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ABSTRACT 

 This research aims to explain Cluster munition, The Republic of Indonesia 

signed the Convention on Cluster Munitions in Oslo on 3 December 2008. It is 

“currently in the process of carrying out socialization and dissemination about the 

Convention to the relevant stakeholders such as the Department of Defense, 

Indonesian Armed Forces, the parliament and defense industry. It stressed the 

importance of banning rather than just regulating cluster munitions. It wanted the 

broadest possible definition of cluster munitions, with no exceptions for certain types, 

and the shortest possible deadline for stockpile destruction.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia  merupakan  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 
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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. 

Salah satu teknologi pesenjataan yang digunakan di dalam perang adalah Bom 

Cluster. Senjata jenis ini mampu mengeluarkan bom-bom kecil yang menyebar ke 

wilayah sasaran. Namun, hal yang berbahaya dari senjata ini 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 

beraktivitas di wilayah tersebut sedangkan target serangan sudah bergerak.  

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. Target 

serangan ini yang disebut sebagai countervalue target, yaitu terdiri dari pabrik, rel 

kereta api, bandara sipil, dan pembangkit listrik. Meskipun targetnya bukanlah 

masyarakat, namun  menargetkan pengemboman pada countervalue biasanya akan 

membahayakan masyarakat sipil.  

Dunia internasional nampaknya perlu untuk mengadakan suatu konvensi 

pelarangan penggunaan Bom Cluster dalam peperangan. Hal ini kemudian 

diwujudkan dengan diadakannya Convention on Cluster Munition (CCM). 

Convention on Cluster Munition (CCM) ditandatangani di Oslo, Norwegia pada 03 
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Desember 2008. Tujuan dari konvensi ini adalah larangan untuk menggunakan, 

memproduksi, transfer, dan menyimpan Bom Cluster yang dapat membawa bencana 

kepada masyarakat sipil. 

Secara jelas konvensi ini mengatur pembersihan lokasi dari bahaya sisa-sisa 

Bom Cluster yang tidak meledak. Bahkan secara eksplisit menyebutkan jangka waktu 

aktivitas pembersihan yaitu selama tidak lebih dari sepuluh tahun sejak bergabungnya 

negara dengan konvensi ini.   

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, Irak, 

Jerman, Kanada, dan lain-lain. Sisanya terdapat 20 negara yang sudah 

menandatangani konvensi, tetapi belum meratifikasi 

RUMUSAN MASALAH 

 “Mengapa Indonesia belum meratifikasi konvensi Bom Cluster?” 

PEMBAHASAN 

Coplin  menjelaskan  lebih  jauh  terkait  politik dalam  negeri  dengan  fokus  

penjelasan  pada  adanya  peran aktor-aktor politik dalam negeri di dalam penyusunan 

suatu keputusan politik luar negeri  suatu  negara. Sistem Politik Indonesia adalah 

negara kesatuan berbentuk Republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia 
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menganut Sistem Pemerintahan Presidensil, dimana Presiden berkedudukan sebagai 

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

memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN 

dan kebijakan pemerintah . Kementerian pertahanan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.  Presiden, DPR 

RI dan TNI ketiga aktor tersebut adalah pembuat keputusan luar negeri, namun dalam 

isu Konvensi Bom Cluster tersebut adanya permasalahan dalam sistem politik 

Indonesia yakni terjadinya tarik menarik antara peran Presiden, DPR, dan 

Kementerian Pertahanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo 

yang bukan background dari militer dan pada pemerintahan era Presiden Joko 

Widodo juga yang berfokus pada permasalahan perekonomian, Presiden Joko 

Widodo juga tidak pernah membicarakan isu ratifikasi Bom Cluster Selain itu, 

Kementerian Pertahanan yang beranggapan bahwa Bom Cluster berbahaya karena 

tidak mampu membedakan target. Tetapi keputusan tetap ada di Presiden dan pada 

era Presiden Joko Widodo isu tersebut tidak pernah di bicarakan sehingga 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. 
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Coplin menjelaskan bahwa tingkat kemampuan ekonomi dan  militer  negara  

sangat  mempengaruhi bentuk politik luar negeri negaranya di tatanan global. Dalam 

penelitian, pada Era Presiden Joko Widodo kondisi ekonomi Indonesia 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. Situasi militer 

di Indonesia pada 3 tahun terakhir  berkembang sangat pesat dengan terbuktinya 

Indonesia masuk dalam peringkat ke-12 ke dalam jajaran militer terkuat di dunia . 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan militer di Indonesia diakui dan ditakuti dunia. 

Ini kemudian yang mempengerahui Presiden Joko Widodo tidak pernah membahas 

isu ratifikasi Konvensi Bom Cluster sehingga isu tidak sampai kepada pembuat 

kebijakan dan isu tersebut tenggelam 

Konteks Internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi  aktivitas 

politik luar negeri suatu negara. 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. 

Amerika Serikat dan China adalah negara-negara yang sudah lama menjalin 

kerjasama dengan Indonesia. Dalam isu konvensi Bom Cluster, adanya peran dari 
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Amerika Serikat dan China dalam kebijakan politik luar negeri kedua negara tersebut 

yang menjadi acuan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia dan Amerika 

serikat dengan backround sistem politik yang sama yaitu demokrasi. Selain itu, 

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kebijakan politik luar negeri yang sama 

yaitu bidang keamanan dalam memberantas terrorisme, dengan kebijakan politik luar 

negeri tersebut Indonesia dan Amerika Serikat bekerjasama untuk memberantas 

terrorisme di dunia internasional. China memiliki kebijakan politik luar negeri dalam 

bidang militer dalam bentuk upaya China untuk mewujudkan komitmen sebagai 

negara militer terkuat. Selain hal tersebut, kerjasama militer merupakan bentuk 

kesungguhan China dalam turut berpartisipasi mewujudkan stabilitas keamanan 

global dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Terbukti dengan diperkirakannya 

belanja militer China pada tahun 2020 akan menyamai Amerika Serikat. Fakta 

tersebut akan menjadi bagian untuk menjelaskan faktor determinan ketiga sebagai 

consideran yang mempengaruhi pembuat kebijakan politik luar negeri Indonesia 

terkait faktor yang mempengaruhi Indonesia belum meratifikasi konvensi Bom 

Cluster. 

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 
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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 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 
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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. Selain itu Karena 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. Peran Amerika 

Serikat dan China juga mempengaruhi kebijakn Indonesia untuk tidak mertifikasi 

konvensi Bom Cluster.   
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