanan, kerjasama perdagangan senjata dengan
Cina, dapat dipandang sebagai alat untuk meningkatkan bargaining position Rusia dimata
Cina, termasuk mengenai pengaruhnya di kawasan Asia Tengah. Dalam hal ini, setidaknya
kerjasama senjata yang terjalin antara Rusia dan Cina dapat dijadikan alat yang mampu
mempengaruhi sikap dan kebijakan Cina di kawasan Asia Tengah. Bergantungnya Cina
terhadap teknologi tinggi persenjataan Rusia akan memaksa Cina bersikap hati-hati dalam
setiap kebijakannya terhadap Rusia. Selain itu, hubungan baik yang ditimbulkan dari
kerjasama perdagangan senjata dengan Cina, akan membawa Rusia pada pencapaian
kepentingan keamanan serta ambisi geopolitiknya, melalui berbagai kerjasama kedua
negara.



Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa kebijakan mempertahankan
perdagangan senjata dengan Cina merupakan kebijakan paling Rasional yang dapat
menguntungkan Rusia. Yang mana, perdagangan senjata terbukti mampu dijadikan sebagai
alat diplomasi yang ampuh untuk menentukan sikap dan kebijakan negara. Potensi ekonomi
yang datang dari perdagangan senjata, pada kenyataannya sangat mempengaruhi kapabilitas
kekuatan Rusia di kawasan Asia Tengah, serta bargaining positionnya bagi Cina sehingga
pilihan bekerja sama dengan Cina di bidang perdagangan senjata merupakan pilihan paling
tepat bagi Rusia.



Daftar Pustaka

Buku  Dan Jurnal Ilmiah

Adiyanta. F.C Susila “Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory): Alternatif Metode
Penjelasan dan Pendekatan Penelitian Hukum Empiris.” diakses tanggal 28
November 2012 (http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/372088191.pdf)

Axelrod, Robert and Douglas Dion, “The further evolution of cooperation”, Science, vol. 242
( 1988) pp. 1385–1390

Bin, Yu “China-Russia Relations: Embracing a Storm and Each Other?” Wittenburg
University, (January, 2009) diakses, 15 maret 2013
http://csis.org/publication/comparative-connections-v10-n4-china-russia-
relations-embracing-storm-and-each-other

Bitzinger, Richard A. and J.D Kenneth Boutin, “China’s Defence Industry: Change and
Continuity” in Rising China: power and reassurence, ed. Ron Huisken,  125-143 ,
Canberra, A.C.T:ANU E Press, 2009

Campaign against Arms Trade “Who calls the shots? How government-corporate collusion
drives arms exports” Repport Summary (2005), DIAKSES 10 Juni 2013
http://www.caat.org.uk/resources/publications/government/who-calls-the-shots-
4pp-0205.pdf

Coplin. William D. Pengantar Politik Internasional. Suatu Telaah Teoritis, Edisi kedua. (CV
Sinar Bandung, 1992), Hal.30.

Couloumbis ,Theodore A. dan James H.Wolfe, “Pengantar Hubungan Internasional,
Keadilan dan Power” (Englewood Cliffs :Prentice Hall, 1990)

de Haas, Marcel “Russian-Chinese Security Relations: Moscow Threat from the East?”
Netherland Institute of International RelationsClingendael, Report No.3 (March,
2013) diakses tanggal, 28 Mei 2013
(http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20130327_rc_securityrelations.pdf)

Donaldson, Robert H. and John A.Donaldson. “The Arms Trade in Russian-Chinese
Relations: Identity, Domestic Politics, and Geopolitical Positioning” International
Studies Quarterly, Vol. 47, No. 4 (December, 2003), pp. 713. (diakses tanggal 2
september 2012)
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3693642?uid=3738224&uid=2129&uid=21
34&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102317975171

Holsti, K.J.” Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis”, Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 1983
Jakobson, Linda , Paul Holtom, Dean Knox, and Jing Chao Peng, “China’s Energy and

Security Relations with Russia: Hopes, Frustrations and Uncertainties”. SIPRI
Policy Paper No.29 (october, 2011) diakses tanggal 2 september 2012
(http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP29.pdf)

Kriz, Zdnek and Jan Polisensky, “France, Germany, and The United Kingdom: The Arms
Trade with The People Republic of China” Masaryk University, Czech Republic
(2011) diakses 16 Maret 2013
http://www.kida.re.kr/data/kjda/07_Zdenek%20Kriz.pdf

Laruelle, Marlene “Russia in Central Asia: Old, History and New Challenges?” EUCAM,
Working Paper No.3 ,2009

Leksyutina, Yana “Russian – Chinese Relations: Raprochement or Rivalry” Chair in Bev –
Baillet Latour Working Papers, No.37. (July, 2010): 4. (diakses tanggal, 2 september
2012) http://soc.kuleuven.be/web/files/11/74/WP37-Leksyutina.pdf

Lo, Bobo “Axis of Convenience, Moscow, Beijing and The New Geopolitics” Royal Institute of
International Affairs , Brooking Institution Press, 2008.

Pierre, Andrew J., “Arms Sales: The New Diplomacy” Foreign Affairs Vol. 60, No. 2
(Winter, 1981): 266-286. Diakses, 11 Juni 2013
(http://www.jstor.org/discover/10.2307/20041080?uid=3738224&uid=2134&uid=
10743224&uid=2&uid=759776&uid=70&uid=3&uid=20355984&uid=76&uid=489
3904&uid=4877216&uid=4877232&uid=60&purchasetype=none&accessType=non
e&sid=21102321873491&showMyJstorPss=false&seq=2&showAccess=false)



Plano, Jack C. dan Roy Olton, “Kamus Hubungan Internasional” 1999.
Rourke, John T. & Boyer, Mark A. “International Politics on the World Stage”  Bried Edition,

Guillford
Sergey Denisentsev, Konstantin Makienko, “The Arms Trade Treat and Russian Arms

Exports: Expectations and Possible Consequences” Background Paper,
(UNIDIR,2009) (diakses, 18 Mei 2013)
http://www.unidir.org/files/medias/pdfs/background-paper-the-arms-trade-treat-
and-russian-arms-exports-expectations-and-possible-consequences-eng-0-257.pdf

Sergounin ,Alexander A and Sergey V. Subbotin, “Sino Millitary – Technical Cooperation: a
Russian View.” in Russia and The Arms Trade, edited by Ian Anthony , SIPRI,
Oxford University Press, 1998. diakses tanggal 2 september 2012
(http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=162)

Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Unpar Press. 2006.
Stephen J.Blank “The Dynamics of Russian Weapon Sales to China” Strategic Studies

Institute (March, 1997): 1-39. Pp.3 diakses 12 september 2012
http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/ruswep.pdf

Steven L. Green. Rational Choice Theory: an overview. (Baylor University, Departement of
Economic, 2002). http://www.business.baylor.edu/steve_green/green1.doc diakses
tanggal 28 November 2012.

Tsygankov, Andrei P. “Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National
Identity”United States of America, Rowman & Littlefield Publishing Croup, Inc.,
2006.

Vladimir Paramonov and Aleksey Strokov, “Russian-Chinese Relations: Past, Present and
Future” Defence Academy of United Kingdom, September,2006.

Weitz, Richard “China – Russia Security Relations: Strategic Parallelism Without
Partnership or Passion?”, Strategic Studies Institute, (August, 2008) Pp.24,
(diakses tanggal 2 september 2012) http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/

Westad Odd, Arne ed., Brothers in Arms: The Rise and Fall of The Sino-Soviet Alliance,
1945-1963. Washington, DC: Wodrow Wilson Center Press, 1998

Wheelock, 1978, p.123 in Sislin J. “Arms as Influence: The Determinants of Successful
Influence” The Journal of Conflict Resolution, (1994), Published by Sage
Publications Inc.

Thesis
Vitaly, Vasilev “Russia-China Millitary Arms Trade” master’s thesis, National Sun Yat Sen

University, 2007

Internet
______- “Pabrik Pesawat Rusia Menentang Penjualan Mesin Jet ke Cina” diakses 18 maret

2013 (http://www.indonesian.irib.ir/asia-pasifik/-
/asset_publisher/o5ZK/content/id/5025779)

______- “Pakistan Buying Chinese J-10 Fighters”, Defence Industry Daily (November,
2009) diakses, 14 Maret 2013 (http://www.defenseindustrydaily.com/Pakistan-
Buying-Chinese-J-10-Fighters-05937/)

______- “Russia Overview” diakses tanggal 11 juni 2013
(http://www.worldbank.org/en/country/russia/overview)

______-“China replaces UK becoming top 5 Arms Exportir.” diakses 23 maret 2013
(http://www.sipri.org/media/pressreleases/2013/ATlaunch)

______-“Russia’s Public Opinion: The Rise of China”Levada Center (Juni, 2007) diakses
tanggal 12 januari
2013(http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/jun07/CCGA+_FullReport_Ru
ssia.pdf )

Bussert, James.C. “China Copies Russia Ship Technology for Use and Profit” (2008)
diakses12 maret 2013 (http://www.afcea.org/content/?q=node/1624)



Dunnigan, James “Chinese Counterfeiters nasil Another Rusian Jet Fighter” diakses 12
maret 2013 (http://www.strategypage.com/dls/articles/Chinese-Counterfeiters-
Nail-Another-Russian-Jet-Fighter-5-14-2012.asp)

Elder, Miriam and Tania Branigan, “Russia arrests Chinese spy in row over defense
weapons” (2011)  diakes 29 Oktober 2012
(http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/05/russia-arrests-chinese-translator-
spying)

Farley , Robert,“Over The Horizon:Leveraging Declining Russia-China Arms Ties” World
Politics Review, (2011) diakses 12 maret 2013
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/10384/over-the-horizon-leveraging-
declining-russia-china-arms-ties

Konstantin Makienko, “Russia’s Position on The Global Arms Market” diakses  28 mei 2013
(http://valdaiclub.com/defense/58484.html)

Kutuzov, Michail “Russian Combat Aircraft fear Competition with China” Ria Novosti,
diakses tanggal 12 maret 2013
(http://en.rian.ru/military_news/20100705/159699935.html)

Lague, David “China eyes $3.5 billon Russian arms deal despite ire over Sukhoi copy”
Reuters, (March 27, 2013) diakses tanggal 12 Mei 2013
(http://www.reuters.com/article/2013/03/27/us-china-russia-arms-
idUSBRE92Q0PE20130327)

Lague, David “Russia and China rethink arms deals”. diakses tanggal 12 maret 2013
(http://www.nytimes.com/2008/03/02/world/asia/02ihtarms.1.10614237.html?pa
gewanted=al.)

Lynch, Colum “China’s arms exports flooding sub-saharan Africa” Washington Post,
Agustus, 25, 2012 (diakses 12 april 2013) http://articles.washingtonpost.com/2012-
08-25/world/35491659_1_arms-exports-chinese-diplomats-chinese-weapons

Marcella, Gabriel “China’s millitary Activity in Latin America” diakses, 28 mei 2013
(http://www.americasquarterly.org/Marcella)

Page, Jeremy “China Clones, Sells Russian Fighters” (2010)  (diakses 2 maret 2013)
http://online.wsj.com/article/SB200014240527487046792045756464726556
98844 .html

R.A Kawilarang, Renne “Rusia diminta tak gegabah jual teknologi militer ke Cina”
(Desember, 2012) diakses 10 mei 2013
(http://dunia.news.viva.co.id/news/read/374084-rusia-diminta-tak-gegabah-jual-
teknologi-militer-ke-china)

Stockholm International Peace and Research, “TIV arms Exports From Rusia, 1992-2005”
Arms Transfer Database (Juni, 2013)
http://www.armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (diakses 13
Juni 2013)

Stockholm International Peace Research Institute web site, (2013)
http://www.sipri.org/media/pressreleases/2013/AP_PR (diakses 12 januari 2013)

Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Arms Transfer Database, Russia
2006-2012” http://www.armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php

Weitz, Richard “Russia is losing its Chinese arms market?” Secondline of defense, (2010)
http://www.sldinfo.com/russia-is-losing-its-chinese-arms-market/ (diakses 2
september 2012)

Weitz, Richard “Super Power Symbiosis: The Russia-China Axs” World Affairs Journal
(diakses, 11 Juni 2013) http://www.worldaffairsjournal.org

Weitz, Richard “Why China Snubs Russia Arms?”, The Diplomat (2010), (diakses 2
september 2012) http://thediplomat.com/2010/04/05/why-china-snubs-russian-arms/


