
1 
 

BAB IV 

ALASAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI BOM 

CLUSTER 

 

Salah satu pesenjataan yang digunakan dalam perang adalah Bom 

Cluster. Bom Cluster mampu mengeluarkan bom-bom kecil yang menyebar 

ke wilayah sasaran. Namun, hal yang berbahaya dari Bom Cluster adalah 

kegagalan bom-bom kecil yang tidak meledak pada saat bersamaan jatuh di 

sasaran. Jeda waktu peluncuran dan kegagalan ledakan ini bisa mengenai 

masyarakat sipil yang sedang beraktivitas.  

Bom Cluster memang merupakan masalah bagi masyarakat sipil.  

Target yang diserang dengan menggunakan Bom Cluster menyebar di area 

yang sama dan tidak meledak secara bersamaan. Kondisi inilah yang  

membahayakan masyarakat sipil. Korban tidak dapat dicegah, karena bom  

tersebut tersebar di area terbuka. Karena Bom Cluster sangat membahayakan 

hal ini kemudian diwujudkan dengan diadakannya Convention on Cluster 

Munition (CCM). Convention on Cluster Munition (CCM) ditandatangani di 

Oslo, Norwegia pada 03 Desember 2008. Tujuan dari konvensi ini adalah 

larangan untuk menggunakan, memproduksi, transfer, dan menyimpan Bom 

Cluster yang dapat membawa bencana kepada masyarakat sipil. 

Ada beberapa negara yang sudah dan belum meratifikasi Convention 

on Cluster on Munitions (CCM). sejauh ini sudah ditandatangani oleh 118 
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negara tapi baru diratifikasi oleh 98 negara, di antaranya Afghanistan, 

Australia, Inggris, dan lain-lain. Indonesia telah bergabung dengan 118 negara 

dengan menandatangani Konvensi Bom Cluster pada tanggal 03 Desember 

2008, tetapi sampai dengan sekarang pemerintah Indonesia belum meratifikasi 

konvensi Bom Cluster. 

 

A. Kondisi Politik Domestik Berupa Tarik-menarik antara Presiden, 

Kemenhan dan DPR RI . 

Sistem Politik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, 

di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem 

pemerintahan Presidensil, dimana Presiden berkedudukan sebagai kepala 

negara sekaligus kepala pemerintahan
1
. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, 

APBN, kebijakan pemerintah dan menyusun rancangan UU
2
. Kemeterian 

Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pertahanan 

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara dan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

                                                           
1
 http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf, diakses 3 Agustus 2017 

2
 http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang , diakses 3 Agustus 2017 

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf
http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang
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di bidang pertahanan
3
. Presiden, Kemenhan dan DPR RI ketiga aktor tersebut 

adalah pembuat keputusan luar negeri. 

Untuk merumuskan undang-undang konvensi internasional Indonesia 

harus melalui proses pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam 

bentuk Undang-Undang di Indonesia, Adapun proses pengesahan/ratifikasi 

perjanjian internasional dalam bentuk Undang-Undang yang dibuat oleh 

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia yakni : 

1. Pemrakarsa adalah salah satu dari lembaga negara, lembaga pemerintah, 

kementerian dan non kementrian (pusat dan daerah). Pemrakarsa terlebih 

dulu mengidentifikasi dan memastikan bahwa perjanjian mensyaratkan 

adanya pengesahan (sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 

2000) dengan undang-undang. Jika terdapat keragu- raguan tentang 

persyaratan ini maka pemrakarsa harus mengkonsultasikannya dengan 

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar 

Negeri.  

2. Pemrakarsa kemudian mengajukan permohonan izin prakarsa kepada 

Presiden melalui Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri 

terkait. Permohonan izin prakakarsa tersebut disertai penjelasan konsepsi 

pengaturan RUU yang meliputi : urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran 

yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup dan objek yang akan diatur, 

                                                           
3
 https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi , diakses 3 Agustus 2017 

https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi
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jangkauan dan arah pengaturan. Menteri Luar Negeri kemudian membuat 

surat kepada Presiden yang berisi pertimbangan- pertimbangan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perpres No. 68 Tahun 2005 dan 

melampirkan Certified True Copy Perjanjian. Pertimbangan- pertimbangan 

sebagaimana dimaksud adalah pertimbangan suatu kondisi dimana 

pemrakarsa dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, yaitu : menetapkan 

Perpu menjadi UU, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, 

mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencanaalam, keadaan 

tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU 

yang dapat disetujui bersama badan legislasi DPR dan Kementerian 

Hukum dan HAM. Menteri Sekretaris Negara menerima surat Menteri Luar 

Negeri dan kemudian meakukan analisa meliputi substansi, prosedural dan 

kepentingan sektoral terkait sebelum diteruskan ke Presiden. Jika Presiden 

setuju maka Menteri Sekretaris Negara akan mengeluarkan Surat 

Persetujuan Izin Prakarsa kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan 

ditujukan kepada Wakil Presiden dan Menteri terkait. Apabila disetujui 

Presiden, pemrakarsa akan membentuk Panitia Antar Kementerian.  

3. Pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antar Kementrian (PAK) yang terdiri 

dari : Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Peraturan Perundang-

Undangan), Sekretariat Kabinet (Biro PUU II), Kementerian Sekretariat 

Negara (Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-Undangan, 

Kementerian Luar Negeri (Ditjen HPI dan unit satuan terkait), dan instansi 



5 
 

terkait lainnya. (catatan : Kepala Biro Hukum Pemrakarsa akan menjadi 

Sekretaris PAK)   

4. a.  Setelah pembentukan PAK, pemrakarsa mengadakan Rapat Antar 

Kementerian (RAK) untuk koordinasi pembahasan RUU Pengesahan, 

Naskah Akademik dan terjemahan perjanjian yang berdasarkan salinan 

Naskah Resmi Perjanjian (Certified True Copy/CTC). Apabila terdapat 

reservasi dan/atau deklarasi atas perjanjian dimaksud, maka dibahas 

pula rancangan pernyataan reservasi dan/atau deklarasi.  

b.  Dalam hal pembahasan RUU beserta lampirannya, pemrakarsa dapat 

melaksanakan sosialisasi dan meminta masukan dari masyarakat. 

Kemudian masukan dari masyarakat tersebut diteruskan ke PAK untuk 

menjadi pertimbangan dalam RAK.  

5. Setelah pembahasan dalam RAK selesai, pemrakarsa akan mengajukan 

permohonan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan atas konsepsi RUU 

Pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah proses 

harmonisasi tersebut selesai, pemrakarsa menyampaikan dokumen 

pengesahan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan 

Menteri terkait untuk memperoleh persetujuan dan paraf. Persetujuan dan 

paraf dimaksud, diberikan selambat- lambatnya 14 hari kerja setelah 

dokumen pengesahan diterima.  

6. a. Jika persetujuan sebagaimana dimaksud butir 5 di atas tidak diperoleh, 

maka pemrakarsa wajib untuk melakukan koordinasi ulang dengan 
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Kementerian terkait. Apabila setelah koordinasi tersebut masih belum 

diperoleh persetujuan dan paraf dimaksud, maka pemrakarsa akan 

melapor secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. 

Jika presiden tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut, 

maka proses pengesahan dihentikan.  

b. Jika persetujuan sebagaimana dimaksud butir 5 di atas telah diperoleh, 

maka pemrakarsa melakukan perumusan ulang RUU guna pengesahan.  

7. Jika tidak ada masalah lagi, pemrakarsa mengajukan dokumen-dokumen 

pengesahan kepada Menteri Luar Negeri (melalui Direktorat Jenderal 

Hukum dan Perjanjian Internasional) untuk disampaikan kepada Presiden, 

sesuai Pasal 12 (3) UU No. 24 Tahun 2000 jo Pasal 19 Perpres No. 68 

Tahun 2005.  

8. Dokumen-dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 

adalah 1 RUU Pengesahan, 1 salinan Naskah Resmi Perjanjian, 1 Naskah 

Akademik, 45 copy perjanjian, dan 45 copy naskah terjemahan perjanjian 

dalam bahasa Indonesia. Setelah Kementerian Luar Negeri melakukan 

verifikasi atas dokumen-dokumen RUU Pengesahan beserta lampirannya, 

Menteri Luar Negeri mengajukan permohonan Amanat Presiden atas RUU 

Pengesahan tersebut dengan melampirkan dokumen pengesahan kepada 

Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.  

9. Menteri Sekretaris Negara menyiapkan Surat Amanat Presiden (Ampres 

dan menerbitkan RUU Pengesahan di atas kertas polos guna diparaf 
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Menteri Luar Negeri, Menteri terkait dan Pimpinan Lembaga Pemrakarsa 

pada tiap-tiap lembarnya dan nama jelas Menteri yang melakukan paraf 

dicantumkan pada lembar pertama. Setelah pemberian paraf, Menteri Luar 

Negeri akan meneruskan RUU Pengesahan tersebut ke Presiden.  

10. Presiden menandatangani Surat Presiden (Ampres) dan diteruskan kepada 

pimpinan DPR guna menyampaikan RUU Pengesahan disertai keterangan 

Pemerintah RI mengenai RUU dimaksud. Bersamaan dengan itu, Menteri 

Sekretaris Negara membuat Surat Penunjukan Wakil Pemerintah yang 

berisi : Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam pembahasan 

RUU Pengesahan di DPR, sifat RUU, dan cara penanganan/pembahasan. 

Surat Penunjukkan Wakil Pemerintah tersebut ditembuskan kapada 

Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Pemrakarsa, dan 

Menteri Koordinator terkait.  

11. Pembahasan di DPR.  

12. Apabila disetujui, DPR akan mengirimkan Surat Ketua DPR dan 

Keputusan DPR perihal persetujuan DPR atas RUU Pengesahan beserta 

lampirannya tersebut yang ditujukan kepada Presiden.  

13. Menteri Sekretaris Negara menerbitkan RUU Pengesahan di atas Kertas 

Presiden untuk diparaf Menteri Luar Negeri dan Menteri terkait lainnya. 

Setelah itu, RUU pengesahan yang sudah diparaf tersebut akan 

disampaikan kepada Presiden.  
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14. Presiden kemudian akan melakukan penandatanganan RUU dan 

mengesahkannya (apabila tidak ditandatangani dalam 30 hari, maka akan 

otomatis berlaku). Setelah disahkan, Menteri Sekretaris Negara akan 

memberikan nomor undang- undang dan akan memintakan nomor 

Lembaran Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahap ini, 

otensifikasi UU Pengesahan guna penyebarluasan UU dimaksud 

dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara.  

15. Pemrakarsa menyampaikan salinan UU Pengesahan kepada Menteri Luar 

Negeri dengan dilampiri pernyataan reservasi dan/atau deklarasi jika ada.  

16. Menteri Luar Negeri menyampaikan Instrument of Ratification kepada 

pimpinan lembaga depositori terkait.  

17. Pimpinan lembaga depositori terkait menerima Instrument of Ratification 

serta menyampaikan acknowledgement kepada Menteri Luar Negeri 

bahwa Instrument of Ratification telah diterima. Menteri Luar Negeri 

kemudian menerima acknowledgement tersebut beserta tanggal mulainya 

pemberlakuan perjanjian tersebut.
4
 

Dari proses ratifikasi yang sudah dijelaskan diatas terjadinya tarik 

menarik antara Presiden, Kemenhan dan DPR RI dimana, Presiden Joko 

Widodo yang bukan dari background militer dan lebih mengutamakan 

                                                           
4
 Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 

(2011). Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk 

Penyiapan Full Powers dan Credentials. 
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permasalahan ekonomi  karena kondisi ekonomi Indonesia pada saat sedang 

surut dimana menyusul naiknya kekhawatiran mengenai korupsi, 

proteksionisme dan telah melambat dalam beberapa bulan terakhir serta defisit 

yang semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 18 bulan 

terakhir ini melemah. 

Andy Rachmianto, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan 

Senjata, Kementerian Luar Negeri RI. Dalam pemaparannya, menyatakan 

terdapat dua dasar pemikiran munculnya Convention on Cluster Munition 

(CCM). Pertama, senjata Bom Cluster berbahaya karena tidak mampu 

membedakan target. Alasan yang kedua, amunisi yang tidak meledak akan 

tertanam di tanah dan memiliki potensi meledak seperti ranjau darat. 

Seringkali korbannya adalah warga sipil dan meledak ketika perang sudah 

selesai sehingga mempersulit proses rekonsiliasi pasca-konflik. Terkait 

dengan posisi Indonesia dalam Convention on Cluster Munition (CCM), 

Pemerintah Indonesia merasa perlu terlibat dalam proses negosiasi karena 

Indonesia masih memiliki  jenis CBU MAT-1 dan TAL-1 produksi 1971-

1982. Dan Kol. Kav. Oktaheroe Ramsi, Analis Madya Multilateral Dirjen 

Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahannan RI. Melihat Bom Cluster 

dari sudut pandang pertahanan. Di masa kontemporer, perang konvensional 

masih terjadi bahkan terjadi dengan menggunakan bantuan sekutunya. Hal ini 

menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, senjata yang mampu 

menghancurkan lawan secara efektif pun dicari. Bom Cluster dianggap sesuai 



10 
 

karena menggunakan material yang sedikit, tetapi menyebabkan kerusakan 

yang maksimal bagi lawan maupun sasaran. Kol. Oktaheroe sepakat bahwa 

penggunaan Bom Cluster melanggar Hukum Humaniter Internasional. 
5
 

Isu tentang konvensi Bom Cluster tidak pernah dibahas pada era 

Presiden Joko Widodo dan isu tersebut tidak sampai kepada DPR RI Komisi 1 

selaku pembuat kebijakan tentang ratifikasi konvensi Bom Cluster. Sehingga, 

DPR RI Komisi 1 tidak dapat menghasilkan keputusan atau kebijakan 

mengenai konvensi Bom Cluster yang dikarenakan belum adanya rancangan 

mengenai ratifikasi konvensi bom cluster yang diusulkan oleh pemerintah.
6
 

B. Kondisi Ekonomi dan Militer Berupa Prioritas Program Pemerintah 

Pada Masalah Ekonomi. 

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, program yang sedang di 

utamakan yaitu permasalahan ekonomi. Terbukti dengan naiknya 

perekonomian di Indonesia seperti berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan 

Meningkat Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian  Kelautan  dan  

Perikanan (KKP) dalam memerangi Illegal Fishing dan Destructive Fishing,  

sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari 

                                                           
5
 Departemen Ilmu Hubungan Internasional. (2016, Oktober 03). Menuju Universalisasi Convention 

on Cluster Munitions. Retrieved from Fakultas Fisipol HI UGM. 

 
6
 H. Ahmad Hanafi Rais, S. M. (2017, Februari 06). ratifikasi konvensi Bom Cluster. (S. Zadidah, 

Interviewer) 
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meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 

dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43% Tercatat pula pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.  

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, 

kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sector 

kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. Illegal 

Fishing dan  praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal 

sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara 

pengekspor hasil laut di ASEAN. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan 

penenggelaman delapan kapal yang tertangkap oleh Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) maupun TNI AL dalam patroli pada Maret dan Juni 

2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga titik, yakni Aceh, 

Batam, dan Pontianak. 

Menurut Mahkamah Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut belum 

dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut diantaranya dua 

kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera Vietnam “Dalam 

setahun belakangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri  telah berhasil menenggelamkan 42 

unit kapal yang melakukan illegal fishing,” kata Susi. Kementerian  Kelautan  

dan  Perikanan  bersama  TNI-AL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti 
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menindak pelaku Illegal Fishing yang sudah merugikan negara. Dapat 

dikatakan terbukti  melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua 

syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah, 

sampai penggunaan Anak Buah Kapal (ABK) asing.  

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaksimalkan 

27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapal-kapal ini dibagi 

ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. Menurut Menteri Kelatuan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa untuk mendukung pemberantasan Illegal 

Fishing, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan 

pada Desember 2015. Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal 

Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service 

(MSS). (Tim PKP-Kominfo).
7
 

Hal ini dapat di buktikan juga dengan visi dan misi pemerintaha era 

Presiden Joko Widodo dengan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai 

negara kepulauan. 

                                                           
7
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/10/20/SETAHUN_PEMERINTAH_JOKOWI_JK.pd

f , diakses pada 1 Agustus 2017 

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/10/20/SETAHUN_PEMERINTAH_JOKOWI_JK.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/10/20/SETAHUN_PEMERINTAH_JOKOWI_JK.pdf
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2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat 

dan berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
8
 

Dari program dan visi misi Presiden Joko Widodo yang sudah 

dijelaskan diatas bahwa Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan 

permasalahan Ekonomi. Dengan terbuktinya program-program yang sudah 

dijalankan oleh Presiden Joko Widodo selama  masa jabatannya salah satu 

program yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo yaitu pemberantasan 

Illegal Fishing, dan dengan sudah berjalannya programn tersebut pemerintah 

menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015. 

Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan 

Indonesia.  

                                                           
8
 http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf , diakses pada 1 Agustus 2017 

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
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A. Konteks Internasional Berupa Kecenderungan Persamaan Politik Luar 

Negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat dan China.  

Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua 

Australia dan benua Asia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu samudra 

Hindia dan samudra Pasifik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

Indonesia berada pada posisi silang dunia (world cross position). Pada posisi 

seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia dan dianggap 

memiliki posisi yang strategis. Terbukti dengan banyak negara yang 

bekerjasama dengan Indonesia. 

Adanya peran dari Amerika Serikat dan China dalam kebijakan politik 

luar negeri kedua negara tersebut yang menjadi acuan kebijakan politik luar 

negeri Indonesia.  

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dibawah Pemerintahan Jokowi 

yang inward-looking adalah prinsip politik luar negeri yang dianut selama ini, 

yakni prinsip bebas-aktif. Prinsip ini membuka ruang bebas bagi interpretasi 

dan pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.  Ini dapat dilihat 

dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni 

“terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong”. Visi ini mempertegas makna “kebebasan” 

Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian 

nasional. Di dalamnya juga termaktub sikap dan sifat “aktif” untuk dapat 
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merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif dan 

konstruktif yakni gotong-royong. 

Kebijakan Politik Luar Negeri China dalam bidang militer adalah 

mempertahankan kedaulatan nasional, integrasi teritorialnya, mencegah 

musuh yang dapat menggangu kepentingan nasional, membangun dan 

memperkuat kemampuan pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan 

bersama. China merupakan mitra strategis atau pengaruh kebijakan politik 

luar negereri Indonesia karena Indonesia dan China memiliki kebijakan yang 

sama yaitu untuk membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan dan 

penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara.  

Lingkup pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah- 

masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan 

pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama, pertukaran data 

ilmiah dan teknologi, para ahli, teknis, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis 

lainnya, peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi 

pertahanan dan industri kedua negara, kerja sama di bidang latihan 

pertahanan, serta kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan 

bersama.   

Kedua negara membangun kerja sama bidang industri pertahanan yang 

berkaitan dengan pengadaan peralatan militer di bidang-bidang tertentu yang 

disepakati dengan dasar pemerintah ke pemerintah,  transfer teknologi 

peralatan militer, kerja sama dalam produksi peralatan militer, pengembangan, 
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dan pemasaran bersama peralatan militer di dalam atau di luar negara masing- 

masing. Kerja sama pertahanan kedua negara akan terus ditingkatkan dalam 

kerangka mewujudkan kemampuan pertahanan Indonesia yang makin optimal 

untuk menjaga, melindungi serta mengamankan wilayah dan kepentingan 

nasional Indonesia. Terbukti dengan diperkirakannya belanja militer China 

pada tahun 2020 akan menyamai Amerika Serikat
9
. Fakta tersebut yang 

mempengaruhi pembuat kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait faktor 

yang mempengaruhi Indonesia belum meratifikasi konvensi Bom Cluster. 

Amerika Serikat dan Indonesia mempunyai kebijakan politik luar 

negeri isu-isu keamanan tentang pemberantasan terorisme. Hal ini yang 

mempengaruhi indonesia mengacu pada politik luar negeri Amerika Serikat 

untuk sama-sama memberantas terorrisme apalagi Amerika Serikat (AS) 

merupakan mitra strategis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, 

kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya manusia, dan 

modernisasi Alutsista.   

Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral 

dengan mengintensifkan komunikasi dan konsultasi serta mengembangkan 

kerja sama untuk kemajuan kedua negara  dalam bidang pertahanan.   Kerja 

sama kedua negara dituangkan dalam pengaturan kerangka kerja sama tentang 

Kegiatan-Kegiatan Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan antara Kemhan RI 

                                                           
9
 https://m.tempo.co/read/news/2014/03/05/118559663/anggaran-militer-cina-hampir-samai-amerika , 

diakses 2 Agustus 2017 

https://m.tempo.co/read/news/2014/03/05/118559663/anggaran-militer-cina-hampir-samai-amerika


17 
 

dan Departemen Pertahanan AS (Framework Arrangement on Cooperative 

Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic 

of Indonesia and Department of Defence of the United States of America).    

Persetujuan kerja sama di bidang pertahanan kedua negara 

ditandatangani pada tahun 2010, disempurnakan dengan pernyataan bersama 

pada tanggal 26 Oktober 2015. Bidang kerja sama yang dikembangkan 

meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu keamanan yang 

menjadi perhatian bersama; meningkatkan sumber daya manusia pada institusi 

pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan 

pelatihan; proyek pengembangan kapasitas tentang keamanan maritim; serta 

kerja sama logistik dan persediaan militer.  Kerja sama pertahanan kedua 

negara diimplementasikan dalam bentuk: Indonesia-United States Security 

Dialogue (IUSSD); United States-Indonesia Bilateral Defence Dialogue 

(USIBDD); Military Assistance Program (MAP); International Military 

Education and Training (IMET); Foreign Military Sales (FMS); dan Foreign 

Military Financing Program (FMFP). 

Dilihat dari Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Indonesia dan 

keterkaitan persamaan kebijakan antara Amerika Serikat dan China dengan 

kebijakan ratifikasi konvensi Bom Cluster, dimana Amerika Serikat dan 

China belum mendatangani dan meratifikasi konvensi Bom Cluster. Maka hal 

tersebut menyebabkan indonesia tidak meratifikasi konvensi Bom Cluster. 


