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BAB II 

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BOM 

CLUSTER 

 

Indonesia adalah negara dengan sistem pertahanan terbaik, seperti 

menjaga keutuhan wilayahnya. Indonesia memiliki persenjataan yang canggih 

sehingga pertahanan Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Terbukti 

dengan masuknya Indonesia masuk jajaran negara terkuat di dunia. 

Indonesia memiliki persenjataan yang canggih salah satunya 

persenjataan Bom cluster. Bom Cluster merupakan senjata yang berbahaya 

Karena bom yang di jatuhkan tidak semuanya akan meledak, dengan 

permasalahan tersebut dunia internasional membuat konvensi pelarngan 

penggunaan Bom Cluster. Indonesia adalah salah satu negra yang terlibat dalam 

konvensi tersebut. 

A. Persenjataan Yang Dimiliki Indonesia 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di 

antara dua samudera dan dua benua memiliki posisi geografis unik dan 

strategis. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara 

langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Indonesia juga memiliki 

perairan sebagai salah satu urat nadi perdagangan internasional yang 

menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan. Pada posisi seperti 
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ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia dan dianggap memiliki 

posisi yang strategis.  

Indonesia negara  dengan  sistem  pertahanan  dan  keamanan terbaik, 

seperti menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan 

keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia 

disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak 

ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Indonesia 

mempunyai senjata yang canggih dan kemampuan tentara Indonesia yang 

diatas rata-rata membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di dunia. 

Dengan kekuatan militer yang dimilikinya ini Indonesia banyak disegani dan 

ditakuti oleh negara-negara di dunia. Hal ini di buktikan dengan masuknya 

peringkat 12 besar Indonesia ke dalam jajaran militer terkuat di dunia. 

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini 

memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika yang perlu 

dicermati dalam kurun lima tahun ke depan diantaranya pertumbuhan 

ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya 

di kawasan Asia Pasifik. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk 

ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman 

militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan 

dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut 

diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan 

bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan 
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pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, 

peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang 

konvensional.  Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh lingkungan strategis yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, 

ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan ini menjadi tantangan 

yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia. 

Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan 

melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap 

bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem 

pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka 

melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan 

dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan 

diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern.    

Menyikapi setiap dinamika, Indonesia secara aktif mendorong 

kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan, dan mewujudkan 

keseimbangan yang dinamis yaitu kondisi ditandai dengan tidak adanya 

kekuatan negara yang dominan di suatu kawasan. Hal tersebut dilakukan atas 

dasar keyakinan sebagai peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan 

dalam membangun kekuatan pertahanan untuk kemajuan suatu negara. 

Pembangunan kekuatan pertahanan tidak ditujukan sebagai bentuk 

perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme 

angkatan bersenjata, dengan mendasarkan pada visi, misi, nawacita, dan 
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kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Dalam hal mewujudkan kebijakan 

PMD, Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan maritim yang 

didukung teknologi satelit dan sistem drone.   

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap 

berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu pertahanan militer dan 

pertahanan nonmiliter dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman 

militer, nonmiliter, maupun hibrida. Pertahanan negara dalam menghadapi 

ancaman militer,  menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai 

Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan 

(Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). Dalam menghadapi 

ancaman nonmiliter, menempatkan Kementerian/ Lembaga (K/L) di luar 

bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain Kekuatan 

Bangsa. Dalam menghadapi ancaman hibrida, Indonesia menerapkan pola 

pertahanan militer, didukung dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang 

diformasikan kedalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan eskalasi 

yang timbul.   

Secara bertahap Indonesia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan 

negara yang memiliki daya tangkal melalui pembangunan postur. Hal ini 

disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara yang selaras dengan 

pembangunan nasional, termasuk pembangunan kawasan perbatasan dan 

pulau-pulau kecil terluar/terdepan untuk mewujudkan postur pertahanan 

negara yang handal.  
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Indonesia selalu mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, 

stabilitas, dan kesejahteraan dalam pergaulan dunia melalui politik luar negeri 

yang bebas aktif disertai prinsip menjaga kemurnian sebaga negara nonblok. 

Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara-cara 

dialog dalam menangani masalah internasional, turut serta memelihara 

perdamaian dunia, dan berpartisipasi aktif dalam meredakan ketegangan 

internasional.
1
 

Indonesia sudah memiliki alat pertahanan dan juga perang canggih 

yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh penduduknya. Termasuk 

jika suatu saat akan terjadi perang dunia ke-3. Beberapa persenjataan yang 

dimiliki oleh Indonesia yaitu: 

1. Raytheon AGM-65K2, Rudal Udara Tercanggih TNI AU 

Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia 

yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 

300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, 

rudal Raytheon bisa menempuh jarak tembak hingga 24 kilometer. 

Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam. Jadi bisa 

dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya 

mengenai sasaran. Raytheon AGM-65K2 diproduksi oleh Amerika dan 

telah digunakan oleh 30 negara di dunia. Rudal ini menjadi senjata 

                                                           
1
 https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf, diakses pada 25 Juli 

2017 

https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf
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andalan Indonesia yang dioperasikan oleh Skadron Udara bersama 10 

unit F-16 serta 24 F-16 C/D.
2
 

 

 

Gambar 1.2. 

Raytheon AGM-65K2, Rudal Udara 

 

 
 

Sumber : TNI Angkata Udara
3 

 

2. Kh-59ME, Rudal Anti Kapal Andalan Indonesia 

Rudal KH-59ME buatan Rusia dan antinya akan dipasangkan ke 

pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Rudal ini mampu 

menempuh jarak 115 kilometer dan kecepatan luncur mencapai 1.100 

kilometer per jam. Hingga sekarang senjata ini telah dipakai oleh 

Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara.
4
 

Gambar 2.2. 

Kh-59ME, Rudal Anti Kapal Andalan Indonesia 

                                                           
2
 www.tni.mil.id, diakses pada 25 Juli 2017 

3
 Indomiliter. (2016, Januari 20). Retrieved Agustus 18, 2017, from Indomiliter: 

http://www.indomiliter.com 
4
 www.tni.mil.id, diakses 25 Juli 2017 

http://www.tni.mil.id/
http://www.tni.mil.id/
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Sumber : TNI Angakatan Udara
5
 

 

3. Exocet MM40 Block 3, Rudal Anti Kapal High Subsonic 

Exocet adalah nama yang tak asing lagi di kalangan TNI AL di 

Indonesia. Pasalnya rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk 

memperkuat pengamanan di Indonesia. Kemampuannya yang sangat 

hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh angkatan laut di 

seluruh dunia termasuk Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocert MM40 

Block 3 ini memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg. Untuk 

masalah jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km. 

Sebuah jarak yang signifikan terutama jika digunakan saat perang.
6
 

Gambar 2.3. 

Exocet MM40 Block 3, Rudal Anti Kapal High Subsonic 

 

                                                           
5 Indomiliter. (2016, Januari 20). Retrieved Agustus 18, 2017, from Indomiliter: 

http://www.indomiliter.com 

6
 www.tni.mil.id, diakses 25 Juli 2017 

http://www.tni.mil.id/
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Sumber : TNI Angkatan Udara
7
 

 

4. R-73, Rudal Pemburu Paling Hebat Milik TNI AU 

Rudal R-73 dibuat oleh Rusia sebagai pelengkap beberapa 

pesawat tempur seperti Sukhoi. Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg 

dan panjang mencapai 2,93 meter. Rudal ini pertama kali dibuat oleh 

Rusia pada tahun 1984 dan masih berlanjut hingga sekarang. Rudal ini 

dipakai oleh banyak negara di dunia karena kehebatnnya dalam 

bertempur. Tak pelak, Indonesia, Suriah, hingga Korea Utara pun rela 

membelinya.
8
 

Gambar 2.4. 

Rudal R-73. 

 

                                                           
7
 Indomiliter. (2016, Januari 20). Retrieved Agustus 18, 2017, from Indomiliter: 

http://www.indomiliter.com 
8
 www.tni.mil.id, diakses 25 Juli 2017 

http://www.tni.mil.id/
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Sumber : TNI Angkatan Udara
9 

 

 

5. RBS-15 MK3, Rudal Hebat Untuk Kapal Cepat Rudal 

RBS-15 MK3 adalah salah satu rudal multi platform yang sangat 

hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur 

hingga kepal perang. Untuk RBS-15 MK3 ini Indonesia memasangnya 

pada Kapal Cepat Rudal atau KCR dengan nama Klewang. Hingga saat 

ini Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 MK3 yang 

bisa membuat negara tetangga ketar-ketir. Rudal RBS-15 MK3 memiliki 

panjang hingga 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. Berat satu rudal 

bisa mencapai 800 kg dan jarak tempuhnya 200 kilometer. Kecepatan 

rudal ini lumayan tinggi hingga akan mengenai sasaran dalam jangka 

                                                           
9
Indomiliter. (2016, Januari 20). Retrieved Agustus 18, 2017, from Indomiliter: 

http://www.indomiliter.com 
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waktu yang sangat singkat. RBS-15 MK3 adalah rudal hebat milik 

Jerman yang nyaris dipakai oleh banyak negara di Eropa seperti Swedia 

dan Polandia.
10

 

Gambar 2.5. 

Rudal RBS-15 MK3. 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Udara
11

 

 

 

6. Sukhoi Su-30 

Pesawat tempur jenis Sukhoi Su-30 yang diproduksi oleh Rusia. 

Sejak 2003 hingga sekarang pesawat ini menjadi andalan Indonesia 

untuk melindungi keutuhan NKRI hingga jumlahnya terus ditambah 

hingga memenuhi batas MEF. Pesawat ini sangat efektif untuk 

melakukan serangan darat. Selain itu peralatan seperti radar, mesin dan 

                                                           
10

 www.tni.mil.id, diakses 25 Juli 2017 
11

 JakartaGreater. (2014). RBS15 Mk3 Akankah Pengganti C-705 China. Jakarta: 

NavalTechnology.com. 

http://www.tni.mil.id/


11 
 

persenjataan termasuk paling canggih dari jenisnya. Sukhoi Su-30 

memiliki satu mesin penembak kaliber 30mm dan berisi 150 peluru. 

Selain itu juga terdapat maerial bom yang jumlahnya mencapai 45 

buah.
12

 

Gambar 2.6. 

Sukhoi Su-3 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Udara
13 

 

 

7. F-16 Fighting Falcon 

F-16 adalah jet tempur hebat yang dikembangkan oleh 

perusahaan Amerika. Sejak diproduksi pertama kali di tahun 70-an, jet 

tempur ini telah diproduksi hingga mencapai 4.000 buah. Awalnya F-16 

hanya digunakan oleh militer Amerika saja tapi lambat laun diekspor 

dan digunakan oleh lebih dari 20 negara termasuk Indonesia. F-16 

                                                           
12

 www.tni.mil.id, diakses 25 Juli 2017 
13

 Indomiliter. (2016, Januari 20). Retrieved Agustus 18, 2017, from Indomiliter: 

http://www.indomiliter.com 

http://www.tni.mil.id/
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dirancang sebagai jet yang multi fungsi. Kemampuannya bergerak di 

udara sangat hebat hingga bisa melakukan manuver tajam dan 

melakukan serangan dengan akurat. Persenjataan yang ada di dalam F-

16 meliputi senjata api, rudal dengan ukuran tertentu dan bom yang bisa 

dilontarkan langsung ke daratan. 
14

 

Gambar 2.7. 

F-16 Fighting Falcon 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Udara
15 

 

8. Meriam Caesar 155mm 

Meriam Caesar 155mm merupakan jenis meriam yang mampu 

menembak musuh dengan jangkauan hingga 30-50 km. Artinya target 

bisa dilumpuhkan meskipun berada di jarak yang sangat jauh. Meriam 

ini mampu bertahan di darat dan menghancurkan senjata tempur seperti 

                                                           
14

 www.tni.mil.id, diakses 25 Juli 2017 
15

 Anonim. (n.d.). Retrieved Agustus 18, 2017, from jovilma: http://jonvilma.com 

http://www.tni.mil.id/
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tank dan sejenisnya. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 37 Meriam 

Caesar 155mm dan tersebar di beberapa kodam di Pulau Jawa. Meriam 

ini dibuat oleh Prancis dan diekspor ke beberapa negara seperti 

Indonesia, Thailand dan Arab Saudi. Kemampuan bertarungnya yang 

kuat membuat senjata ini sangat berguna jika di taruh di tengah konflik. 

Jika suatu saat ada perang dunia dan Indonesia terlibat di dalamnya 

meriam ini akan sangat berguna untuk menjatuhkan banyak sekali 

musuh.
16

 

Gambar 2.8. 

Meriam Caesar 155mm 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Udara
17

 

 

9. Anoa 6×6 
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 www.tni.mil.id , diakses 25 Juli 2017  
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 Indomiliter. (2016, Januari 20). Retrieved Agustus 18, 2017, from Indomiliter: 

http://www.indomiliter.com 

http://www.tni.mil.id/
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Anoa 6×6 memiliki senapan berat berkaliber 12,7 mm dan 7,62 

mm. Selain itu juga terdapat senapan dengan teknologi Remote Weapon 

System berkaliber 7,62 mm dan pelontar granat dengan kaliber 40 mm. 

Bahkan meski terkena ranjau dengan bahan peledak 8 kg, Anoa 6×6 

akan tetap bergerak dengan baik. Untuk masalah persenjataan, Anoa 6×6 

juga memiliki tabir asap 2×3 66 mm. Saat ini Anoa 6×6 terus 

dikembangkan dan diprediksi menjadi kendaraan tempur hebat yang 

menjadi basis pertahanan Indonesia. Ternyata, Anoa 6×6 juga sudah 

diekspor ke Brunei dan Timor Leste. Selain dua negara ini, 

kemungkinan besar negara lain seperti Bangladesh, Irak, Malaysia, 

Nepal, dan Oman juga menyusul memasang Anoa 6×6 dari Indonesia.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. 

Anoa 6x6 
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 www.tni.mil.id , diakses 25 Juli 2017 

http://www.tni.mil.id/
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 Sumber : TNI Angkatan Darat
19

 

 

10. Kapal Cepat Rudal 60 (KCR-60) 

KCR-60 adalah salah satu kapal yang menjadi unggulan 

Indonesia dalam sistem pertahanan lautnya. Kapal ini memiliki panjang 

hingga 60 meter namun mampu bergerak dengan sangat cepat. Bahkan 

manuver dari kapal ini mencapai 28 knot. Hingga tahun 2024, Indonesia 

akan memproduksi kurang lebih 35 KCR-60 yang akan disebar di 

seluruh wilayah laut Indonesia terutama wilayah perbatasan yang sering 

sekali dibobol oleh kapal asing pencuri dari negara tetangga. 

KCR-60 adalah kapal yang dikembangkan untuk mampu 

menjatuhkan musuh di laut dan udara dengan akurat. Bahkan 

diperkirakan satu tembakan saja bisa membuat lawan berjatuhan. 

Senjata yang ada dalam pesawat ini berupa misil anti kapal dengan tipe 

C-705 SSM, lalu senapan dengan kaliber 57 mm, dan terakhir senapan 

                                                           
19 Herdiana, I. (2011). Beli Tank Panser Anoa RCWS Pindad. Jakarta. 
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dengan kaliber 20 mm. Saat ini baru 3 unit KCR-60 yang beroperasi di 

Indonesia, senapan tersebut adalah KRI Sampari, KRI Tombal, Dan KRI 

Halasan. Kelak jika sudah mencapai 35 kapal, pertahanan laut Indonesia 

di kenal akan semakin kuat.
20

 

Gambar 2.10. 

Kapal Cepat Rudal 60 KCR-60 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Laut
21

 

 

11. Kapal selam Chang Bogo Class (KRI Nagabanda 403) 

Kapal selam Chang Bogo adalah versi improved dari kapal selam 

type 209/1200. Digunakan secara spesial oleh Angkatan Laut Korea 

Selatan, dan Indonesia akan menjadi negara kedua yang 

mengoperasikannya. Bahkan disinyalir, dimasa depan Chang Bogo juga 

                                                           
20

 www.tni.mil.id , diakses 25 Juli 2017 
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 JakartaGreater. (2013). KCR-60 Diluncurkan PT PAL. Jakarta: 1027. 

http://www.tni.mil.id/
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akan mengalami ‘Improvisasi’ untuk menyesuaikannya dengan 

keinginan dan kondisi geografis Indonesia. Mengunakan mesin diesel 

Type 12V493 AZ80 GA31L dan baterai Lithium-ion, Chang Bogo 

mampu melaju dengan kecepatan 11 knot di permukaan dan 21,5 knot di 

bawah permukaan, dengan jangkauan operasional hingga 20 ribu km. 

Dari sisi persenjataan, Chang Bogo dilengkapi 8 lubang torpedo 

berukuran 533 mm yang terintegrasi dengan rudal anti kapal UGM-84 

Harpoon. Chang Bogo juga mampu memuat 28 ranjau laut.
22

 

Gambar 2.11.  

Kapal selam Chang Bogo Class (KRI Nagabanda 403) 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Laut
23

 

 

12. Kapal Selam KRI Trisula 404 

Kapal Selam KRI 403 dan 404, lebih besar dari KRI Cakra class, 

karena memiliki bobot 1400 ton, sementara KRI Cakra adalah 

                                                           
22

 www.tni.mil.id, diakses pada 25 Juli 2017 
23

 : Maritim, D. (2017). Inilah Armada Kapal Selam Canggih Indonesia yang Menakutkan Negara 

Lain. duniamaritim.id. 

http://www.tni.mil.id/
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refurbished Type 209/1300, 1300 ton. Kapal selam ini dilengkapi 

dengan torpedo dan peluru kendali. Adapun naval combat management 

system-nya menggunakan MSI-90U Mk 2, Kongsberg Defence Systems. 

Untuk navigasi, kapal selam ini menggunakan Sagem’s Sigma 40XP 

inertial navigation system dan Integrating Navigation and Tactical 

Systems, OSI Maritime Systems ECPINS-W.
24

 

Gambar 2.12. 

Kapal Selam KRI Trisula 404 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Laut
25

 

 

13. Bom BT-500 Amunisi F-16 

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) 

berhasil membuat sejumlah bom-bom terbaru untuk amunisi pesawat F-

16, diantaranya adalah BTN-100, BT-200 dan BT-500. Kedua bom ini 

                                                           
24

 www.tni.mil.id, diakses pada 25 Juli 2017 
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 JakartaGreater. (2016). Kapal Selam KRI Trisula 404 Sedang Dibangun. Jakarta: 2017. 

http://www.tni.mil.id/
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telah mendapat sertifikasi siap digunakan oleh pesawat tempur F-16 

termasuk versi Block 52/ID yang baru datang dari Amerika Serikat.
26

 

 

 

Gambar 2.13. 

Bom BT-500 Amunisi F-16 

 

 
 

Sumber : TNI Angkatan Udara
27

 

 

Selain persenjataan di atas, Indonesia mempunyai senjata Bom Cluster 

jenis Indonesia masih memiliki  jenis CBU MAT-1 dan TAL-1 produksi 

1971-1982.
28

 Tetapi Bom tersebut tidak dipakai oleh Indonesia untuk 

kepentingan militer. 
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 www.tni.mil.id , diakses 25 Juli 2017 
27 Militermeter. (2017, Maret 12). Retrieved Agustus 18, 2017, from Militer Meter: 

http://militermeter.com 
28

 Departemen Ilmu Hubungan Internasional. (2016, Oktober 03). Menuju Universalisasi Convention 

on Cluster Munitions. Retrieved from Fakultas Fisipol HI UGM. 
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B. Kebijakan Konvensi Bom Cluster di Indonesia   

Indonesia menandatangani Konvensi Bom Clustrer di Oslo pada 

tanggal 03 Desember 2008. Saat ini Indonesia dalam proses melakukan 

sosialisasi dan diseminasi tentang Konvensi Bom Cluster  ke Indonesia. 

Departemen Pertahanan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, parlemen 

dan Industri pertahanan akan mempercepat proses ratifikasi setelah Konvensi 

Bom Cluster tersebut mulai berlaku. 

Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi Senjata 

Konvensional (CCW). Tetapi Indonesia mendukung pelarangan Bom Cluster 

sejak awal Proses Oslo. Indonesia berpartisipasi dalam empat konferensi 

internasional di Oslo, Wina, dan Wellington, perundingan di Dublin pada 

bulan Mei 2008, dan konferensi regional di Laos pada bulan Oktober 2008. 

Sepanjang prosesnya, Indonesia adalah salah satu pendukung terkuat 

dari  perjanjian internasional yang bebas dari pengecualian atau celah. Ini 

menekankan pentingnya pelarangan penggunaan, transfer dan produksi Bom 

Cluster. Menginginkan Bom Cluster sangat berbahya bagi warga sipil, tanpa 

pengecualian untuk jenis bom  tertentu, dan dalam batas waktu sesingkat 

mungkin untuk bom tersebut akan meledak dan melukai warga sipil yang 

terkena dampak dari bom tersebut. Konvensi Bom Cluster tersebut diadakan 

atas keprihatin tentang ketentuan mengenai "interoperabilitas" (operasi militer 

bersama dengan negara bagian bukan partai). Menurut Indonesia bahwa 
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pembebanan harus ada pada negara-negara yang memiliki senjata Bom 

Cluster. 

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menandatangani konvensi 

tersebut atas nama Indonesia. Menurut Juwono Sudarsono konvensi tersebut 

sebagai titik awal sejarah gerakan global untuk pelucutan senjata dan contoh 

dari kemitraan yang sukses di antara negara-negara, warga sipil, badan-badan 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya dalam 

melaksanakan pelucutan senjata sebagai tindakan kemanusiaan. 

Indonesia memiliki Bom Cluster jenis Rockeye. Menurut Departemen 

Luar Negeri bahwa Indonesia akan memberikan laporan transparansi yang 

berisi rincian persediaan Bom Cluster setelah konvensi tersebut mulai berlaku 

di Indonesia.
29
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