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BAB II
PENINGKATAN PERDAGANGAN
BILATERAL INDONESIA – RUSIA

Sejarah Hubuangan Bilateral Indonesia – Rusia.
Uni Soviet pernah memiliki peranan besar untuk pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Hubungan Indonesia dan Uni Soviet sangat erat pada akhir 1950-an dan awal 1960-an.
Namun pada era Orde Baru di Indonesia, hubungan kedua negara mendingin. Baru pada 1990-an, setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungan Indonesia dan Rusia, sebagai pengganti dan pewaris Uni Soviet, mulai berkembang kembali. Memasuki abad ke-21, hubungan kedua negara meningkat secara signifikan.
Zaman Pemerintahan Orde Lama.
Sejak resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950, barulah enam tahun kemudian Presiden RI Soekarno menginjakkan kaki di Uni Soviet. Sejak kunjungan itulah, hubungan persahabatan antara kedua negara terus berkembang. Namun, itu tak berarti bahwa hubungan antara kedua negara tidak pernah mengalami kemunduran.
Nama Indonesia sudah dikenal di Uni Soviet lama sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku karangan Aleksander Guber yang ditulis pada 1933, nama Indonesia sudah tercantum. Saat itu, Indonesia sebenarnya masih disebut Hindia Belanda, namun Uni Soviet memilih menyebut negara ini sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh para pejuang Indonesia Prof. Dr. Aleksander Guber (1902 – 1971) adalah seorang sejarawan dunia dan sekaligus pendiri sekolah penelitian ilmiah mengenai Indonesia dan Filipina, sumber : Fauzan Al-Rasyid, Sejarah Rusia dan Dunia, Jakarta : Sinar Harapan, 2000, hlm. 55. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer.
Di tengah tekanan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, sejarah mencatat Uni Soviet, Ukraina, Belarus, dan sekutu-sekutu Uni Soviet di PBB secara konsisten mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia. Meskipun pada masa itu Belarus dan Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet, tapi Uni Soviet memiliki tiga perwakilan di PBB, yaitu Uni Soviet, Ukraina, dan Belarus Ibid..
Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, perwakilan Indonesia dan Uni Soviet pernah menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko. Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda.
Pada 24 Desember 1949, Uni Soviet menerima informasi resmi mengenai kesepakatan hubungan Belanda dan Indonesia. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky langsung mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Hatta yang berbunyi, “Atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat memberitahukan kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia RBTH Indonesia, Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara, sumber : http://indonesia.rbth.com/politics/2015/02/24/kisah_persahabatan_jakarta_dan_moskow_65_tahun_pasang-surut_relasi_d_26899, diakses tanggal 23 April 2017.”.
Telegram tersebut kemudian dibalas oleh Hatta pada 3 Februari 1950 untuk mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan dari Uni Soviet dan siap membina hubungan dipolomatik dengan pihak Soviet. Tanggal telegram yang dikirim oleh Hatta itu kemudian dikenang sebagai tanggal bermulanya hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet.
Pada akhir 1950-an, Indonesia hendak memodernisasi angkatan bersenjatanya. Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia hanya memiliki sisa persenjataan dari Perang Dunia II. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kekuatan persenjataan Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Ibid..Saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa proposal agar mendapat bantuan untuk mereformasi angkatan bersenjata Indonesia. Namun, AS menolak proposal tersebut dengan alasan Indonesia masih memiliki konflik yang belum terselesaikan dengan Belanda, yakni terkait masalah Irian Barat. AS menolak memberi bantuan persenjataan bagi Indonesia karena khawatir senjata tersebut akan digunakan untuk berperang melawan sekutu AS di NATO, yaitu Belanda.
Ditolak AS, Indonesia kemudian berpaling ke Uni Soviet. Ternyata, Indonesia tidak hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi dengan dukungan Uni Soviet, Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan pengetahuannya di bidang militer.Uni Soviet memasok banyak peralatan militer pada Indonesia, mulai dari tank, kapal perang, dan berbagai jenis pesawat tempur. Tentu saja semua itu tidak gratis. Pemberian tersebut merupakan bagian dari kredit sebesar satu miliar dolar AS. Namun, Indonesia telah membayar lunas semuanya pinjaman tersebut pada pertengahan 1990-an Ibid.. Selain memasok peralatan militer, Uni Soviet juga memberikan pelatihan teknis untuk para tentara Indonesia di akademi militer di Moskow, Sankt Petersburg, Sevastopol, dan Vladivostok. Rusia juga mengirim seribu instruktur ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Madiun untuk melatih tentara Indonesia. Rusia sadar bahwa sebagai negara baru, militer Indonesia memiliki pengalaman yang sangat terbatas, terutama terkait pengalaman teknis. Belanda tidak mewariskan budaya yang berkaitan kemampuan teknis pada rakyat Indonesia. Padahal, perlu beberapa generasi agar Indonesia dapat benar-benar menguasai hal tersebut.
Pada 1956, Indonesia dan Soviet memulai kerja sama bilateral di bidang perdagangan. Presiden RI Soekarno mengunjungi Uni Soviet untuk pertama kalinya. Sejak itu, hubungan kedua negara terus berkembang. Awalnya, perbedaan ideologi politik dan sistem ekonomi kedua negara sempat membuat hubungan kedua negara tidak berjalan mulus. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Ketika itu, ketegangan terasa di seluruh belahan dunia akibat pertentangan ideologi antara Blok Barat dan Timur. Selain itu, revolusi sosialis tengah terjadi di beberapa negara, dan berdampak sangat luas Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta : Masagung, 2000, hlm. 57-60 .
Pemerintah Uni Soviet paham bahwa mereka tidak dapat memaksakan kehendak dalam hal ideologi negara atau mengklaim posisi dominan terhadap Indonesia. Baik Indonesia maupun Uni Soviet saling menyadari bahwa kedua negara dapat fokus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, tanpa mempermasalahkan ideologi politik Manai Sophian, Kehormatan Bagi yang Berhak, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hlm 100.. Pada 12 April 1961, Soekarno kembali berkunjung ke Soviet. Meski kunjungan Soekarno ke Uni Soviet kala itu merupakan kunjungan yang bersifat simbolis, beberapa pakar berpendapat pemerintah Uni Soviet kala itu telah berharap Indonesia dapat menjadi sekutu, baik secara militer maupun ideologi. Kunjungan pada tahun 1961 tersebut semakin mengukuhkan kemesraan hubungan Uni Soviet dengan Indonesia.
Beberapa dekade setelah 1950-an, hubungan Indonesia dan Uni Soviet berkembang secara signifikan. Namun, bukan berarti hubungan baik kedua negara hanya terkait hubungan militer semata. Uni Soviet juga banyak bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun infrastruktur sipil, seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, stadion, dan reaktor nuklir percobaan di Serpong Ibid..
Sayangnya, kondisi dalam dan luar negeri Indonesia tidak mendukung kelancaran proyek-proyek ini. Beberapa proyek terpaksa ditinggalkan karena ketiadaan dana. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan kedua negara sempat mengalami kemunduran.  Namun, gejolak politik yang sempat terjadi pada masa itu bukan berarti hubungan kedua negara tidak terjaga. Kedua negara sadar akan perbedaan ideologinya, namun tetap menjaga hubungan dalam batas-batas yang wajar. 
Kini, 65 tahun telah berlalu sejak Hatta mengirimkan telegram ke Uni Soviet yang menandai dibukanya pintu kerja sama antara kedua negara. Saat ini semakin banyak warga negara Indonesia yang belajar di universitas-universitas di Rusia, begitu pula sebaliknya. Hubungan baik yang telah terbina ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian Rusia.
Di masa depan, sangatlah penting bagi Indonesia untuk mencari format baru dalam hubungan internasional. Dalam kaitannya dengan kerja sama Rusia-Indonesia, hubungan kedua negara harus berkembang ke level yang lebih tinggi, tidak hanya terbatas pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga pada tataran hubungan masyarakat sipil.
Zaman Pemerintahan Orde Baru.
Kemesraan Indonesia dan Uni Soviet sayangnya tidak bertahan lama. Setelah terjadinya peristiwa G30S pada 1965, pemerintah Soekarno digantikan oleh Soeharto. Orientasi politik pemerintahan Soeharto berseberangan dengan pemerintahan lama. Akibatnya, Soeharto membekukan segala bentuk hubungan kerjasama dengan Uni Soviet.  Hal itu ditandai dengan dibubarkannya Lembaga Persahabatan Indonesia-Soviet, padahal lembaga inilah adalah penggerak utama kerja sama ilmu dan kebudayaan kedua negara. Saat itu yang paling terkena dampaknya adalah mahasiswa Indonesia di Uni Soviet. Mereka tak bisa pulang ke tanah air. Rezim Soeharto tak hanya mencabut paspor mereka, tetapi hubungan dengan instansi kedinasan yang mengirim mereka juga diputus Sammy Mantolas, Panas-Dingin Hubungan Indonesia-Rusia, sumber : https://tirto.id/panas-dingin-hubungan-indonesia-rusia-bSPS, diakses tanggal 25 April 2017..
Sudut pandang geopolik Bung Karno seperti tergambar melalui penggalan dari pidato pembukaan KAA Bandung 1955 Ada satu hal yang menyamakan Presiden Pertama RI Sukarno dan Presiden Kedua RI Suharto. Keduanya sama-sama membaca konstalasi geopolitik global ketika menyusun sebuah kebijakan strategis. Bung Karno, ketika memprakarsasi Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 untuk merajut solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Coba saja simak pidato Bung Karno dalam pembukaan KAA Bandung 18 April 1955: “Saudara-saudara, betapa dinamisnya zaman kita ini. Saya ingat, bahwa beberapa tahun lalu saya mendapat kesempatan membuat analisa umum tentang kolonialisme. Dan bahwa saya pada waktu itu meminta perhatian pada apa yang saya namakan ‘Garis Hidup Imperialisme.’ Garis itu terbentang  mulai selat Jibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan Tiongkok Selatan (Sekarang Laut Cina Selatan) sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang itu sebagian besar adalah tanah jajahan. Rakyatnya tidak merdeka. Hari depannya terabaikan kepada sistem asing. Sepanjang garis hidup itu, sepanjang urat nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme”. Sumber : Ali Sostoamidjojo, Tonggak-Tonggak Diperjalananku, Jakarta : PT. Kinta, 1955 hlm. 107., didasarkan pengetahuannya yang luas dan mendalam atas situasi Perang Dingin yang sedang terjadi antara kutub barat (AS dan Eropa Barat) versus Uni Soviet dan Cina sejak awal 1950-an. Gagasan untuk menggalang solidaritas Asia-Afrika dengan tema Anti Imperialisme dan Kolonialisme, sejatinya dimaksudkan untuk membangun sebuah Kekuatan atau Kutub Ketiga di luar orbit pengaruh Kutub AS dan Eropa Barat maupun Kutub Soviet dan Cina.
Keberhasilan KAA Bandung 1955 kemudian dikembangkan dan diperluas lingkupnya menjadi kerjasama lintas kawasan dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok. Hanya bedanya, kali ini temanya adalah menggalang solidaritas negara-negara Berkembang dan baru merdeka. Kelak oleh Bung Karno, gagasan ini dikembangkan menjadi the New Emerging Forces. Bahkan rencananya melalui diselenggarakannya Conference of New Emerging Forces (Conefo) pada Agustus 1966, akan dijadikan embrio lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertumpu pada negara-negara dari dunia Selatan yang baru merdeka dan berkembang, menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global dari Dunia Utara. Sayang, rencana besar ini batal gara-gara meletusnya Gerakan 30 September 1965 Ibid..
Kerap diabaikan oleh para pakar politik internasional dalam mengkaji politik luar negeri era pemerintahan Suharto, yaitu bagaimana cara dan sudut pandang Suharto dalam membaca konstalasi global sebagai dasar dirinya dalam menyusun kebijakan luar negeri. Sejak isu globalisasi muncul seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin pada akhir 1980-an, Suharto sebenarnya sudah mulai mengubah cara pandang geopolitiknya. Dia melihat cara pandang geopolitik yang berdasarkan pengelompokan negara Blok Timur dan Blok Barat sudah hancur ketika gelombang Glasnost dan Perestroika menghancurkan Uni Soviet Richard Robinson, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Jakarta : Komunitas Bambu, 2013 hlm. 115..
Dalam pandangan Suharto dari kacamata geopolitik dan geoekonomi pada pasca Perang Dingin, dunia mulai membentuk kutub geopolitik dan geoekonomi baru yakni Kutub Amerika Serikat, Kutub Tiongkok, Kutub Rusia dan Kutub negara-negara Islam. Tak banyak yang menyadari saat itu bahwa sejak tahun 1985-an Suharto sebenarnya sudah melihat bahwa perang geopolitik dan geoekonomi akan terjadi diantara kutub-kutub tersebut Ibid.. Ini salah satu topik yang paling menarik untuk dibahas. Untuk beselancar diantara kutub kekuatan itu, Suharto memutuskan untuk tidak bergabung dengan AS, Tiongkok dan Rusia. Dia ingin Indonesia bergabung dengan kutub negara-negara Islam dan menjadi pemimpin negara-negara Islam dunia. Suharto bermaksud membentuk kutub geopolitik baru dunia: AS, Tiongkok, Rusia dan Indonesia sebagai representasi negara-negara Islam Poetra Poser Alam, Soekarno dan Soeharto Dimata Para Kyai Peran dan Andil Dua Tokoh Kharismatik Bagi Agama, Bangsa dan Negara, Jakarta : Duta Masyarakat, 2016 hlm. 185.. Untuk agenda besar itu, secara perlahan, Suharto mulai mengubah identitas politik Indonesia untuk lebih condong menjadi negara Islam. Dia mendirikan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan mengubah namanya menjadi Muhammad Suharto. Ini adalah strategi dan fondasi awal strategi geopolitik Soeharto saat itu.
Pada tataran ini, nampak jelas strategi Geopolitik Suharto tidak jauh berbeda dengan strategi geopolitik Bung Karno. Yaitu sama-sama berhasrat untuk menjadikan Indonesia sebuah kekuatan atau kutub tersendiri di luar kutub negara-negara adikuasa baik yang terlibat dalam Perang Dingin maupun di pasca Perang Dingin seperti yang coba disiasati oleh Suharto. Bedanya, kalau Bung Karno mengusung tema anti imperialisme dan kolonolialisme maupun aspirasi negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, Suharto mencoba memotori solidaritas negara-negara Islam sehingga Indonesia bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin negara-negara Islam dunia Ibid..
Kondisi obyektif nasional Indonesia ketika Suharto mulai mencanangkan niatnya jadi kutub geopolitik baru pasca Perang Dingin, nampaknya memang cukup beralasan dan bahkan cukup rasional. Karena kalau mencermati karakteristik kepemimpinan Suharto, segala yang dilakukannya serba sistematis dan terencana. Misalnya blue print (cetak biru) pembangunan pemerintahan Suharto. Semua tercatat dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang I (RPJPI) 1968 – 1998. RPJP I ini di-breakdown dalam program pembangunan lima tahunan yang sering disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Di Repelita VI, tepatnya 1997, berdasarkan catatan data perekonomian saat itu terlihat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen pertahun. Sedangkan ingkat inflasi selalu bisa dipertahankan di bawah 10 persen. Di sisi ekspor, pertumbuhan ekspor non migas mencapai rata-rata 20 persen per tahun sedangkan pertumbuhan ekspor barang manufaktur rata-rata 30 persen per tahun. Lepas dengan segala kontroversinya, harus diakui Ini sebuah prestasi ekonomi yang sangat bagus Femi Adi Soempeno, Mereka Mengkhianati Saya, Jakarta : Galang Press, 2008 hlm. 110. Beberapa fondasi pembangunan strategis lain juga dilakukan rezim Suharto dalam skema Repelita-nya adalah tercapainya swasembada pangan (1984), berdirinya IPTN untuk membuat pesawat (komersial dan tempur) dan berdirinya PT PAL untuk membuat kapal (komersial dan tempur). 
Di sisi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, Satelit Palapa sudah diluncurkan. Beberapa pembangkit listrik yang menggunakan komoditas batubara yang sangat berlimpah juga dibangun. Untuk pengembangan teknologi nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) juga sudah siap untuk bekerja. Di industri mobil nasional, Suharto bahkan berani melawan Jepang  dengan mengizinkan Korea Selatan untuk memulai proyek mobil nasional Timor. Di sisi penguasaan geopolitik dan geoekonomi Asia, Suharto bahkan membuat fondasi penting dengan mendirikan Otorita Batam. Suharto tak ingin Selat Malaka dikuasai terus oleh Singapura Richard Robinson, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Jakarta : Komunitas Bambu, 2013 hlm. 103. Langkah ini membuat Singapura sangat ketakutan. Betapa tidak, kalau Otorita Batam semakin kuat maka Singapura tak lagi menguasai Selat Malaka. Bahkan akan mengundang campur tangan AS, Jepang, Inggris dan Cina yang merasa terusik kepentingan geoekonomi dan geopolitik globalnya di Selat Malaka. Intinya, strategi geopolitik dan geoekonomi global yang dilakukan Suharto saat itu membuat marah dan ketakutan banyak negara Ibid.. Apalagi ketika memasuki tahun 1997, Suharto sudah mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang II (25 tahun) sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang I dengan fokus Indonesia akan menjadi negara maju yang setara dengan AS, Eropa, Jepang, Tiongkok dan Rusia.
Suharto sering mengistilahkan dengan kata Indonesia Tinggal Landas.  Suharto menyatakan bahwa pada 2005 nanti Indonesia tidak akan lagi dijajah oleh negara-negara kuat seperti AS dan sekutunya. Dan pada 2020 nanti, Indonesia akan menjadi pemimpin negara-negara Islam yang ada di dunia ini. Inilah sekelumit catatan penting untuk menggambarkan agenda yang dilakukan Suharto untuk membawa Indonesia menjadi kutub baru kekuatan geopolitik dan geoekonomi global saat itu Poetra Poser Alam, Soekarno dan Soeharto Dimata Para Kyai Peran dan Andil Dua Tokoh Kharismatik Bagi Agama, Bangsa dan Negara, Jakarta : Duta Masyarakat, 2016 hlm. 200..
Negara-negara adikuasai terutama AS, Inggris, Jepang dan Cina mulai membaca agenda strategis geopolitik dan geoekonomi Suharto, nampaknya mereka mulai cemas. Sejak 1990-an,  beberapa negara, terutama AS, sudah mulai menekan Indonesia dengan melakukan destabilisai secara perlahan dengan menggunakan soft power. Jutaan dollar bantuan turun (lewat USAIDS salah satunya) ke banyak organisasi massa (termasuk LSM) untuk membentuk perlawanan-perlawanan yang mengatas namakan HAM, anti korupsi, transparansi sampai kebebasan pers. Maklum, saat itu memang kelemahan besar dan mendasar rezim Suharto adalah di isu HAM, demokrasi, korupsi dan kebebasan berpendapat dan bersuara. Alhasil, Gerakan soft power itu terbukti efektif sebagai daya tekan. Secara perlahan pengaruh Suharto mulai meredup. Dengan picu krisis perbankan kemudian bergerak ke krisis ekonomi kemudian ke krisis politik dan berakhir di krisis kepercayaan (legitimasi) yang membuat Suharto tak berdaya lagi. Begitulah. Krisis moneter yang terjadi pada 1998 membuat impian besar Suharto kandas. Suharto lengser pasca penandatangan LoI ke dua dengan IMF di hadapan Direktur IMF saat itu, Michael Camdesu. Suharto kalah menghadapi kepentingan banyak negara dan korporasi global yang ada dibalik IMF Hendrajit dan faizal Rizkinya Arief, MENGENANG BETAPA KUATNYA INDONESIA DI ERA SOEKARNO DAN SOEHARTO Membaca Persamaan Strategi Geopolitik dan Geo ekonomi  Bung Karno dan Bung Harto,Jakarta : Global Future Institute, sumber : https://safarians.net/2016/02/20/mengenang-betapa-kuatnya-indonesia-di-era-soekarno-dan-soeharto/, diakses tanggal 20 April 2017..
Zaman Reformasi (dari Presiden B.J. Habibie sampai Megawati).
Uni Soviet di era awal 1990 bubar. Hanya tersisa Rusia dan negara-negara merdeka lainnya yan berpisah dari Soviet. Pemimpin federasi Uni Soviet yang bernama Rusia menjadi penerus dari kejayaan Uni Soviet. Kerjasama Indonesia Soviet yang terputus di era Orde Baru itu kembali terjadi dengan kerjasama Indonesia-Rusia di saat komunisme Rusia sudah runtuh.
Hubungan dengan Rusia diaktifkan kembali dengan kunjungan Menlu Rusia, Yuri Maslyukov, ke Jakarta bulan Maret 1999, yang melakukan perundingan dengan Presiden B.J. Habibie, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Usai perundingan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menandatangani persetujuan perdagangan, persetujuan kerjasama teknik dan ekonomi, dan persetujuan penghindaran pajak berganda RR Emilia Yustiningrum, Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia, sumber : http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia-, diakses tanggal 27 April 2017..
Sejak B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid tahun 1999, arah kebijakan luar negeri Indonesia juga turut mengalami perubahan. Bahkan, Abdurrahman Wahid pernah melakukan terobosan politik luar negeri dengan mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun tidak mendapatkan dukungan dari dalam negeri. Pada masa ini, hubungan dengan Rusia tidak mengalami peningkatan. Abdurrahman Wahid pernah mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin, sewaktu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB di New York tanggal 7 September 2000. Namun, pembicaraan kedua presiden belum mengarah pada peningkatan hubungan bilateral kedua negara.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid pada 2001 mulai menggeliatkan lagi hubungan Indonesia-Rusia. Megawati dan Vladimir Putin sempat mengadakan pertemuan pada saat dilaksanakannya KTT APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) di Shanghai, China, tanggal 19 Oktober 2001. Vladimir Putin juga mengirimkan kawat kenegaraan kepada Megawati tanggal 13 Oktober 2002 berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memerangi terorisme dan kawat kedua tanggal 9 Oktober 2003 sehubungan dengan kecelakaan tragis di Jawa Timur. Selain itu, kunjungan resmi Menlu Indonesia, Hasan Wirajuda, ke Rusia dan melakukan pembicaraan dengan Menlu Rusia, Igor Ivanov, tanggal 27 September 2002 merupakan momentum yang melahirkan komitmen baru kedua negara untuk memasuki tahapan hubungan dan kerjasama yang lebih tinggi. Peristiwa ini mempunyai arti penting mengingat kunjungan pertama Menlu RI dilakukan setelah 13 tahun pasca runtuhnya Uni Soviet. Dalam pertemuan bilateral itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum Konsultasi Bilateral antara Kementerian Luar Negeri yang menyepakati bahwa suatu ketika akan meningkat menjadi Konsultasi Bilateral Antar Pemerintah. Bersamaan dengan kunjungan Menlu RI tersebut, kedua negara untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi Bersama dalam format baru guna mendorong peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, serta iptek Ibid..
Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia tanggal 20-23 April 2003 dan menghasilkan deklarasi kerangka kerja hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21. Deklarasi tersebut membahas sejumlah kesepakatan seperti kerjasama teknik militer, perbankan, dan teknologi ruang angkasa. Pada saat bersamaan, kedua pihak sedang mempersiapkan berbagai persetujuan bilateral di bidang penggunaan nuklir untuk maksud damai, perikanan, pariwisata, usaha kecil dan menengah (UKM), kesehatan, olah raga, dan pendidikan Tulisan Bringing Russia to the World and World to Russia, menyebutkan bahwa Megawati sempat menandatangani kontrak pembelian dua jet tempur Sukhoi Suu-27SK, dua versi SU-30MK, dan dua helikopter Mi-35. Keharmonisan itu juga dapat dilihat ketika Indonesia dan Rusia mengadakan pagelaran Budaya Indonesia-Rusia di Moskow dengan tema "Dua Budaya dalam Satu Nada," pada 10 Juli 2003, sumber : Ibid 9..
Sementara itu, perkembangan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan orientasi sejak memasuki masa reformasi. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk lebih banyak terlibat dalam upaya penyelesaian masalah internasional, di mana pada saat yang bersamaan diterjemahkan sebagai upaya mendukung pembangunan nasional khususnya pasca reformasi Ibid 22..
Di dalam negeri, muncul kebutuhan untuk memodernisasi peralatan militer untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Sayangnya, pada saat itu Indonesia masih menjalani embargo senjata dari AS, sehingga ketika muncul kebutuhan untuk memodernisasi peralatan militer, tidak bisa mengharapkan kerjasama dengan AS. Hal ini memacu Megawati untuk melakukan langkah taktis dengan melakukan kunjungan ke Rusia dan sejumlah negara Eropa Timur untuk keluar dari belitan embargo senjata ini. Kunjungan kenegaraan ini mendapatkan respon positif dari Rusia. 
Meski diwarnai kontroversi, Megawati melakukan pembelian dua pesawat Sukhoi Su-27SK, dua pesawat tempur Sukhoi Su-30MK, dan dua helikopter tempur MI-35 dengan sistem imbal dagang. Komoditas untuk imbal dagang tersebut antara lain produk minyak kelapa sawit mentah dan karet, dengan total imbal dagang kurang lebih AS $ 175 juta. Kerjasama ini dinilai banyak pihak sebagai tindakan tidak populer di tengah krisis ekonomi dan tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ibid..
Upaya Megawati ini menghasilkan hubungan kemitraan yang telah diperbaharui antara Indonesia dan Rusia yang menyepakati beberapa hal. Pertama, bidang politik, Indonesia dan Rusia sepakat untuk menjamin stabilitas keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik, serta akan meningkatkan interaksi politik di antara lembaga dan pejabat kedua negara. Kedua, bidang ekonomi dan perdagangan, kedua negara juga sepakat meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, penanaman modal, dan teknologi melalui mekanisme komisi bersama. Ketiga, bidang industri militer, Indonesia dan Rusia sepakat meningkatkan kerjasama teknik militer. Dalam masalah keamanan, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah internasional dengan mengedepankan aspek legal dan kepentingan bersama semua pihak yang terlembaga melalui forum PBB.
Zaman Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.
Sejak SBY menduduki kursi Presiden Indonesia bulan Oktober 2004, Vladimir Putin telah dua kali memulai pembicaraan telepon dengannya. Pembicaraan pertama tanggal 20 Oktober 2004 ketika Putin memberikan ucapan selamat atas terpilihnya SBY sebagai Presiden Indonesia dan pembicaraan telepon kedua pada 26 Desember 2004 sehubungan dengan keprihatinan Putin atas bencana tsunami Aceh. Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia sebanyak tiga kali, dan pertemuan di Jakarta tanggal 6 September 2007 merupakan pertemuan yang keempat, yang dilanjutkan oleh pertemuan kelima di sela-sela KTT APEC di Australia Co. cipt..
Sebagai tindak lanjut dalam pembelian pesawat tempur, Rusia mengirimkan dua belas orang teknisi militer untuk merakit pesawat Sukhoi di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada bulan September 2010, sebagai komitmen negara penjual kepala pembeli. Sayangnya, tiga teknisi meninggal dunia karena keracunan methanol dalam minuman keras, meskipun hal tersebut dibantah oleh Kedutaan Rusia di Jakarta Vivanews, 2010. Ketiga teknisi tersebut, Alexander Poltorak (50), Sergei Voronig (55), dan Viktor Savanoc (55), dipulangkan ke Rusia dengan menggunakan pesawat Antonov. Namun demikian, Rusia mengirimkan teknisi pengganti sehingga proses perakitan pesawat Sukhoi tetap berjalan, tanpa mempengaruhi hubungan kedua negara, sumber : www.vivanews.com diakses tanggal 27 April 2017.. 
Telah diterima secara luas bahwa dinamika persahabatan Indonesia-Rusia mengalami pasang surut seiring dengan turun naiknya politik domestik dan orientasi politik luar negeri Indonesia. Kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing presiden yang pernah berkuasa di Indonesia juga mewarnai dinamika persahabatan kedua negara. Namun demikian, kepentingan nasional Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan telah menempatkan Rusia sebagai mitra yang strategis di masa yang akan datang.
Hubungan harmonis itu berlanjut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Presiden SBY juga mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia. Tercatat volume perdagangan Indonesia dan Rusia pada tahun 2005 mencapai $680 juta, melebihi angka pada 2004 yang hanya mencapai $480 juta Ibid.. 
SBY merencanakan pada 2015 Indonesia bisa meningkatkan volume perdagangan dengan Rusia menjadi $5 Miliar. Menurut Hatta Rajasa, yang kala itu menjabat menteri perekonomian, volume perdagangan Indonesia-Rusia selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, di mana meningkat rata-rata 29,27 persen per tahun Ibid..
Zaman Pemerintahan Joko Widodo. 
Saat ini, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keharmonisan Indonesia dan Rusia tetap terjaga. Bahkan saat KTT ASEAN-Rusia, kedua Presiden dua negara ini sempat menandatangani beberapa perjanjian bilateral. Kita akan sama-sama melihat, apakah Presiden Jokowi akan mempererat hubungan Indonesia-Rusia lebih dari presiden sebelum-sebelumnya.
Kembali, hubungan Indonesia dan Rusia terlihat semakin mesra. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke negara yang dulunya bernama Uni Soviet tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi diterima Presiden Rusia Vladimir Putin dan melangsungkan pembicaraan di kediaman resmi presiden Federal Rusia Bocharoc Rucey, di Sochi. Banyak pihak yang menilai bahwa pemilihan rumah kediaman sebagai tempat pertemuan daripada di gedung pemerintahan tersebut merupakan bentuk apresiasi Rusia kepada Indonesia dengan menganggap sebagai saudara Dwi Andi, Jokowi Teruskan ‘Jalinan Cinta’ Indonesia-Rusia seperti Era Soekarno, sumber : http://www.suratkabar.id/13298/politik/jokowi-teruskan-jalinan-cinta-indonesia-rusia-seperti-era-soekarno, diakses tanggal 27 April 2017..
Selain membahas masalah upaya peningkatan ekspor minyak sawit dan kerja sama di sektor ekonomi, serta keinginan Pemerintah Indonesia dalam pembelian property di Kota Moscow sebagai gedung pengganti KBRI yang sedang direnovasi, Jokowi dan Putin saling memuji dan mengemukakan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia ini sangat erat, bahkan sudah terjalin lebih dari 60 tahun lalu Ibid.. 
Setelah Uni Soviet pecah dan berganti nama menjadi Rusia, presiden-presiden Indonesia, dari Soekarno, Soeharto sampai dengan Jokowi selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke negara yang dikenal dengan hawa dinginnya itu. Banyak kerja sama yang telah disepakati antara kedua negara, mulai dari di sektor perekonomian sampai dengan militer, seperti contohnya pembelian pesawat tempur Sukhoi yang akhirnya menjadikan Amerika Serikat bersikap keras kepada Indonesia. 
Tidak hanya itu saja, pada saat digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT-APEC) 2014 di Beijing, Cina, Putin juga sangat senang dapat kembali bertemu dengan delegasi Indonesia yang diwakili langsung oleh Jokowi, selaku Presiden Indonesia. Diharapkan, di masa-masa mendatang, hubungan internasional antara Indonesia-Rusia ini akan lebih erat lagi, tidak ahnya sebatas hubungan antarpemerintah saja, melainkan juga sampai ke ranah masyarakat umum Ibid..

Perdagangan Bilateral Indonesia – Rusia.
Indonesia diprediksi akan menjadi mitra dagang utama Rusia di Asia Tenggara dalam sepuluh tahun ke depan. Pada akhir 2015 lalu, omzet perdagangan di antara kedua negara sudah mencapai dua miliar dolas AS. Terhitung pada 2026 mendatang, jumlah ini diramalkan akan meningkat hingga melebihi empat miliar dolar AS. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil studi ekonomi terbaru yang disediakan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rusia Suci Puti Melati, 2026, Indonesia Diprediksi Jadi Mitra Dagang Utama Rusia, sumber : http://indonesia.rbth.com/news/2016/12/07/2026-indonesia-diprediksi-jadi-mitra-dagang-utama-rusia_654211, diakses tanggal 27 April 2017..
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian paling maju di ASEAN dengan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 4 – 5 persen dan secara aktif memperluas kemitraan dagang dengan Rusia. Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2016, omzet perdagangan antara Indonesia dan Rusia melebihi 1,35 miliar dolar AS, atau dengan kata lain, tujuh persen lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir, tingkat ekspor Rusia mencapai keseimbangan dengan tingkat impor Indonesia (masing-masing 670 juta dan 665 juta dolar AS). Selama tujuh bulan pertama pada 2016, pengiriman produk dari Rusia ke Indonesia meningkat hingga 12,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015. Pada saat yang sama, ekspor produk Indonesia ke Rusia juga meningkat sebesar 11,6 persen Ibid..
Struktur ekspor Rusia ke Indonesia didominasi oleh pasokan energi (42 persen), pesawat terbang dan teknologi ruang angkasa (38 persen), serta logam besi (16 persen). Para peneliti juga mencatat tumbuhnya minat Indonesia terhadap cokelat Rusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan ekspor permen dan cokelat Rusia sebesar 4 persen. Indonesia memasok peralatan elektronik (39 persen), furnitur (21 persen), serta impor pangan (19 persen). Di samping itu, Indonesia juga mengekspor tekstil dan sepatu ke Rusia Kordinator Fungsi Ekonomi KBRI Moskow Kiki Kusprabowo, “Kami optimis bahwa omzet perdagangan antara Indonesia dan Rusia akan meningkat setidaknya 8 – 12 persen, yaitu sekitar 180 – 230 juta dolar AS per tahun. Menurut prediksi kami, menjelang 2026, jumlah ini akan menembus angka empat miliar dolar AS per tahun”, sumber : ibid..
Ekspor Indonesia ke Rusia.
Nilai perdagangan antara Rusia dan Indonesia walaupun masih relatif kecil, cenderung terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total nilai perdagangan RI- Rusia tahun 2006 senilai 690 juta dollar AS, melonjak menjadi 1,68 miliar dollar AS pada tahun 2015. Sampai Mei 2015, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 790 juta dollar AS. Ekspor Indonesia tercatat 370 juta dollar AS dan impornya senilai 420 juta dollar AS. Akan tetapi, menurut data Federal Custom Service Rusia, total nilai perdagangan kedua negara tahun 2015 mencapai 1,91 miliar dollar AS, meningkat hampir 200 persen dari tahun 2014 Robert Adhi, Perdagangan RI-Rusia Semakin Meningkat, sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/13/09454392/Perdagangan.RI-Rusia.Semakin.Meningkat, diakses tanggal 27 April 2017..
Nilai ekspor Rusia sebesar 1,04 miliar dan impor 866 juta dollar AS. Nilai tersebut menunjukkan defisit untuk Indonesia sebesar 108,3 juta dollar AS. Sampai Juni tahun 2016, total nilai perdagangan Indonesia- Rusia mencapai 970 juta dengan nilai ekspor Indonesia ke Rusia senilai 630 juta dollar AS dan impor dari Rusia senilai 340 juta. Dengan demikian, pada semester pertama 2015, Indonesia mengalami surplus 290 juta dollar AS Ibid..
Komoditas utama ekspor Indonesia ke Rusia terdiri dari minyak dan protein hewani, vegetable fat, produk-produk turunan kelapa sawit, kakao butter, furnitur, teh, kopi, peralatan kelistrikan, sepatu, pakaian, karet, elektronik, Sementara komoditas utama impor Indonesia dari Rusia terdiri dari pesawat terbang, besi baja, pupuk, kertas, logam, karet sintetis, dan aluminium Kepada Delegasi Marketing Invesment Indonesia 2011 Hamid tak luput melontarkan kritikan. Dia mengharapkan delegasi kali ini tidak lagi seperti yang delegasi-delegasi sebelumnya. Setelah datang sekali ikut pameran atau promosi, pengusahanya tidak pernah datang lagi. ”Dulu ekspor teh kita menempati urutan kedua. Tapi karena pengusahanya tidak pernah datang lagi, share-nya merosot lagi dan disalip oleh Vietnam,” ujar Hamid. Sumber : ibid..
Kementerian Perdagangan RI akan melakukan misi dagang ke Rusia dan Belarusia pada tahun 2017 untuk meningkatkan ekspor pada 15-18 September 2017. Misi dagang tersebut untuk memperingati 60 tahun hubungan dagang Indonesia-Rusia. Kementerian Perdagangan RI akan membawa 14 perusahaan dari berbagai sektor seperti produsen makanan dan minuman, ban, tekstil dan produk tekstil, batu bara, produk kimia, dan penyedia jasa perbankan. Ikut serta dalam misi itu adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemda Jawa Barat serta Kepulauan Riau. Beberapa perusahaan yang diajak antara lain PT Multistrada Arah Sarana Tbk, PT Adaro Energy Tbk, dan Sritex Indonesia. Sedangkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia akan mewakili perbankan. Indonesia akan mengandalkan produk-produk seperti minyak sawit, minyak kelapa, elektronik, serta sepatu dan alas kaki. Ekspor minyak sawit ke Rusia mencapai US$ 28 juta, olein (turunan kelapa sawit) US$ 26 juta, teh, dan video recording US$ 14 juta.
Impor Rusia ke Indonesia.
Impor komoditas dari Rusia ke Indonesia mengalami kenaikan. Impor naik 513 persen pada semester I-2016, dengan 416 persen di antaranya merupakan impor nonmigas, yaitu besi baja yang mencapai US$ 429 juta. Menteri Perdagangan RI mengakui impor barang komoditas yang berasal dari Rusia tinggi. Namun, hanya untuk baja dan potasium klorida. Sedangkan untuk sektor migas dikuasai oleh minyak pelumas diesel berkecepatan tinggi dan minyak mentah. Sedangkan impor gandum dari Rusia ternyata kecil, hanya US$ 17 juta, sehingga tidak terpengaruh dengan penurunan ekspor gandum Rusia. Impor besi baja mencapai US$ 429 juta, potasium klorida US$ 95,5 juta, pelumas diesel US$ 59 juta, dan minyak mentah US$ 50 juta. Sementara itu Hadi Suprapto dan Iwan Kurniawan, Dagang dengan Rusia, Indonesia Masih Kalah Indonesia akan meningkatkan ekspor melalui momentum 60 tahun kerja sama RI-Rusia, sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/176802-dagang-dengan-rusia-indonesia-kalah, diakses tanggal 27 April 2017.. 
Kondisi pasar menyebabkan Indonesia bisa membeli biji gandum lebih murah dari Black Sea, Rusia, dibandingkan dengan gandum dari Australia. Menurut pengamat pasar, hal ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. Secara global rekor persediaan gandum dan prediksi panen di negara penghasil utama mengindikasikan harga gandum dunia akan tetap mengalami tekanan Farid M. Ibrahim, Kini Lebih Murah Bagi Indonesia Beli Gandum Rusia Dibanding Australia, sumber : https://news.detik.com/australia-plus-abc/3245239/kini-lebih-murah-bagi-indonesia-beli-gandum-rusia-dibanding-australia, diakses tanggal 27 April 2017..
Pada bidang pertahanan, kontrak pengiriman jet tempur canggih Sukhoi Su-35 untuk Indonesia ditandatangani tahun 2015. Sebelumnya, Rusia dikabarkan hendak menandatangani kontrak pengiriman sepuluh unit jet tempur multiperan Su-35 kepada Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah banyak menggunakan persenjataan dari Rusia. Saat ini, Indonesia memiliki 16 pesawat tempur Su-27SK/SKM dan Su-30 MK/MK2. Sukhoi Su-35 direncanakan hadir menggantikan pesawat F-5 buatan AS milik Angkatan Udara RI yang sudah usang. Pesawat tempur canggih Sukhoi Su-35 diyakini akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia sejak lama dalam melindungi kepulauan sepanjang lima ribu kilometer di bawah kekuatan militer yang kuat Radhitya Diva Putra, Indonesia Segera Tanda Tangani Kontrak Pembelian Su-35, sumber : http://indonesia.rbth.com/news/2017/02/17/dalam-waktu-dekat-indonesia-teken-kontrak-untuk-datangkan-su-35-dari-rusia_qyx704286, diakses tanggal 27 April 2017..

Produk Perdagangan Unggulan Indonesia – Rusia.
Komoditi indonesia saat ini sudah banyak yang mendunia. Saat ini di pasar internasional sudah banyak komoditi yang berasal dari indonesia. meskipun masih belum telalu banyak, namun ekpsor komoditi indonesa mengalami peningkatan setiap tahunnya. komoditas pertanian dan perkebunan masih menjadi komoditi unggulan di kancah internasional.
Saat ini komoditas pertanian dan perkebunan, menyumbang cukup banyak ekspor dari indonesia. ada beberapa komoditi pertanian indonesia yang sudah mendapatkan tempat di pasar internasional. Diantaranya. Kelapa Sawit, Rempah-rempah,Kakao , Karet. Ke empat komoditi tersebut sudah menjadi langganan ekspor indonesia karena sudah memiliki tempat di pasar internasional.
Produk Unggulan Indonesia.
Berikut daftar 10 produk utama Indonesia yang di ekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk Rusia. Produk tersebut adalah PPEI, Produk Unggulan Indonesia, sumber : http://ppei.kemendag.go.id/ppei.php?x=abtus&y=468eefefca090ca67d7fec65e537b126, diakses tanggal 27 April 2017. :
	Udang.

Negara tujuan ekspor : Japan, Hong Kong, China, Singapore, Malaysia, Australia, Taiwan, Thailand, South Korea, Vietnam, USA, Belgium, England, Spain, French, Canada, Dutch, Italy, German.Japan, Hongkong, Cina, Singapore, Malaysia, Australia, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, USA, Belgia, Inggris, Spanyol, Prancis, Kanada, Belanda, Itali, Jerman, Rusia.
	Kopi. 

Negara tujuan ekspor : Brazil, Spain, Italy, Turk, Argentina, USA, England, Rusia, India, China, Thailand, Japan, Vietnam, Pakistan, Malaysia, Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, Egypt, Iran.
	Minyak Kelapa Sawit.

Negara tujuan ekspor : India, China, Malaysia, Pakistan, Singapore, Banglades, Vietnam, Yordania, Tanzania, Afrika Selatan, Mesir, Iran, Mozambik, Jerman, Spanyol, Itali, Turki, Rusia, USA.
	Kakao.

Negara tujuan ekspor : Malaysia, Singapore, Thailand, China, India, Japan, Philippine, Taiwan, Sri Lanka, USA, Brazil, Canada, German, Dutch, Rusia, Swiss, Belgium, England, Moli.Malaysia, singapur
	Karet dan Produk Karet.

Negara tujuan ekspor : Japan, Malaysia, Philippine, Australia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Sri Lanka, South Korea, Rusia, USA, England, German, Belgium, Italy, Dutch, Canada, PCA, Saudi Arabia, Egypt. 
	TPT (Textile dan Produk Textile).

Negara tujuan ekspor : USA, England, German, Panama, Italy, Canada, Mexico, Dutch, Spain, French, Japan, Australia, Singapore, Hong Kong, Sri Lanka, South Korea, PCA, Rusia, Saudi Arabia, Ethiopia, Nigeria, Kenya, Tunisia, Sudan.
	Alas Kaki.

Negara tujuan ekspor : USA, Belgium, England, French, Italy, German, Mexico, Spain, Canada, Chili, Panama, Turk, Japan, Malaysia, Thailand, South Korea, Australia, China, Hong Kong, Rusia.
	Elektronika.

Negara tujuan ekspor : Japan, Taiwan, South Korea, China, Malaysia, Hong Kong, Australia, Singapore, Thailand, Vietnam, German, Dutch, Italy, Belgium, Poland, USA, England, Denmark, French, Yunani.
	Komponen Kendaraan Bermotor.

Negara tujuan ekspor : USA, French, England, German, China, Malaysia, Vietnam, Australia, Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, Sri Lanka, India, Pakistan, Philippine, USA, Canada, Belgium, Turki, PEA, South Africa, Iran, Saudi Arabia.
	Furniture.

Negara tujuan ekspor :USA, French, England, Dutch, Belgium, Spain, German, Italy, Canada, Denmark, Sweden, Japan, Australia, Malaysia, Singapore, South Korean, Taiwan, China, Rusia, South Africa.
Berikut daftar daftar 10 produk potensial Indonesia di luar negeri, diantaranya : 
	Handicraft.

Negara tujuan ekspor : Australia, Japan, Singapore, Hong Kong, South Korea, PCA, Nigeria, South Africa, Saudi Arabia, USA, England, German, French, Italy, Spain, Dutch, Canada, Belgium,.
	Fish and Fish Product.

Negara tujuan ekspor : Australia, Japan, Singapore, China, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Thailand, South Korea, Rusia.
	Medical Herbs. 

Negara tujuan ekspor : Australia, Taiwan, Singapore, India, Hong Kong, Japan, Malaysia, China, South Korea, Saudi Arabia, PCA, French, German, USA, Rusia, Dutch.
	Leather and Leather Product.

Negara tujuan ekspor : Hong Kong, Vietnam, Singapore, China, Thailand, India, Japan, South Korea, Malaysia, Taiwan, South Africa, Egypt, United of I mirate Arabs, Italy, USA, German, Norway, Spain, England, Brazil.
	Processed Food.

Negara tujuan ekspor : Singapore, Japan, Malaysia, Philippine, Hong Kong, India, Cambodia, Thailand, Taiwan, Australia, Vietnam, South Korea.
	Jewellery.

Negara tujuan ekspor : Singapore, Hong Kong, Australia, Japan, PCA, USA, German, England, Italy, Spain.
	Essential Oils.

Negara tujuan ekspor : Singapore, Malaysia, Thailand, Philippine, Japan, Vietnam, China, Hong Kong, Taiwan, India, Pakistan, PCA, Saudi Arabia, Yemen, Nigeria, Kenya, USA, French, England, Swiss, Spain, Dutch, Rusia.
	Spices.
Negara tujuan ekspor : Singapore, United of I mirate Arabs, Morocco, Algeria, Tunisia, USA, Dutch, Brazil, German, Belgium.
	Stationary non Paper.

Negara tujuan ekspor : Singapore, Australia,  Malaysia, Thailand, Hong Kong, Japan, New Zealand, Saudi Arabia, Iran, United of Emirate Arabs, USA, German, Belgium, England Mexico, Colombia, Sweden, Rusia.
	Medical Instrument and Appliances.

Negara tujuan ekspor : Japan, China, Singapore, Pakistan, Malaysia, Hong Kong, Samoa, Maldives, India, Saudi Arabia, United of Emirate Arabs, Kuwait, Qatar, German, USA, Swiss, Rusia, Dutch, Andorna.
Berikut daftar tiga produk jasa Indonesia yang banyak diminati negara lain, sebagai berikut :
	IT (Information Technology).
	Web Design, Animasi,Graphic, Design, MIS, dan lain-lain.
	Labour Skills Labor, Tourism, Tradisional Spa, Cultural (franchise), Design Kreatif Design, Art, Arsitek, Konstruksi, Desain Interior

Produk Unggulan Rusia.
Energi.
Beberapa tahun belakangan ini, Rusia sering disebut media sebagai energy superpower, negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia Country Comparison :: Natural gas – proved reserves. CIA World Factbook. Retrieved 3 February 2014, cadangan minyak terbesar ke-8, dan cadangan batu bara kedua terbesar. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar dan produsen gas alam terbesar kedua, juga eksportir minyak dan produsen minyak terbesar "International Energy Agency – Oil Market Report" (PDF). 18 January 2012. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 May 2016. Diakses tanggal 27 April 2017.. 
Rusia adalah produsen listrik terbesar ke-3 dunia dan produsen energi terbarukan terbesar ke-5 dunia, negara ini mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dalam jumlah besar "BP Statistical Review of World Energy June 2009: Hydroelectricity consumption". Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 February 2009. Diakses tanggal 27 April 2017.. Rusia adalah negara pertama yang mengembangkan pembangkit nuklir sipil dan membangun pembangkit listrik nuklir pertama di dunia. Saat ini Rusia adalah produsen energi nuklir ke-4 dunia. Semua tenaga nuklir di Rusia dikelola oleh Rosatom State Corporation. Sektor ini tumbuh sangat cepat, pemerintah berencana menaikkan pangsa pasar nuklir dari 16,9% saat ini menjadi 23% tahun 2020. Pemerintah Rusia mengalokasikan dana sebesar 127 milyar Rubel pada program federal yang ditujukan untuk pengembangan teknologi nuklir terbaru "China and Russia sign $400 billion 30-year gas deal". Russia Herald. Diakses tanggal 27 April 2017.. 
Pada bulan Mei 2014, Presiden Putin menandatangani kontrak atas nama Gazprom untuk menyuplai Tiongkok dengan 38 milyar meter kubik gas alam per tahunnya. Konstruksi jalur pipa telah disetujui kedua belah pihak dengan Rusia menanggung $55 milyar diantaranya, Tiongkok $22 milyar. Putin menyebutnya sebagai proyek konstruksi terbesar di dunia dalam empat tahun ke depan. Gas akan mulai mengalir antara tahun 2018-2020 dan akan terus berlangsung selama 30 tahun Ibid.. 
	Transportasi.

Transportasi kereta di Rusia sebagian besar dikontrol monopoli oleh Russian Railways. Perusahaan ini memegang kurang lebih 3.6% PDB Rusia dan memegang 39% total lalu lintas barang (termasuk pipa gas) dan lebih dari 42% lalu lintas penumpang. Panjang total rel kereta api yang digunakan mencapai 85,500 km (53,127 mi), kedua setelah Amerika Serikat. Lebih dari 44,000 km (27,340 mi) diantaranya elektrifikasi, terpanjang di dunia, masih ditambah lagi rel industri sepanjang 30,000 km (18,641 mi). 
Rel kereta di Rusia tidak seperti di kebanyakan negara, mereka menggunakan sepur lebar 1,520 mm (4 ft 11 7⁄8 in), dengan pengecualian di Pulau Sakhalin sepanjang 957 km (595 mi) menggunakan 1,067 mm (3 ft 6 in). Jalur kereta paling terkenal di Rusia adalah Trans-Siberia (Transsib), membentang sepanjang 7 zona waktu dan melayani layanan kereta tunggal terpanjang di dunia, Moskwa-Vladivostok (9,259 km (5,753 mi), Moskwa–Pyongyang (10,267 km (6,380 mi) dan Kiev–Vladivostok (11,085 km (6,888 mi) CIS railway timetable, route No. 350, Kiev-Vladivostok, August 2016.. 
	Sains dan teknologi.

Sains dan teknologi mulai naik pamornya di Rusia sejak Abad Pencerahan, ketika Pyotr I dari Rusia mendirikan Akademi Sains Rusia dan Universitas Negeri Saint Petersburg, serta polimatik Mikhail Lomonosov mendirikan Universitas Negeri Moskwa. Mereka mendirikan jalan tradisi pembelajaran dan inovasi yang kuat. Di abad ke-19 dan 20 negara ini menghasilkan beberapa ilmuwan dan penemu yang terkenal "The Poincaré Conjecture". Claymath.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2013. Diakses tanggal 27 April 2017..
Di abad ke-20, banyak sekali insinyur Soviet yang ahli dalam bidang penerbangan, terinspirasi hasil kerja oleh Nikolai Zhukovsky, Sergei Chaplygin dan lainnya. Mereka mendesain ratusan model pesawat militer maupun komersial dan mendirikan beberapa perusahaan yang saat ini bergabung menjadi United Aircraft Corporation. Pesawat komersial buatan Rusia yang terkenal antara lain Tupolev, Sukhoi dan MiG, helikopter Kamov dan Mil "Weaponomics: The Economics of Small Arms" (PDF). Diakses tanggal 27 April 2017..
Tank tempur Rusia yang terkenal adalah T34, tank paling banyak diproduksi pada Perang Dunia II, dan T54/55, tank paling banyak diproduksi di dunia sampai saat ini. AK47 dan AK74 buatan Mikhail Kalashnikov adalah senapan serbu yang paling banyak diproduksi di dunia Ibid.. 
Pada tahun 2000-an, setelah lonjakan ekonomi baru, sains dan teknologi di Rusia kembali pulih. Pemerintah meluncurkan kampanye yang bertujuan untuk modernisasi dan inovasi. Presiden Rusia saat itu Dmitry Medvedev merumuskan prioritas utama pengembangan teknologi negara itu Medvedev outlines priorities for Russian economy's modernization RIA Novosti :
	Efisiensi energi;

Teknologi informasi, termasuk di dalamnya produk umum dan produk gabungan dengan teknologi angkasa luar;
	Tenaga nuklir, dan
	Farmasi.
Saat ini Rusia telah menyelesaikan sistem navigasi satelit GLONASS. Negara ini sedang mengembangkan jet tempur generasi kelima dan membangun pembangkit listrik nuklir bergerak pertama di dunia.
	Eksplorasi luar angkasa.

Pencapaian orang Rusia pada bidang teknologi luar angkasa dan eksplorasi luar angkasa dapat dirunut ke Konstantin Tsiolkovsky, bapak astronautika teoretis. Hasil kerjanya banyak menginspirasi insinyur roket Soviet, seperti Sergey Korolyov dan Valentin Glushko dan masih banyak lagi yang berkontribusi di program angkasa luar Soviet "American Institute of Aeronautics and Astronautics". Aiaa.org. Diakses tanggal 17 April 2017..
Setelah pembubaran Uni Soviet tahun 1991, beberapa program eksplorasi angkasa luar yang dibiayai pemerintah, termasuk salah satunya pesawat luar angkasa Buran, dibatalkan atau ditunda. Saat ini Rusia adalah peluncur satelit terbanyak. Setelah Amerika Serikat menghentikan program pesawat ulang-aliknya tahun 2011, roket Soyuz menjadi satu-satunya penyedia transportasi bagi astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional "Russian space program in 2009: plans and reality". Russianspaceweb.com. Diakses tanggal 27 April 2017..
	Kesehatan.

Konstitusi Rusia menjamin jaminan kesehatan universal gratis bagi seluruh warga negaranya. Namun, pada prakteknya, biaya kesehatan gratis dibatasi sebagian karena registrasi wajib. Meski Rusia memiliki jumlah dokter, rumah sakit, dan pekerja kesehatan lebih banyak daripada rata-rata negara lainnya, namun sejak bubarnya Uni Soviet, secara umum kesehatan penduduk negara ini turun akibat perubahan sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Untungnya belakangan ini keadaan mulai membaik, ditandai dengan angka harapan hidup telah meningkat 5,2 tahun (laki-laki) dan 3,1 tahun (wanita) antara tahun 2006 dan 2016 "Healthcare in Russia – Don't Play Russian Roulette". justlanded.com. Diakses tanggal 27 April 2017.. 
Hingga 2014, angka harapan hidup di Rusia adalah 65,29 tahun untuk laki-laki dan 76,49 tahun untuk perempuan. Faktor terbesar yang membuat angka harapan hidup laki-laki yang rendah adalah tingginya tingkat kematian pada laki-laki usia kerja. Kematian ini umumnya disebabkan karena keracunan alkohol, rokok, kecelakaan lalu lintas, dan kejahatan. Akibatnya, ketidakseimbangan jender di negara ini cukup tinggi. Hanya ada 0,859 laki-laki tiap 1 perempuan di negara ini "Putin to deploy Russian troops in Ukraine". BBC News. 1 March 2017. Diakses tanggal 27 April 2017..

