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BAB V 

KESIMPULAN 

 

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 

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 
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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 

negara tapi baru diratifikasi oleh 100 negara, di antaranya Afghanistan, 

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

dengan menandatangani Konvensi Bom 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi Indonesia belum meratifikasi konvensi Bom Cluster karena 

adanya tarik menarik antara Presiden, DPR RI Komisi 1 dan Kementerian 

pertahanan Indonesia, Presiden Joko Widodo yang tidak pernah membahas isu 

tentang konvensi Bom Cluster dengan DPR RI Komisi 1, sehingga 

pemerintah tidak dapat memproses ratifikasi kovensi Bom Cluster.  

Presiden Joko Widodo yang bukan dari background militer dan lebih 

mengutamakan permasalahan ekonomi. Pada tahun 2013-2014 kondisi 

ekonomi Indonesia sedang melemah, dan kondisi militer di Indonesia sedang 

naik sehingga presiden lebih mengutamakan permasalahan ekonomi. 

Kecenderungan persamaan kebijakan luar negeri Indonesia dengan Amerika 

Serikat dan China juga mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk tidak 

mertifikasi konvensi Bom Cluster. 


