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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerjasama pertahanan dibidang alutsista adalah kerjasama antar negara 

yang melakukan pengadaan alat tempur yang biasa digunakan oleh prajurit tentara 

dalam melakukan peperangan ataupun untuk mengamankan wilayah negaranya.1 

Kerjasama alutsista terbentuk karena kedua negara yang melakukan kerjasama 

memiliki industri pengadaan alat tempur di masing – masing negara sehingga dalam 

kerjasama yang dijalin juga dalam bentuk pertukaran pengadaan alat utama demi 

menunjang sistem pertahanan sebuah negara. Alutsista sendiri terbagi menjadi tiga 

sesuai fokusnya dimana terdapat alutsista untuk angkatan darat, laut dan udara.  

Kerjasama alutsista dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kedua negara 

yang melakukan kerjasama memiliki industri pengadaan alat tempur di masing – 

masing negara sehingga dalam kerjasama yang dijalin juga dalam bentuk 

pertukaran pengadaan alat utama demi menunjang sistem pertahanan sebuah 

negara. Kerjasama pada pertahanan nirmiliter atau non-militer dimana kerja sama 

pertahanan nirmiliter ini berfokus pada penanganan bencana alam dan operasi 

kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi psikologi pertahanan dan kesadaran 

bela negara serta pengembangan teknologi.2 Pertahanan nirmiliter merupakan 

pertahanan yang digolongkan dalam pertahanan nonfisik yakni tidak menggunakan 

senjata seperti yang dilakukan oleh pertahanan militer tetapi lebih berfokus kepada 

                                                
1Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014”. Hlm 68 
2Ibid. Hlm 52 
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pemberdayaan faktor – faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian serta kecerdasan guna 

mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.3 

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia hanya memanfaatkan sumber 

daya yang ada atau yang ditinggalkan oleh penjajah seperti memiliki pesawat 

tempur berupa Churen, Ki-27 (Nishikoreng), K-51 Guntei dan Nakajima Ki-43-II 

Hayabusha yang ditinggalkan oleh Jepang. Pesawat-pesawat tersebut resmi 

menjadi milik Indonesia pada 27 Oktober 1945, dengan memberi warna merah dan 

putih sebagai identitas karena resmi mengabdi untuk NKRI. Kemudian memasuki 

dekade tahun 1950-an, Indonesia memiliki pesawat pesawat tempur yang lebih 

modern seperti pesawat buru sergap P-51 Mustang, pesawat pembom B-25 Mitchell 

dan Douglas B-26 Invader, pesawat latih dasar Vultee BT-13 dan L-4J Piper Cub, 

AT-16 Harvard.4 

Memasuki dekade tahun 1960-an, TNI AU Indonesia dilengkapi dengan 

pesawat MiG-19 dan MiG-23, pesawat L-29 Delfin. Indonesia di dekade 1970-an, 

Indonesia menambah pesawat tempur buatan North American Rockwell yaitu OV-

10 Bronco, lalu ada pesawat tempur F-86 Avon Sabre. Memasuki dekade tahun 

1980-an, Indonesia memiliki pesawat tempur yang semakin modern yaitu pesawat 

tempur F-5 Tiger II, pesawat tempur McDonnell Douglas A-4 Skyhawk, pesawat 

jet tempur latih BE System Hawk MK-53, pesawat jet tempur multiperan F-16 

Fighting Falcon5.  

                                                
3Ibid. 
4  Dispenau, Subdisjarah. Sejarah TNI Angkatan Udara Jilid VII (2000-2010). 2010. Hlm 38-39 
5Kompas.com. Angkatan Udara Republik Indonesia, 72 Tahun Silam Hingga Kini. [diakses di: 
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/09/06142221/angkatan-udara-republik-indonesia-72-
tahun-silam-hingga-kini] pada tanggal 10 Juli 2018 
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Indonesia merupakan negara yang tidak ingin tertinggal dalam persoalan 

kepentingan pertahanan negaranya. Maka dari itu Indonesia berusaha menjalin 

hubungan dengan negara lain melalui kerja sama pertahanan. Kepentingan 

Indonesia dalam kerja samanya antar negara seiring berjalannya waktu dianggap 

semakin penting mengingat isu – isu keamanan di lingkup regional dan 

internasional memerlukan penanganan bersama.6 Pertahanan negara yang 

dilakukan Indonesia untuk mewujudkan pertahanan negara yang lebih baik yakni 

dengan peningkatan kerja sama dibidang pertahanan dengan negara lain.  

Letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan beberapa negara 

mempengaruhi kepentingan nasional dan internasional Indonesia tentunya, 

terutama dalam bidang pertahanan negara.7 Kerja sama yang dibangun oleh 

Indonesia dengan negara lain merupakan bentuk membangun rasa saling percaya 

antarbangsa untuk mencegah konflik antarnegara. Kerja sama yang dijalin pada 

bidang pertahanan tentunya untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan pada 

bidang pendidikan, latihan, peningkatan profesional prajurit Tentara Nasional 

Indonesia (disingkat TNI), pengadaan alutsista strategis dan transfer teknologi 

untuk mewujudkan industri pertahanan Indonesia yang lebih mandiri.8 

Indonesia memiliki beberapa negara yang menjadi mitra terbesar dalam 

bidang pertahanan alutsista. Mitra terbesar yang mensuplai alutsista ke Indonesia 

ialah Amerika Serikat dengan pesawat F-16A/B sebanyak 10 unit, F-16C/D 

sebanyak 9 unit, lalu ada F-5 E sebanyak 11 unit9 urutan kedua terdapat negara 

                                                
6Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.Hlm 58  
7Op.cit.Hlm 72 
8Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014.Hlm 73 
9Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kelanjutan Pembangunan 
Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2014. 
Sublampiran I Hlm 5. 
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Rusia dengan pesawat Sukhoi SU27SK/30MK sebanyak 16 unit.10 Lalu terdapat 

Inggris yang berada di urutan berikutnya dengan pesawat Hawk-109/209 dengan 

jumlah 32unit, Korea Selatan juga merupakan negara pensuplai terbesar berikutnya 

dengan memberikan pesawat KT-1B sebanyak 16 unit11 dan T-50 sebanyak 16 

unit.12  

Dibandingkan dengan negara lain yang telah menjadi pensuplai terbesar 

pesawat tempur ke Indonesia, Korea Selatan adalah salah satu negara yang pertama 

kali menawarkan kerjasama dalam pengembangan bersama pesawat tempur kepada 

Indonesia. Tidak seperti negara lainnya yang hanya mensuplai pesawat tempur ke 

Indonesia, tidak sampai pada tahap pembuatan pesawat yang dilakukan bersama. 

Dikarenakan jika negara lain pembuatan pesawat dibuat sendiri oleh negara 

produsen sedangkan dengan Korea Selatan, Indonesia melakukan pembuatan dan 

proses pemeliharaan dilakukan bersama. 

Salah satu bentuk implementasi pemerintah Indonesia untuk melindungi 

negaranya yakni dengan kerja sama yang dijalin dengan Republik Korea Selatan 

dalam bidang alutsista yaitu kerja sama pertahanan dalam pengadaan alat tempur 

dan juga kerja sama pertukaran teknologi serta tenaga ahli. Hubungan kerja sama 

bilateral Indonesia dengan Korea Selatan sudah terjalin sejak 1973. Ditandai 

dengan pada tahun 1980 Indonesia sudah mulai membeli produk – produk asal 

Korea Selatan hingga saat ini.13 Indonesia merupakan negara yang lebih suka 

                                                
10Ibid. 
11Ibid. 
12Ibid. 
13Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Untuk memperkuat Kerjasama Pertahanan RI-
Korsel Dibutuhkan Saling Kepercayaan. 2016. [diakses di : 
https://www.kemhan.go.id/2016/10/18/untuk-memperkuat-kerjasama-pertahanan-ri-korsel-
dibutuhkan-saling-kepercayaan.html] pada tanggal 14/3/18 
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menggunakan sistem pembayaran kredit ekspor dalam melakukan pembelian 

produk-produk pesawat tempur. Hal ini pun terjadi dalam kerjasama pembelian 

produk pesawat tempur dengan Korea Selatan, Indonesia menggunakan sistem 

kredit ekspor dalam melakukan proses transaksi pembayaran pembelian produk-

produk pesawat tempur dengan Korea Selatan. 

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan sudah terjalin 

semenjak tahun 1973. Kerjasama kedua sudah terjalin dalam berbagai aspek seperti 

dalam bidangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketenagakerjaan. Kerja 

sama Indonesia dan Korea Selatan terdapat juga kerja sama bilateral industri 

pertahanan.14 Kerja sama industri pertahanan ini dilakukan oleh kedua negara 

mengingat kedua negara telah lama menjadi partner dalam kerja sama jual beli 

pesawat tempur, sehingga sudah saling memahami satu sama lain dalam menjalin 

hubungan kerja sama. Kerja sama ini kemudian dikembangkan dengan kerja sama 

pengembangan pesawat tempur oleh Korea Selatan dan Indonesia dimana 

Indonesia tidak lagi menjadi konsumen dan Korea Selatan sebagai produsen tetapi 

kedua negara ini menjadi partner bersama dalam mengembangkan pesawat tempur.  

Hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan yakni pengembangan 

pesawat tempur yang dijalin oleh kedua negara antara Indonesia dengan Korea 

Selatan merupakan bentuk implementasi dari Joint Declaration on Strategic 

Partnership  yang lakukan oleh kedua negara sejak 4 Desember 2006 di Jakarta 

dengan mencakup tiga poin yakni kerja sama politik dan keamanan, kerja sama 

                                                
14Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hubungan Bilateral Korea Selatan [diakses di: 
https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx] pada tanggal 08/5/18 
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ekonomi, perdagangan dan investasi, serta kerja sama sosial budaya.15 Hubungan 

kerjasama yang telah terjalin diantara kedua negara, membuat Korea Selatan 

berinisiatif mengajukan penawaran kerjasama pengembangan pesawat tempur 

KFX/IFX generasi 4,5 yang telah dicanangkan sejak tahun 2006. 16 

Penawaran yang ditawarkan oleh Korea Selatan membuahkan hasil dengan 

ditandatanganinya MOU (Momerandum of Understanding) Understanding 

Between The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and The Ministry of 

National Defense of the Republic of Korea on Joint Development of Korean Future 

Fighter (KF-X) terkait kerja sama pesawat tempur. Pembiayaan proyek 

pengembangan pesawat tempur ini akan dibagi 80% biayanya ditanggung oleh 

pemerintah Korea Selatan dan 20% ditanggung oleh pemerintah Indonesia, 

perjanjian ini telah disepakati pada tanggal 15 Juli 2010.17 

Kemudian pada ttahnggal 6 Oktober ahun 2014, akhirnya kedua Negara 

sepakat untuk menandatangani kerjasama Engineering And Manufacturing 

Development Phase Of Joint Development (EMD) KF-X/IF-X yang merupakan 

realisasi dari isi MOU, dengan tujuan untuk mewujudkan kemampuan bangsa 

Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur. Kerjasama ini sangat 

krusial bagi Indonesia hal ini dikarenakan dalam kerja sama tersebut Indonesia 

mendapatkan banyak peruntungan dengan bekerjasama dengan Korea Selatan, 

salah satunya adalah Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dalam 

melakukan pengembangan pesawat tempur)  KF-X/IF-X generasi 4,5 hal ini sesuai 

                                                
15Bilateral RI-KORSEL [diakses di : http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor] pada 
tanggal  29/4/18 
16 Ibid. 
17Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia 
and The Ministry of National Defense of the Republic of Korea on Joint Development of Korean 
Future Fighter (KF-X). Pasal 5 
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dengan Pasal 4 dalam perjanjian Kerjasama Engineering And Manufacturing 

Development Phase Of Joint Development (EMD) yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Republik Indonesia hanya mengeluarkan biaya sebesar 20 persen dari 

proyek kerjasama ini.18  

Kerjasama yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan Republik Korea ini 

adalah kerjasama antar kementerian, dimana Republik Indonesia dijalankan oleh 

Kementrian Pertahanan sementara pihak Korea Selatan dijalankan Badan 

Administrasi Program Akuisisi Pertahanan.19 Kerjasama di bidang pengembangan 

pesawat tempur KF-X/IF-X ini akan menginisiasikan kedua pihak dalam bertukar 

dan transfer informasi dan akan dijalankan oleh para tenaga ahli, dari data yang 

penulis dapatkan menunjukkan bahwa, program kerjasama ini dibagi dalam 

beberapa fase yakni : Tahap Pengembangan Teknologi adalah tahapan untuk 

membangun persyaratan operasional, identifikasi teknologi, dan desain konfigurasi 

Pesawat Tempur IF-X. Lalu tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur adalah 

tahapan dalam pembuatan desain awal, desain detail sampai prototipe, pengujian, 

dan sertifikasi. Dan tahap Produksi adalah tahap pembuatan pesawat tempur. 20 

Korea Selatan kemudian menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam 

pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalisme TNI. Selain 

itu perlunya kerja sama dibidang alutsista juga dikarenakan faktor usia alat – alat 

alutsista yang sudah cukup tua dan tidak dapat lagi beroperasi dengan maksimal, 

sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertahanan nomor 19 Tahun 2012 

sendiri menjelaskan bahwa perlunya pembangunan kekuatan pertahanan secara 

                                                
18Engineering And Manufacturing Development Phase Of Joint Development. Pasal 4 
19Ibid. Alinea 1 
20Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2014 
Tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur If-X. Pasal 1 
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minimal dengan program yang dicanangkan yakni MEF (Minimum Essential 

Force) yaitu program untuk memodernisasi alutsista. MEF sendiri tidak hanya 

persoalan pengembangan alutsista dengan cara pengadaan alutsista dengan cara 

mengembangkan industri pertahanan yang dianggap akan mampu mendukung 

alutsista agar ketersediaan suku cadang yang diperlukan secara mandiri dan 

pengembangan juga pembangunan alutsista secara mandiri.21 Maka dari itu 

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan telah menyepakati kerja 

sama dibidang pertahanan melalui nota kesepahaman dan perjanjian dibidang 

logistik, kerja sama industri pertahanan serta barang dan jasa untuk kepentingan 

pertahanan.22  

Kerja sama pengembangan pesawat tempur ini kemudian menjadi menarik 

dikarenakan dalam kerja sama ini tidak seperti di masa lampau dimana Indonesia 

hanya menjadi pembeli alat – alat tempur buatan Korea Selatan tetapi saat ini 

Indonesia menjadi mitra kerja sama dalam pengembangan pesawat yang artinya 

Indonesia melibatkan tenaga ahli yang dimilikinya untuk pengembangan pesawat 

tempur yang tentunya menyumbangkan keuntungan tersendiri bagi Indonesia 

dimana dapat meningkatkan industri pertahanan dalam negerinya. Kerja sama ini 

juga tentunya membawa keuntungan bagi Indonesia dikarenakan dalam kerja sama 

tersebut pada pembagian dana anggaran untuk pengembangan pesawat tempur 

tersebut dibagi menjadi tiga dimana pemerintah Korea Selatan membiayai 

                                                
21Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19. Tahun 2012 Tentang 
Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama. 2012 
22Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014.Hlm 90 
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sebanyak 80% yang ditanggung pemerintah Korea Selatan dan 20% ditanggung 

oleh pemerintah Indonesia.23  

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan ini tidak pernah 

dilakukan Indonesia dengan negara lain sebelum Korea Selatan, dengan perbedaan 

kerja sama ini dimana sistem pembayaran dan ToT yang dilakukan kedua negara 

kemudian menjadi pembeda kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan. Serta hal 

tersebut yang kemudian membuat pemerintah Indonesia tidak terlalu mengeluarkan 

banyak biaya untuk modernisasi alutsista terutama pesawat tempur sesuai dengan 

keputusan MEF yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan 

Pertahahan Nomor 19 tahun 2012.24  

Belum ada negara – negara yang menawarkan Indonesia kerja sama seperti 

yang ditawarkan oleh Korea Selatan. Dalam pengembangan pesawat tempur yang 

dilakukan oleh kedua negara, telah dijelaskan bahwa kerja sama ini juga dilakukan 

dengan cara ToT yang tentunya juga menguntungkan Indonesia dan membuat 

Indonesia siap dalam hal kemandirian industri pertahanan negara terutama sektor 

udara. Sehingga jika Indonesia telah mandiri maka akan tidak lagi bergantung pada 

negara – negara pengekspor pesawat maupun suku cadang pesawat tempur.  

Dari penjelasan di atas tentang kerja sama bilateral yang dijalin oleh 

pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan dalam bidang pertahanan 

yakni pengadaan alutsista atau alat utama pertahanan serta kerja sama industri 

pertahanan dengan dilakukannya ToT (Transfer of Technology) dimana kedua 

                                                
23 Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia 
and The Ministry of National Defense of the Republic of Korea on Joint Development of Korean 
Future Fighter (KF-X). Ibid. 
24Lampiran Peraturan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang 
Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama. 2012 
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perusahaan milik negara yakni Indonesia dengan PT DI untuk pengembangan 

pesawat tempur KFX/IFX dan Korea Selatan dengan KAI untuk pengembangan 

pesawat tempur.  

Penulis kemudian menemukan urgensi dimana kerja sama Indonesia dengan 

Korea Selatan ini merupakan kerjasama yang penting bagi Indonesia, karena 

Indonesia memerlukan pembaharuan alutsista, khususnya pembaruhan pesawat 

tempur. Selain itu, berdasarkan perspektif Geopolitik dan Geostrategis Indonesia 

terutama dalam bidang pertahanan Indonesia merupakan negara yang kesepian 

(Alone State), dimana Indonesia dikelilingi oleh negara yang belum pernah 

menjalin kerjasama pertahanan atau seide dalam bidang pertahanan. Indonesia juga 

dikelilingi oleh negara Major Power atau negara yang menjadi kekuatan besar 

dunia dan beberapa negara Follower of Major Power seperti contohnya anggota 

FPDA (Five Power Detterance Arrangement) dan IADS (Integrated Air Defence 

System) yang beranggotakan Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, dan 

Singapura dimana IADS dibentuk pada tahun 1971 yang masih aktif sampai 

sekarang. Dengan demikian Indonesia harus menampilkan diri sebagai negara yang 

mandiri dan mempunyai daya tangkal atau Deterance Effect yang handal.25  

Indonesia memiliki Minimum Essential Force  yang menginisiasikan 

strategi pembangunan kekuatan komponen utama menuju ideal dan dalam MEF 

juga dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memeiliki program untuk fokus 

melakukan peremajaan alutsista, termasuk juga pesawat tempur beserta komponen 

pendukung. 26 

                                                
25 TNI AD. “Moderenisasi Alutsista TNI AD Dalam Tinjauan Tantangan Tugas Kedepan”. Hlm 7-
8 
26 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan 
Penyelasaran Minimum Essential Force Komponen Utama 
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Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti kepentingan nasional 

Indonesia dibalik kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara 

Indonesia dan Korea Selatan, karena penulis melihat terdapat anomali dalam 

kerjasama tersebut dimana sebelumnya Indonesia cenderung menjadi negara 

pengimpor alutsista khususnya pesawat tempur, namun dalam proyek kerjasama ini 

Indonesia mendapatkan penawaran yang berbeda. Berdasarkan MOU Indonesia 

tidak hanya sebagai pembeli alutsista namun juga ikut mengembangkan bersama 

dengan adanya sistem Transfer of Tecnology dan Transfer of Knowladge berserta 

sistem cost sharing yang berlaku 80% ditanggung oleh Korea Selatan dan 20% 

ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan satu-

satunya negara dikawasan Asia Tenggara yang mengembangkan pesawat tempur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas, 

penulis mengambil pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Apa 

kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama Engineering and Manufacturing 

Development Phase of Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di 

bidang alutsista tahun 2014?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas rumusan masalah tersebut, penulis memutuskan tujuan penelitian 

adalah untuk mendeskripsikan apa saja kepentingan nasional Indonesia dalam 

melakukan proyek kerjasama Engineering and Manufacturing Development Phase 

of Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di bidang alutsista pada 

tahun 2014. 



 12 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Memberikan sudut pandang yang berbeda kepada pembaca terkait 

kepentingan nasional sebuah negara dalam melakukan kerja sama 

bilateral. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti 

serta akademisi dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional yang 

memiliki minat dalam meneliti kasus kerja sama dibidang alutsista. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu yang pertama yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Mischa Guzel Madian yang berjudul “Analisa 

Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur KAI 

KF-X/IF-X”. Mischa menjelaskan bahwa fokus penelitiannya tentang menganalisa 

kerja sama Indonesia dengan Korea selatan dalam pengembangan pesawat tempur 

KAI KF-X/IF-X.1 Mischa juga menjelaskan bahwa hubungan kenegaraan kedua 

negara ini telah berjalan lebih dari empat dasawarsa sejak kedua negara melakukan 

penandatanganan persetujuan hubungan diplomatik tingkat konsuler di tahun 1966. 

Adanya penandatanganan persetujuan hubungan diplomatik tersebut 

menjadikan kedua negara memiliki banyak kesempatan dalam melakukan kerja 

sama dibidang apapun. Terbukanya jalur kerja sama ini kemudian menjadikan 

Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerja sama dibidang ekonomi dan politik. 

Kemudian dilanjutkan dengan kerja sama dibidang budaya antar kedua negara.2 

Kemudian hubungan kerja sama ini menjadi luas hingga kerja sama bidang 

pertahanan yakni kerja sama dibidang kedirgantaraan yakni program 

pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yang diprogramkan oleh kedua negara.  

                                                
1Madian, Mischa Guzel. Analisa Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan 
Pesawat Tempur KAI KF-X/IF-X. 2012. Universitas Indonesia 
2Ibid. Hlm 2 
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Proyek ini diusulkan oleh presiden Korea Selatan pada saat itu yakni Kim 

Dae Jung untuk menggantikan pesawat – pesawat tempur yang sudah tua seperti F-

4D/E Phantom II dan F-5E/F tiger. Kerja sama pengembangan pesawat tempur ini 

pemerintah Korea Selatan akan menanggung biaya sebanyak 60 persen biaya 

pengembangan pesawat tersebut kemudian 20 persennya ditanggung oleh KAI dan 

sisanya 20 persen oleh pemerintah Indonesia.  

Penelitian Mischa juga berfokus dengan kerja sama KFX/IFX oleh 

Indonesia dan Korea Selatan yang dibandingkan dengan fenomena Revolution in 

Military Affairs (RMA) yang terjadi di kawasan kemudian dengan tingkat 

kapabilitas pertahanan kedua negara dalam menyukseskan program tersebut. 

Konsep dan teori yang Mischa gunakan yakni konsep stratifikasi, RMA dan 

beberapa konsep lain seperti inovasi militer, difusi teknologi militer serta strategi 

integratif.3 

Pada studi terdahulu yang pertama tentunya memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan penelitian penulis dimana kesamaan yang terdapat dari penelitian 

penulis dengan studi terdahulu yakni sama – sama membahas tentang kerja sama 

Indonesia dengan Korea Selatan, akan tetapi studi terdahulu yang pertama lebih 

berfokus kepada kerja sama kedirgantaraan yakni pengembangan pesawat tempur 

KFX/IFX sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada kerja sama bidang 

alutsista pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dengan melihat apa kepentingan 

pemerintah Indonesia dalam kerja sama tersebut.  

Perbedaan dari kerjasama kedirgantraan dengan kerjasama alutsista terletak 

pada, kerjasama dirgantara adalah kerjasama dalam memproduksi berbagai jenis 

                                                
3Ibid. 
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pesawat yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan dibidang komersial, 

militer dan industri, sedangkan kerjasama alutsista lebih berfokus pada kerjasama 

pengadaan pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer dan pertahanan 

negara.4 

Studi terdahulu yang pertama oleh Mischa ini juga tentunya menjadi acuan 

bagi penelitian penulis dalam hal penelitian tentang kepentingan pemerintah 

Indonesia dalam kerja samanya dengan Korea Selatan pada pengembangan pesawat 

tempur, yang mana studi terdahulu pertama membuat penulis memiliki gambaran 

yang lebih rinci soal kerja sama pengembangan pesawat tempur kedua negara. 

Kontribusi dari studi terdahulu pertama pada penelitian penulis juga adalah 

memberikan pandangan serta acuan bagi penulis bagaimana melihat kerja sama 

antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam hal pegembangan pesawat tempur 

KFX/IFX yang memberikan gambaran tentang bagaimana kerja sama tersebut 

berjalan sehingga penulis mendapat beberapa pandangan tentang kerjasama 

alutsista sebuah negara dilakukan. 

Kemudian studi terdahulu yang kedua yakni tulisan dalam  jurnal JOM 

FISIP Universitas Riau yang ditulis dari Oki Rilo Nainggolan yang berjudul 

“Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan Jepang dalam Bidang Pertahanan 

Tahun 2015”.5 Penelitian Oki menjelaskan bahwa pertahanan negara merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan 

keberlangsungan hidup suatu bangsa. Pertahanan negara adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat yang 

                                                
4Dispenau, Subdisjarah. Op.Cit 
5Oki Rilo Nainggolan. Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan Jepang dalam Bidang 
Pertahanan Tahun 2015. Jurnal JOM Fisip Volume 4 No. 2 Oktober 2017. Universitas Riau. Hlm 1  
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bertujuan untuk menjaga serta melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah 

kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk 

ancaman.6 Sebagai tindakan menjaga keutuhan wilayah dari berbagai ancaman ini 

kemudian pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan negara lain untuk 

mendukung kekuatan negara dalam hal menjaga keutuhan serta kedaulatan 

negaranya.  

Untuk menjaga kedaulatan negara tentunya kekuatan militer dari negara 

harus dapat beroperasi secara maksimal. Untuk dapat beroperasi dengan baik dan 

maksimal tentunya juga didukung dengan alat utama sistem pertahanan yang 

memadai. Sebagai tindakan pemenuhan alutsista yang memadai, pemerintah 

Indonesia kemudian melakukan kerjasama dengan Jepang dalam hal pemenuhan 

menjaga kedaulatan negaranya. Pemilihan Jepang sebagai mitra kerja sama 

Indonesia pada bidang pertahanan negara yakni dikarenakan letak geografis 

Indonesia dan Jepang kurang lebih hampir mirip, dimana Indonesia dan Jepang 

sebagian besar dikelilingi oleh lautan, sehingga inilah yang menjadi faktor dari 

alasan pemilihan mitra kerja sama Indonesia dengan jepang pada bidang pertahanan 

yakni pengadaan alutsista.7 

Kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang ini disepakati 

dalam sebuah nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU). Nota 

kesepakatan ini ditandatangi di Jepang oleh Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia, Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani pada 

tanggal 23 Maret 2015. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk kerangka kerja 

                                                
6Ibid. Hlm 2 
7Ibid. Hlm 3 
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guna meningkatkan kerjasama dan pertukaran berdasarkan prinsip kesetaraan, 

manfaat bersama dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan 

wilayah masing – masing negara.  

Alutsista yang dimiliki TNI AD adalah 418 unit tank (main battle tank, tank 

ringan, dan tank penghancur), 1089 unit kendaraan tempur lapis baja (Armored 

Fighting Vehicles), 37 unit Senjata Gerak Sendiri (Self-Propelled Guns), 80 unit 

artileri tarik (Towed-Artillery) dan 86 unit sistem peluncur roket (Multiple-Launch 

Rocket Systems). Adapun kekuatan atau Alutsista yang dimiliki TNI AL saat ini 

adalah 221 unit kapal perang, 7 unit kapal frigat, 24 unit kapal korvet, 4 unit kapal 

selam, 74 unit kapal pertahanan pesisir, 12 unit kapal Mine Warfare 23. TNI AU 

memiliki 441 unit pesawat terbang, 39 unit pesawat tempur/pesawat penyergap, 58 

unit pesawat terbang sayap tetap, 170 unit pesawat angkut, 111 unit pesawat latih, 

147 unit helikopter, dan 5 unit helikopter serang.8  

Sedangkan saat ini Jepang dianggap memiliki peralatan tempur atau 

Alutsista paling modern di Asia. Pasukan Beladiri Jepang yang aktif saat ini 

berjumlah 250.000 personel dengan pasukan cadangan sebesar 57.900 personel. 

Kekuatan darat Jepang memiliki 700 unit tank berbagai jenis, 2.850 unit Kendaraan 

Tempur Lapis Baja (Armored Fighting Vehicles), 202 unit Senjata Gerak Sendiri 

(Self-Propelled Guns), 500 unit Artileri Tarik (Towed Artillery), 99 unit Sistem 

Peluncur Roket (Multiple-Launch Rocket Systems). Kekuatan Udara Jepang 

dilengkapi dengan 1.594 unit pesawat terbang, 288 unit pesawat tempur/pesawat 

                                                
8Ibid. Hlm 8 
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penyergap, 287 unit pesawat tempur sayap tetap, 481 unit pesawat pengangkut, 447 

unit pesawat latih, 659 unit helikopter, dan 119 unit helikopter tempur.9 

Keunggulan dari sistem pertahanan yang dimiliki oleh Jepang tersebutlah 

yang menjadi salah satu acuan atau alasan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama 

dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Selain itu, kondisi geografis yang sama 

dengan Jepang juga menjadi salah satu alasannya, hal tersebut dikarenakan dengan 

kondisi geografis yang sama pastinya permasalahan yang dihadapi juga pastilah 

kurang lebih sama. Dengan begitu, Indonesia dengan Jepang dapat bertukar 

informasi dan bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan yang sama yang 

dihadapi oleh kedua negara tersebut.10 

Oki menjelaskan bahwa penelitiannya menggunakan konsep kepentingan 

nasional dari K.J Holsti dimana Oki menjelaskan bahwa politik luar negeri 

merupakan sarana untuk merealisasikan kepentingan nasional dan hal yang paling 

mendasar dalam pengambilan keputusan luar negeri suatu negara adalah 

kepentingan nasional. Kondisi politik suatu negara mempengaruhi produk 

kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat kebijakan (decision maker) suatu 

negara.11 Akan tetapi selain menggunakan konsep kepentingan nasional dari K.J 

Holsti, Oki juga menggunakan teori politik luar negeri model strategik/Model 

Rasional (Strategic/Rational Model) dan Teori Kerjasama Internasional. Asumsi 

dasar dari teori politik luar negeri model strategik/model rasional 

(Strategic/Rational Model) adalah bahwa negara – negara dapat dianggap sebagai 

                                                
9Ibid. 
10Ibid. 
11Ibid. Hlm 3 
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aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan 

perhitungan rasional di dalam kancah politik global.12  

Pada studi terdahulu yang kedua ini menyumbangkan kontribusi pada 

penelitian penulis yakni memberikan pandangan bagi penulis dalam hal kerja sama 

yang dijalankan oleh sebuah negara yang didasarkan dengan kepentingan nasional 

negara tersebut. Studi terdahulu yang kedua ini juga memberikan pandangan bagi 

penulis dalam melihat bagaimana cara mengoperasionalisasikan konsep yang 

penulis gunakan yakni kepentingan nasional dari K.J Holsti untuk menganalisa 

penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Oki memberikan kontibusi bagi 

penelitian penulis yakni sebagian besar menjadi acuan dalam hal 

mengoperasionalisasikan konsep yang penulis gunakan untuk menganalisa studi 

kasus yang penulis miliki.  

Penelitian Oki juga terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

penulis dimana persamaan disini ialah sama – sama membahas tentang kerja sama 

pertahanan yakni pengadaan alutsista oleh Indonesia untuk pemenuhan modernisasi 

alutsista, tetapi memiliki perbedaan negara dimana pada penelitian Oki kerja sama 

Indonesia dengan Jepang sedangkan penelitian penulis yakni kerja sama Indonesia 

dengan Korea Selatan. Kesamaan yang terdapat pada penelitian Oki dengan penulis 

juga yakni terletak pada kesamaan penggunaan konsep kepentingan nasional dari 

K.J Holsti. Sedangkan perbedaan lain yang terdapat pada penelitian Oki dengan 

penulis yakni dimana penulis hanya menggunakan konsep kepentingan nasional 

saja tetapi Oki menggunakan konsep kepentingan nasional dan juga teori 

Strategic/Rational Model dan Teori Kerjasama Internasional. 

                                                
12Ibid. 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian 

No. Penulis Judul Persamaan Perbedaan Kontribusi 

1. Mischa 

Guzel 

Madian 

Analisa 

Kerjasama 

Indonesia-Korea 

Selatan dalam 

Pengembangan 

Pesawat Tempur 

KAI KFX/IFX. 

Membahas 

mengenai 

Kerjasama 

Indonesia 

dengan Korea 

Selatan 

berfokus kepada 

kerjasama 

kedirgantaraan 

yakni 

pengembangan 

pesawat tempur 

KFX/IFX. 

Fokus penelitian 

penulis lebih 

kepada kerjasama 

bidang alutsista 

pengembangan 

pesawat tempur 

KFX/IFX dengan 

melihat apa 

kepentingan 

pemerintah 

Indonesia dalam 

kerjasama tersebut. 

Sedangkan Fokus 

Mischa dalam 

Tesisnya ialah, 

kerjasama 

KFX/IFX oleh 

Indonesia dengan 

Memberikan pandangan 

serta acuan bagi penulis 

bagaimana melihat kerja 

sama antara Indonesia 

dengan Korea Selatan 

dalam hal pegembangan 

pesawat tempur KFX/IFX 

yang memberikan 

gambaran tentang 

bagaimana kerja sama 

tersebut berjalan sehingga 

penulis mendapat beberapa 

pandangan tentang 

kerjasama alutsista sebuah 

negara dilakukan. 
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Korea Selatan yang 

dibandingkan 

dengan RMA 

(Revolution in 

Military Affairs) 

yang terjadi 

dikawasan. 

2. Oki Rilo 

Nainggolan 

Kepentingan 

Indonesia 

Bekerjasama 

dengan Jepang 

dalam Bidang 

Pertahanan 

Tahun 2015. 

Membahas 

tentang kerja 

sama 

pertahanan 

yakni 

pengadaan 

alutsista oleh 

Indonesia untuk 

pemenuhan 

modernisasi 

alutsista, dan 

kesamaan 

penggunaan 

konsep 

kepentingan 

nasional dari 

K.J Holsti. 

Memiliki 

perbedaan negara 

dimana pada 

penelitian Oki kerja 

sama Indonesia 

dengan Jepang 

sedangkan 

penelitian penulis 

yakni kerja sama 

Indonesia dengan 

Korea Selatan. 

Perbedaan lain yang 

terdapat pada 

penulis hanya 

menggunakan 

konsep kepentingan 

nasional saja tetapi 

Oki menggunakan 

konsep kepentingan 

Memberikan pandangan 

bagi penulis dalam melihat 

bagaimana cara 

mengoperasionalisasikan 

konsep yang penulis 

gunakan yakni kepentingan 

nasional dari K.J Holsti 

untuk menganalisa 

penelitian penulis. 

Sebagian besar menjadi 

acuan dalam hal 

mengoperasionalisasikan 

konsep yang penulis 

gunakan untuk 

menganalisa studi kasus 

yang penulis miliki. 
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nasional dan juga 

teori 

Strategic/Rational 

Model dan Teori 

Kerjasama 

Internasional. 

Sumber: Data diolah oleh penulis. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Negara berdaulat memiliki sistem pemerintahan yang berisi tentang tujuan 

dan upaya negara dalam menjalankan kepentingan negaranya sendiri. Dimana 

kepentingan tersebut dijadikan oleh para pemerintah negara dalam mengeluarkan 

suatu kebijakan nasional ataupun kebijakan luar negeri. Kemudian yang 

menjalankan atau melaksanakan kebijakan luar negeri sebuah negara ini disebut 

sebagai politik luar negeri. Politik luar negeri adalah sebuah sistem yang dijalankan 

oleh beberapa negara untuk mencapai kepentingan masing- masing. 

Dalam menjalankan politik luar negeri, terdapat kepentingan nasional 

negara yang mempengaruhi, dimana kepentingan nasional inilah yang menjadikan 

negara untuk berusaha dalam mencapai cita-cita negara melalui berbagai macam 

cara, salah satunya dengan bekerja sama dengan negara lain karena dukungan dari 

negara lain juga dibutuhkan dalam hal pencapaian kepentingan nasional sebuah 

negara.13 Pasca perang dingin negara – negara masih cenderung menggunakan cara 

– cara anarkis untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Akibatnya hal yang 

                                                
13Winarno, Budi. Isu-Isu Global Kontemporer, (Yogyakarta : CAPS, 2011) Hlm 2 
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dilakukan menjadi pandangan negatif tentang keamanan internasional dimana 

politik internasional dikenal anarkis dan tidak terdapat kekuatan supranasional yang 

mampu mengatur dunia menjadi aman dan damai, sifat negara – negara masih 

berlandaskan strugle of power, self-help serta mengejar kepentingan nasionalnya 

dengan kekuatan militer, sikap saling curiga antar negara atau distrust, serta tidak 

ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi, dan 

yang terakhir yakni sifat negara yang masih anakis dibuktikan dengan jika ingin 

damai bersiaplah untuk perang.14 

Menurut Donald E. Nuechterlien kepentingan nasional adalah kebutuhan 

serta keinginan antar sesama negara berdaulat dalam lingkungan eksternal. 

Nuechterlien membagi kepentingan nasional kedalam empat kebutuhan dasar yaitu 

defence interest, ekonomi interest, world order interest serta ideology interest.15 

Sedangkan menurut K.J Holsti kepentingan nasional terbagi menjadi tiga jenis 

yakni value, dimana value merupakan nilai atau juga tujuan kepentingan yang ingin 

dicapai oleh negara. Sedangkan yang kedua adalah time, dimana time  sendiri 

adalah waktu yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. 

Dan yang terakhir adalah demands yakni interaksi dengan negara lain untuk 

mencapai kepentingan negara tersebut.16 

Singkatnya kepentingan nasional atau politik internasional menurut K.J 

Holsti adalah kepentingan sebuah negara yang memiliki tujuan tertentu pada sektor 

nasional yakni guna membangun negaranya yang membutuhkan waktu serta 

                                                
14Ibid. 
15Donald, Nuechterlein E.  1976. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework 
for Analysis and Decision-Making. British Journal of International Studies Vol.2, No.3. Hlm.247 
16K.J Holsti, Internatiohal Politics: a Framework for Analysis. 5th Edition. Prentice-Hall 
Internasional, Inc. University of British Columbia. Hlm 118-124 
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tindakan atau interaksi internasional dengan negara lain guna mencapai tujuan 

tersebut yang tentunya mempengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Untuk 

dapat mengerti tujuan politik luar negeri atau kepentingan nasional sebuah negara 

Holsti mengkategorikan kedalam tiga variabel dimana terdapat kepentingan dan 

nilai inti, kepentingan jangka menengah dan kepentingan jangka panjang.  

Alasan pemilihan konsep kepentingan nasional dari K.J Holsti 

dibandingkan dengan kepentingan nasional Donald E. Nuchterlien, dikarenakan 

variabel berserta indikator yang ada di dalam konsep kepentingan K.J Holsti dapat 

operasionalisasikan untuk menganalisa studi kasus penulis dalam penelitian ini, 

sedangkan empat variabel dan enam belas indikator yang dimiliki Donald E. 

Nuchterlien tidak semua indikator  atau hampir setengah dari indikator tidak dapat 

dioperasionalisasikan untuk menganalisa  studi kasus penullis sehingga penulis 

lebih memilih menggunakan konsep kepentingan nasional dari K.J Holsti yang 

tentunya semua variabel dan indikator yang ada dalam konsep dari K.J Holsti dapat 

digunakan untuk menganalisa studi kasus penulis. 

Pada sub-bab dibawah ini akan penulis jelaskan tentang variabel beserta 

indikator dari konsep untuk memperjelas definisi variabel dan indikator 

kepentingan nasional menurut K.J Holsti. 

2.2.1 Kepentingan Nilai Inti (Core Interest) 

Menurut K.J Holsti kepentingan inti merupakan elemen pertama 

dalam menetukan suatu kepentingan nasional.17 Holsti mengatakan bahwa 

dalam mencapai kepentingan inti, suatu negara akan memanfaatkan 

eksistensinya dalam mempertahankan atau memperluas tujuannya 

                                                
17Ibid. Hlm 124 
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sepanjang waktu. Namun dalam rangka untuk mempertahankan 

kepentingan inti tersebut, suatu negara tidak boleh untuk mengganggu atau 

menekan negara lain. 

  Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan 

inti merupakan kepentingan yang dimaksudkan untuk melakukan 

perlindungan diri seperti:  menjaga kesatuan etnis, agama, dan juga 

bahasa. Kepentingan inti juga diartikan sebagai peningkatan pertahanan 

suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul “International Politics. A 

framework for analysis” Holsti mengungkapkan bahwa kepentingan inti 

merupakan dasar kepentingan suatu negara yang bersifat berkelanjutan.18  

  Holsti menegaskan bahwa dalam kepentingan inti terdapat istilah 

“Self – Preservation” yang bertujuan untuk menjalankan dan 

mempertahankan keberlangsungan sistem politik suatu negara. Dalam 

sistem internasional, suatu negara akan bertindak sesuai dengan sistem 

politik yang dianut oleh negaranya. 19 

2.2.2 Kepentingan Jangka Menengah (Middle Range Objectives) 

Variabel selanjutnya adalah kepentingan jangka menengah, dimana 

dalam mencapai kepentingan ini suatu negara harus melakukannya dengan 

negara lain, dan memiliki komitmen yang serius. Kepentingan jangka 

menengah merupakan usaha negara dalam memenuhi kepentingan 

nasionalnya dengan cara internasional, dimana kepentingan ini 

                                                
18Ibid. Hlm 126 
19Ibid. Hlm 127 
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dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan reputasi negara dalam 

ranah internasional.  

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam 

mencapai kepentingan jangka menengah, yaitu melalui kunjungan 

diplomatik, peningkatan pembangunan negara, peran aktif negara, bantuan 

luar negeri, kekuatan militer, transfer teknologi, serta industri teknologi.20 

Holsti membagi kepentingan jangka menengah ini dalam tiga indikator, 

indikator yang pertama adalah tentang upaya pemerintah agar dapat 

memenuhi tuntutan perbaikan ekonomi dengan tindakan internasional atau 

disebut Holsti dengan istilah Economic batterment demandst. Indikator ini 

menjelaskan bahwa dalam rangka memperbaiki perekonomian negara, 

pemerintah memiliki upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya 

melalui tindakan internasional atau tindakan perluasan ekonomi, dimana 

kerja sama ekonomi antar negara dapat menunjang kesejahteraan negara, 

karena hal ini tidak terlepas dari persoalan setiap negara yang memiliki 

sumber daya terbatas tentunya membutuhkan kerja sama negara lain agar 

dapat memenuhi kebutuhannya. Holsti memberikan contoh mengenai 

perluasan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat dengan cara 

memperbanyak Multi National Coorporation yang berasal dari Amerika 

dan pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial di Amerika 

Serikat.21 

                                                
20Ibid. Hlm 127-129 
21Ibid. 
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Kemudian indikator yang kedua yakni meningkatkan reputasi negara 

di ranah internasional atau disebut dengan Increase State Prestige. Holsti 

percaya bahwa dalam rangka meningkatkan reputasi, suatu negara dapat 

melakukannya dengan cara meningkatkan kemapuan militer, serta 

mengausai ilmu pengatahuan dan adanya kemajuan teknologi. Dalam 

meningkatkan reputasi, setiap negara memiliki kepentingan dan sumber 

daya yang berbeda seperti terdapat negara kaya teknologi dan ilmu 

pengetahuan namun sumber daya alamnya terbatas, adapula negara miskin 

dan tidak memiliki kekuatan militer terapi memiliki sumber daya alam yang 

melimpah. Maka dari itu kerjasama antar negara diperlukan guna 

memberikan kontribusi pada negaranya masing – masing dalam hal 

pembangunan negara yang akan berdampak pada perluasan diri negaranya, 

dimana jika kedua negara yang bekerja sama dapat bertukar ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga dapat berbagi sumber daya alam yang 

dimiliki. 22 

Indikator yang terakhir dalam variabel kepentingan jangka menengah 

ialah perluasan atau eksistensi diri atau disebut Self Extension. Dalam 

indikator diri atau eksitensi diri Holsti menjelaskan bahwa perluasan diri 

antar negara satu dengan lain yakni berbeda tergantung kepentingan masing 

– masing negara. Perluasan diri ini berkaitan dengan penyebaran ideology, 

penguasaan bahan – bahan mentah, daerah pemasaran dan rute 

perdagangan. Hoslti juga memberikan gambaran contoh perluasan diri ialah 

                                                
22Ibid. 
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salah satunya moderniasasi dan meningkatkan industri kekuatan angkatan 

laut oleh Indonesia untuk membendung kolonialisme.23 

2.2.3 Kepentingan Jangka Panjang (Long Range Objectives) 

Variabel terakhir yakni kepentingan jangka panjang yaitu kepentingan 

yang tidak memiliki batasan waktu untuk mencapai kepentingan tersebut,  

disebut juga sebagai apa yang diimpikan atau dicita – citakan oleh negara 

dalam mencapai kepentingannya. Variabel  memiliki karakter yang sangat 

lama dengan jangka waktu yang juga sangat panjang. Contohnya seperti 

negara ingin menjaga perdamaian dunia, dengan cara menjaga perdamaian 

dunia negara melakukan hal tersebut berulang kali dan menjaga hal tersebut 

hingga waktu yang sangat lama.24 Variabel tujuan jangka panjang yang 

dimiliki oleh suatu negara merupakan cita- cita yang dimiliki oleh suatu 

negara yang juga mencerminkan negara tersebut dimata internasional 

(vision, mission, and the dream of state). 

Keinginan negara untuk menjaga perdamaian dunia, tindakan – 

tindakan yang negara lakukan yakni dengan berperan aktif dalam kerja sama 

antar dua atau lebih dari 2 negara, keaktifan negara dalam organisasi – 

organisasi yang dimana negara tersebut tergabung di dalamnya sehingga 

mempengaruhi kontribusi aktif negara dalam menjaga perdamaian dunia. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Dalam variabel core interest dan atau yang disebut juga sebagai 

kepentingan nilai inti, Indonesia sebagai negara tentunya ingin memanfaatkan 

                                                
23Ibid. 
24Ibid. Hlm 129 
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eksistensinya dalam mempertahankan atau memperluas tujuannya sepanjang waktu 

melalui pengamanan negara di sektor udara dari serangan atau ancaman dari negara 

lain.  Dalam menjalankan kepentingan inti perlu bagi negara untuk memperhatikan 

tujuan negara melalui kepentingan politiknya. Maka dari itu kerja sama Indonesia 

dalam bidang pengembangan pesawat tempur perlu dilakukan agar tercapainya 

kepentingan politik Indonesia serta untuk menjaga keamanan serta kedaulatan 

negaranya. Kerja sama ini dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan melalui 

perjanjian pengembangan bersama atau Join Development dalam pembuatan 

pesawat tempur KFX-IFX. Dengan adanya Transfer of Technology pesawat tempur 

KFX-IFX dari Korea Selatan untuk menjaga keselamatan udara negara Indonesia. 

Pada variabel kepentingan jangka menengah terdapat tiga indikator yakni 

economic batterment demands, increase state prestige  dan self extension. Pada 

economic batterment demands dimana Indonesia tentunya dapat meningkatkan 

perekonomiannya melalui industri pertahanan milik negara, dimana jika Indonesia 

sudah mampu atau mandiri dalam hal pengembangan pesawat tempur dan dapat 

memproduksi sendiri pesawat tempur buatan negara maka berdampak pada  

peningkatan pendapatan dan konsumen dari PT Dirgantara Indonesia. 

Tentunya Indonesia juga tidak lagi bergantung pada produk alutsista 

ataupun melakukan pembelian dari luar negeri sehingga dapat mengurangi nilai 

belanja negara. Tujuan inilah yang ingin dicapai pemerintah melalui perjanjian 

pengembangan bersama pesawat tempur KFX-IFX dengan Korea Selatan. 

Sedangkan pada indikator increase state prestige, jika Indonesia sudah mampu 

dalam hal mengelola industri pertahanan secara mandiri maka dapat meningkatkan 

reputasi Indonesia di mata internasional dimana Indonesia dianggap sudah mapan 
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atau mampu dalam mengelolah industri pertahanan dan tidak bergantung kepada 

negara lain dalam pengadaan alutsista. Sedangkan yang terakhir yakni tentang self 

extension, dalam hal self extension Indonesia merupakan satu-satunya negara yang 

ada di Kawasan Asia Tenggara yang mengembangkan industri pesawat tempur 

melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Dikarenakan Indonesia merupakan satu-

satunya negara di Kawasan Asia Tenggara yang mengembangkan industri pesawat 

tempurnya, hal tersebut dapat dikatakan akan meningkatan eksistensi Indonesia di 

Kawasan Asia Tenggara. Kerjasama Join Development ini, Indonesia berharap 

untuk mengembangkan kemandirian nasionalnya dalam mengembangkan industri 

pesawat tempur Indonesia. 

Selanjutnya pada variabel kepentingan jangka panjang, dimana terdapat 

vission, mission, and dream of the state  yang membuat Indonesia untuk melakukan 

melakukan self – branding di ranah Internasional melalui kemandirian indutri 

pertahanan. 

 

 

 

 

Tabel 2. 2 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

Kepentingan 

dan nilai inti 

(Core Interest) 

Adanya Self – 

Preservative yang 

dilihat dari, Tujuan 

untuk menjalankan dan 

Kerja sama “Engineering and 

Manufacturing Development 

Phase of Joint Development KF-

X/IF-X dijadikan sebagai sarana 
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Kepentingan 

Nasional 

(K.J Holsti) 

mempertahankan 

keberlangsungan 

politik suatu negara. 

 

untuk mencapai tujuan dan 

menjalankan pertahanan sistem 

politik Indonesia. 

Kepentingan 

jangka 

menengah 

(Middle Range 

Objectives) 

Economic batterment 

demand yang dapat 

dilihat dengan adanya 

tujuan untuk 

menambah serta 

menunjang 

kesejahteraan dan 

perekonomian negara. 

Kerja sama “Engineering and 

Manufacturing Development 

Phase of Joint Development KF-

X/IF-X ditujukan sebagai sarana 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi 

Indonesia. 

 

Increase State Prestige 

melalui :  

 Peningkatan 

kemampuan militer 

dan kemajuan IPTEK. 

1. Peningkatan teknologi 

industri pertahanan yakni 

alutsista angkatan udara 

yang modern dan 

memadai. 

2. Meningkatnya 

pembangunan Indonesia 

melalui kemandirian dalam 

mengolah industri 

pertahanannya sehingga 

Indonesia tidak selalu 

menjadi pembeli alutsista 
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saja tetapi juga menjadi 

pembuatnya. 

3. Peningkatan peran 

Indonesia dalam kerja 

sama bidang pertahanan 

yakni  alutsista dengan 

negara lain selain Korea 

Selatan. 

 

Self- Extension yang 

dilakukan dengan cara 

menyebarkan ideologi 

yang dimiliki oleh 

suatu negara ke negara 

lain dalam rangka 

pemenuhan dibidang 

ekonomi. 

Ada tidaknya penyebaran 

ideology atau, penguasaan bahan 

– bahan mentah, atau  daerah 

pemasaran dan rute perdagangan 

yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia dalam 

menandatangani kerjasama 

“Engineering and 

Manufacturing Development 

Phase of Joint Development KF-

X/IF-X. 

Kepentingan 

jangka 

panjang 

(Long Range 

Objectives) 

Adanya vision, 

mission, and dream of 

the state  atau dapat 

juga diartikan sebagai  

Kerja sama “Engineering and 

Manufacturing Development 

Phase of Joint Development KF-

X/IF-X ditujukan sebagai sarana 
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Eksistensi diri di  ranah 

internasional yang 

dilihat dari keaktifan 

negara dalam 

melakukan aktivitas 

kenegaraan yang 

sesuai dengan visi dan 

misinya. 

untuk melakukan self – branding  

oleh Pemerintah Indonesia. 

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan Konsep Kepentingan Nasional oleh K.J Holsti yang 

penulis gunakan.  
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2.4 Alur Pemikiran 
 

 

 
Rumusan Masalah: 

Apa kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama 
Indonesia-Korea Selatan dibidang alutsista 2014 pada 

pengembangan pesawat tempur KFX/IFX? 
 

 
Konsep Kepentingan Nasional dari 

K.J Holsti 

 

 

  

 

 

 

 
 

Latar belakang masalah: 
 

Adanya keputusan Indonesia dalam kerja 
sama bidang alutsista dengan Korea Selatan 

tahun 2014 pada pengembangan pesawat 
tempur KFX/IFX 

 
Core Interest: 

• Self 
Preservative  

 
Long Range Objectives:  

• Vision, 
Mission, and 
Dream of the 
State 

 
Middle Range Objectives:  

 

• Economic 
batterment demand  

• Increase State 
Prestige 

• Self- Extension 

Argumen Utama: 
 

Terdapat kepentingan nasional Indonesia yakni kemandirian industri pertahanan dilihat 
dari konsep kepentingan nasional K.J Holsti dengan variabel kepentingan inti, kepentingan 
jangka menengah dan kepentingan jangka panjang pada kerja sama bidang alutsista 
Indonesia dengan Korea Selatan. Kerjasama dalam bidang alutsista ini menyumbang 
kemajuan serta modernisasi alutsista angkatan udara Indonesia untuk kepentingan 
Indonesia jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang.  
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2.5 Argumen Utama 

Dilihat dari rumusan masalah serta kerangka pemikiran penulis yang telah 

penulis uraikan disub-bab sebelumnya, argumen utama atau pendapat sementara 

dalam penelitian ini yakni adanya kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama 

bidang alutsista dengan Korea Selatan pada tahun 2014 dalam hal pengembangan 

pesawat tempur KFX/IFX yang dapat dilihat dari konsep kepentingan nasional oleh 

K.J. Holsti yaitu dengan adanya variabel kepentingan core interest indikator self 

preservation, kemudian variabel middle range objective dengan indikator economic 

demand batterment, increase self prestige dan self extension setelah itu variabel 

long range objective dengan indikator vission, mission and dream of the state.  

Menurut penulis variabel yang dominan dalam menganalisa penelitian 

penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari K.J Holsti adalah variabel 

kepentingan middle range objective karena berfokus terhadap pengembangan diri 

dan kemandirian Industri Perthanan Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif yang 

bertujuan mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan kasus apa 

yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menekankan atas penggambaran 

mengapa hal tersebut bisa terjadi berdasarkan variable dan indikator yang tersedia 

sesuai dengan konsep yang dipilih oleh penulis. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas tentang apa kepentingan 

nasional Indonesia dalam kerja sama yang dilakukan dengan Korea Selatan di 

bidang alutsista pada tahun 2014. Batasan pada penelitian ini dimana negara 

merupakan aktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dan tahun penelitian 

ini adalah dari tahun 2010, dimana kedua Negara mengeluarkan MOU tentang 

kesepakatan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX pada bulan Juli hingga 

tahun 2014 dimana kerja sama kedua negara kembali dilanjutkan pada tahun 

tersebut.  

Maka dari itu penulis membatasi penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-

2014 dan penulis akan mengumpulkan data – data yang sesuai dengan target 

penulisan penelitian penulis dimana yang akan penulis kumpulkan adalah data – 

data yang ada sebelum tahun 2014 sampai tahun 2014 saja. 



 37 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka atau library research 

melalui informasi dan data-data dari buku, jurnal, artikel, beserta berita-berita di 

internet terkait permasalahan kerja sama bidang alutsista berdasarkan kepentingan 

nasional Indonesia.  Oleh  karena  itu,  teknik  pengumpulan  informasi  dan  data  

yang  dilakukan  oleh  penulis  dikategorikan sebagai studi literatur.  

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan 

teknik analisa data kualitatif. Dimana Teknik Analisa data tersebut ialah 

memaparkan suatu permasalahan berdasarkan dari data-data ataupun fakta-fakta 

yang ada, yang kemudian dielaborasi menggunakan teori untuk kemudian 

mendapatkan kesimpulan dengan penjelasan secara sistematis. 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dibagi dalam beberapa sub-bab yaitu:  

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara  keilmuan 

maupun praktis. Bab ini menjabarkan permasalahan dan maksud  

penelitian. 

BAB II (KERANGKA PEMIKIRAN) 

Bab  ini  terdiri  dari  studi  terdahulu,  kerangka  konseptual, 

operasionalisasi  konsep,  dan  argumen  utama.  Bab  ini     menjelaskan 
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landasan penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan teori atau 

konsep yang digunakan. 

 

BAB III (METODE PENELITIAN) 

Bab  ini  terdiri  dari  jenis  penelitian,  ruang  lingkup  

penelitian,  teknik  pengambilan  data  dan  sistematika  penulisan.  Bab  

ini  menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. 

 

BAB IV (GAMBARAN UMUM) 

Bab ini terdiri dari  gambaran umum tentang penelitian 

penulis. Bab ini menjelaskan sejarah singkat tentang penelitian penulis 

dan kelanjutan dari bab pertama dimana dalam bab ini akan 

menjelaskan sejarah singkat hubungan bilateral Indonesia dan Korea 

Selatan serta kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam 

pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. 

 

BAB V (PEMBAHASAN) 

Bab ini terdiri dari  analisis permasalahan berdasarkan  

kerangka  konseptual.  Bab  ini  berisi penjelasan mengenai bagaimana  

permasalahan  dipandang  dan  dinilai  melalui  indikator-indikator  

yang terdapat dalam kerangka konseptual, dimana konsep yang penulis 

gunakan untuk menganalisis permasalahan yang penulis teliti yakni 

kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam hal pengembangan 

pesawat tempur secara lebih terperinci. 
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BAB VI (PENUTUP) 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Sub-bab kesimpulan  

terdiri  dari  hasil penarikan keputusan  atas  penelitian yang telah 

dilakukan.  Sub-bab saran terdiri dari pendapat dan masukan penulis 

terhadap hasil penelitian yang  ditujukan untuk para pembaca atau 

akademisi. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Industri Pertahanan Indonesia  

Pada tahun 1945 Indonesia mengalami situasi vacuum of power atau tidak 

adanya pemerintah yang berkuasa, situasi tersebut dimanfaatkan oleh bangsa 

Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang bebas dari 

jajahan. Dalam rangka untuk menjaga kemerdekaan negara, bangsa Indonesia lalu 

membentuk perangkat dan organisasi negara beserta aturan - aturannya, salah 

satunya adalah membentuk angkatan perang. Dalam sidang Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan 

untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berfungsi untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban umum. Dalam BKR itu sendiri terbentuk beberapa nama 

organisasi seperti:  BKR Oedara, BKR Laut, BKR Kereta Api, BKR Pos.1 

BKR Oedara terbentuk di daerah-daerah pangkalan atau pusat-pusat unsur 

penerbangan yang berhasil direbut dan dikuasai oleh anggota BKR dari Jepang. 

Dimana pangkalan udara tersebut selanjutnya menjadi basis dari kekuatan udara 

Indonesia saat itu, seperti di Pandanwangi (Lumajang), Bugis (Malang), Maospati 

(Madiun), Morokrembangan (Surabaya), Panasan (Solo), Kalibanteng (Semarang), 

Maguwo (Indonesia), Andir (Bandung), Cibeureum (Tasikmalaya), Jatiwangi 

(Cirebon), Cililitan (Indonesia), dan beberapa tempat di luar Pulau Jawa. Dalam 

perjuangannya, BKR Oedara memanfaatkan berbagai bermacam-macam jenis 

pesawat peninggalan Jepang, yaitu pesawat latih (Nishikoren, Cukiu, dan Cureng), 

                                                
1TNI AU. “Sejarah TNI Angkatan Udara”. Diakses dari : https://tni-au.mil.id/profil/sejarah/ pada 
tanggal 21 September 2018 
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pesawat pemburu (Hayabusha dan Sansikin), pesawat pembom (Guntei dan Sukai), 

pesawat pengintai (Nakajima), dan sebagainya.2 

BKR Oedara merupakan cikal bakal terbentuknya TNI AU, yang mana pada 

tanggal 24 Indonesia 1946 Presiden Soekarno mendekritkan perubahan nama TKR 

menjadi TRI, dan TRI Angkatan Udara ditetapkan tersendiri melalui Penetapan 

Pemerintah Indonesia : 6/S.D tanggal 9 April 1946.3 Bagi Indonesia TNI AU 

merupakan lembaga yang digunakan untuk menjalankan dan menjaga sistem 

pertahanan Indonesia dari tangan penjajahan, namun seiring bertambahnya jaman 

sistem perthanan dan keamanan Indonesia tak lagi dipersiapkan dilakukan untuk 

melindungi diri dari perang melawan penjajah, namun untuk mewujudkan 

perdamaian dan kesatuan bangsa Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, 

serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. 

Hal tersebut sesuai dengan UUD Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan, 

dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa komponen pertahanan 

RI terbagi dalam tiga komponen utama yaitu : komponen utama, cadangan dan 

pendukung. Dalam komponen utama TNI memiliki andil untuk dikerahkan dan siap 

bertugas dalam menjaga pertahanan bangsa, serta menanggulangi dan menghadapi 

berbagai macam ancaman militer.4 Dalam pelaksanaanya sebagai komponen utama, 

TNI dibantu oleh komponen cadangan serta komponen pendukung, dimana 

komponen pendukung tersebut berupa sumber daya nasional yang dapat berupa 

                                                
2Ibid. 
3Ibid. 
4Peraturan Menteri Pertahanan Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Op.cit 
Pasal 1  
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warga negara sipil, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang telah 

dipersiapkan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. 5 

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas pertahanan negara, maka kekuatan 

militer menjadi salah satu faktor utama dalam menjalankan upaya tersebut. Di 

Indonesia komponen utama pertahanan negara adalah TNI, dimana dalam 

melaksanakan tugasnya TNI perlu didukung dengan alutsista yang baik. Dengan 

demikian, peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia sangat bergantung pada 

TNI dan alutsista. Sesuai tema penelitian ini penulis telah mendapatkan daftar 

kekuatan matra pertahanan angkatan udara, dimana menurut informasi yang penulis 

dapatkan Indonesia memiliki total jumlah pesawat tempur mencapai 260 awak pada 

tahun 2015, pesawat tempur tersebut terdiri sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Kondisi Pesawat Terbang Indonesia secara umum Tahun 2015 

Sumber : Data diolah oleh penulis dari: Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 
2015 Tentang Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) 
TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2014. Lampiran I Halaman 4. 

                                                
5Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014”. Op.Cit. 
Hlm 46-47 
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Tabel 4. 1 Kekuatan Pesawat Tempur Indonesia Tahun 2015  

 

Sumber : Data diolah oleh penulis dari: Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 
2015 Tentang Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) 
TNI Angkatan Udara Tahun 2015-2014. Sublampiran I Halaman 5. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki cukup banyak 

pesawat alutsista, namun dari jumlah tersebut Indonesia masih memiliki koleksi 

pesawat tempur lama yang datang dari peninggalan kolonial, terutama dari Jepang, 

karena dari informasi yang penulis dapatkan kebanyakan koleksi pesawat Indonesia 

merupakan pesawat tempur Sukhoi dengan model yang lama. Oleh sebab itu 
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Indonesia terus berusaha dalam mengembangkan pertahanan militernya, hal ini 

dibuktikan dengan adanya anggaran belanja yang tinggi di bidang pertahanan 

militer. Adanya alokasi yang sesuai dengan kebutuhan  dan strategi pertahanan 

negara merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertahanan negara. Di 

Indonesia, anggaran biaya pertahanan dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta 

berfokus untuk meningkatkan kinerja ketiga komponen pertahanan negara yang 

telah penulis sebutkan di atas. Penulis mendapatkan data yang menunjukkan bahwa 

Indonesia terus mengalami kenaikan anggaran pertahanan setiap tahunnya, berikut 

data anggaran belanja Kementerian Pertahanan Indonesia: 

Tabel 4. 1 Rincian Anggaran tahun 2010 -2014 Indonesia 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Rencana Strategis Pertahanan 

Negara Tahun 2010-2014. Halaman 16 

Dari tabel rincian pertahun UO diatas dapat dilihat bahwa  anggaran 

Renstra Hanneg Tahun 2010- 2014 sebesar Rp. 388.107,37 M.6 Sedangkan untuk 

perincian dana untuk proyek KF-X/IF-X pertahun dari Kemhan dimulai pada tahun 

2012, disebabkan pada tahun 2010 hingga tahun 2011 pemerintah Indonesia masih 

fokus dalam menandatangan MoU perjanjian proyek dengan Korea Selatan, dan 

                                                
6 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Rencana Strategis Pertahanan 
Negara Tahun 2010-2014. Hlm. 16 
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pada tahun 2011 Indonesia tengah mempersiapkan rancangan TD phase. Dana yang 

dialokasikan dari KEMHAN pada tahun 2012 adalah sebesar 100,00 Miliar Rupiah, 

tahun 2013 sebesar 1,205,00 Miliar, dan pada tahun 2014 KEMHAN 

mengalokasikan dana sebsar 1,206,00 Miliar rupiah untuk proyek pengembangan 

pesawat KF-X/ IF-X. 7  

Dari data  diatas dapat dilihat jika Anggaran belanja alat pertahanan 

Indonesia membaik dan meningkat setiap tahunnya, peningkatan tersebut juga 

Adanya alokasi dana tersebut dibentuk untuk menjalankan serta mencapai 

kebijakan Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Forces (MEF) yang 

pada saat itu dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan 

pemeliharaan dan perawatan, dan peningkatan industri pertahanan dalam negeri 

termasuk pemeliharaannya.  

Indonesia memiliki kebijakan pertahanan militer yang fokus dalam 

memodernisasi alat – alat pertahanan militer Indonesia dimana kebijakan tersebut 

dilakukan melalui adanya MEF. Perwujudan Kekuatan Pokok Minimum atau 

Minimum Essential Force (MEF) lalu dikembangkan pada anggaran Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), dimana melalui kebijakan tersebut menciptakan adanya 

standar kekuatan pokok dan minimum bagi TNI yang mutlak sehingga diharapkan 

kebijakan MEF dapat secara efektif dalam membantu tugas pokok dan fungsi TNI 

dalam menghadapi ancaman yang aktual.8 Ancaman-ancaman tersebut dapat 

berupa adanya beberapa pesawat militer asing yang melakukan pelanggaran 

                                                
7 Ibid. Bab 4 Tahap Pembangunan. Hlm 19-25 
8 Hartanto, Agus (2014). “Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik 
Indonesia”, Jakarta: Lipi Press. Hlm 11 
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diwilayah udara yuridiksi Indonesia nasional sepanjang tahun 2014 antara lain :9 

1. Amerika Serikat.  

a. Pesawat militer type Boeing C-17 Globemaster III, C/S TREK 

27, milik Amerika Serikat dengan rute PGUA (Andersen/Guam)-

PDN (Darwin/Australia).  

b. Pesawat militer type 130/Trek 23, noreg. 42061, milik US Air 

Force dengan rute Guam-Darwin.  

c. Pesawat militer type KC-130J Tanker, C/S SUMO 65, milik 

Amerika Serikat dengan rute Iwakuni/Jepang- Darwin/Australia.  

d. Pesawat militer type Boeing C-17 Globemaster III, C/S TREK 

80, milik Amerika Serikat dengan rute Seletar/ Singapura-

Tokyo/Jepang. 

2. Oman. 

a. Pesawat Militer tipe A-320, C/S MAJAN 517, milik Kesultanan 

Oman dengan rute P-574 dari utara menuju selatan. 

3. Canada. 

a. Pesawat militer type Boeing 767- 300ER, C/S ROU 7084 

dengan rute WSSS (Bandara Changi) - WSSS (Bandara 

Changi). 

4. Malaysia. 

a. Pesawat militer type VGPD 2643 milik Angkatan Udara 

Malaysia dengan rute Ambalat Area. 

                                                
9 Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis 
Pembangunan TNI Angkatan Udara tahun 2015 – 2019. Halaman 25 
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5. Arab Saudi 

a. Pesawat type A-330 MRTT/UAF 1303, milik Uni Emirat Arab 

Air Defence dengan rute WSSS-YPDN. 

6. Tunisia 

a. Pesawat militer C-130, callsign TAF 71 milik Tunisia Air Force 

dengan rute Colombo-Payalebar. 

7. Jepang 

a. Pesawat militer type Boeing 767- 400, C/S JF002/Japan Air 

Force Two, milik Japan Air Self Defence Force (JASDF) 

dengan rute VYYY (Yangon)–YBBN (Brisbane). 

8. India 

1. Pesawat militer type Ilyushin 76 C/S IFC 5314 milik 

Indian Air Force dengan rute WBSB (Brunei) – AYPY 

(Port Moresby). 

Sehingga penting bagi Indonesia untuk memprioritaskan kerangka 

kerjasama yang fokus dalam menjaga keamanan dan pertahanan bangsa. Hal ini 

dikarenakan mengingat Indonesia memiliki posisi geostrategi yang berbatasan 

langsung dengan beberapa negara, dengan demikian mengharuskan negara 

Indonesia lebih memperhatikan untuk meningkatkan kerjasama. Kerjasama 

Pertahanan Indonesia bukan hanya semata –mata untuk melindungi keamanan dan 

pertahanan negara, namun juga difokuskan untuk menjalin kerjasama yang 

menginisiasikan adanya resolusi konflik yang damai dengan negara – negara 

tetangga terutama dalam upaya penanganan terorisme, kegiatan bidang pendidikan 
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dan latihan, pengembangan SDM, penanggulangan bencana, penegakan hukum 

dilaut dan di udara, serta transfer teknologi untuk alutsista seperti yang sedang 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan. 

Indonesia merupakan negara yang gencar dalam membangun industri 

pertahanannya, hal ini dikarenakan Industri Pertahanan Indoenesia kerap kali 

mengalami kemunduran. Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 

(RIPIN) 2015 – 2035 menjelaskan bahwa Indonesia akan menjadikan 

pengembangan sektor industri sebagai prioritas pembangunan negara.10 Berikut 

beberapa Indutri Pertahanan Indonesia:  

4.1.1 PT. PINDAD  

PT. PINDAD merupakan perusahaan industri pertahanan Indonesia yang 

memproduksi alat perthahanan dan militer. Senjata Pindad memiliki akurasi  yang 

baik dan ketahanan di medan peperangan sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan 

keamanan. Perusahaan ini memiliki beberapa produk dan alat militer yang berkelas 

ekspor seperti senapan dan pistol, Meriam, kendaraan militer seperti tank, serta 

beberapa produk non militer. Produk PINDAD telah digunakan oleh TNI dan juga 

di ekspor ke beberpa negara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1808 di Surabaya 

sebagai bengkel perusahaan militer, dan setelah melalui proses yang panjang 

akhirnya pada tahun 2002 PT Pindad berubah menjadi persero dan diatur oleh 

pemerintah Indonesia.11 

                                                
10 Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. “Mewujudkan Mimpi Besar Industri Pertahanan”. 
Diakses dari: http://www.kemenperin.go.id/artikel/12334/Mewujudkan-Mimpi-Besar-Industri-
Pertahanan pada tanggal 13 Desember 2018 
11  PINDAD. Diakses dari: https://www.pindad.com/weapon  pada tanggal 13 Desember 
2018 
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 4.1.2 PT. PAL 

PT. PAL adalah salah satu industri memproduksi alat utama sistem 

pertahanan Indonesia khususnya untuk matra laut, keberadaannya tentu memiliki 

peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri kelautan 

nasional. Pada tahun 1980 PT. PAL menjadi perusahaan milik negara, dimana 

dengan berubahnya PAL menjadi sebuah BUMN diharapkan perusahaan tersebut 

dapat secara profesional mengemban amanah sekaligus kewajiban untuk berperan 

aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutista matra laut dan berperan 

sebagai pemandu utama matra laut.12 

4.1.3 PT. Dirgantara Indonesia 

Industri kedirgantaraan Indonesia beroperasi sejak tahun 1946, ditandai 

dengan berdirinya Biro Rencana dan Konstruksi Pesawat di lingkungan TNI 

Indonesia, terutama bagi Angkatan Udara Indonesia. Memasuki tahun 1975 PT 

Pertamina mendirikan Divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan 

(AATP) dimana divisi ini berfungsi untuk menyiapkan infrastruktur bagi industri 

kedirgantaraan Indonesia. Setahun setelahnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie 

mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Kemudian pada bulan April 

1986, dikeluarkan Keputusan Presiden (KEPRES) N0. 15/1986 dan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan, dimana dalam keputusan tersebut menyebutkan 

bahwa nama perusahaan diganti menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara 

(IPTN) dan tanggal 24 Agustus 2000, nama perusahaan secara resmi diubah oleh 
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Presiden Republik Indonesia menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).13 

Pada tanggal 23 Agustus 2000 PT. DI mulai memperluas cakupan bisnis di 

bidang kedirgantraan. Dimana pada tahun- tahun berikutnya PT. DI membuktikan 

kesuksesannya dengan mendapatkan keuntungan yang besar, yakni senilai Rp. 

11,26 Miliyar dengan jumlah karyawan mencapai 10.000 orang. Namun pada tahun 

2003 PT. DI mengalami kemunduran dimana pada saa itu perusahaan memustuskan 

untuk melakukan PHK besar – besaran. Hingga saat ini tercatat bahwa karyawan 

PT DI mencapai jumlah 3675 pegawai. Jumlah SDM cukup besar dengan 

komposisi yang tidak berimbang dimana 35% pegawai berusia lebih dari 50 tahun. 

Dalam 5 tahun mendatang karyawan dengan golongan usia > 50 tahun (1509 orang) 

akan pensiun yang sebagian besar merupakan key personel yang memiliki 

pengalaman pengembangan dan pembuatan pesawat secara utuh. 14 

4.2 Industri Pertahanan Korea Selatan (Korean Aerospace Industry) 

Kebangkitan pertahanan Korea Selatan dapat dilihat sejak Korea Selatan 

mulai berkonflik dengan Korea Utara pada yahun 1980-an. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya pengembangan kekuatan militer dengan cara menambah personil 

militer dari Korea Selatan dalam menghadapi ancaman Korea Utara yang pada saat 

itu di dukung oleh Uni Soviet. Kebangkitan pertahanan Korea Selatan ditunjang 

dengan adanya bantuan dari Amerika Serikat yang pada saat itu mengirimkan 

banyak personil militernya untuk membantu Koera Selatan dalam menghadapi 

Korea Utara.  

                                                
13 Kementerian BUMN.  Profil PT DI, Diakses dari: http://www.bumn.go.id/ptdi/halaman/134, 
pada tanggal  10 Desember 2018 
14 Ibid. 
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Pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak yang merupakan 

presiden ke 10 Korea Selatan dan menjabat pada periode 2008 hingga 2013, beliau 

mengeluarkan suatu kebijakan yang bernama “World – Class Nation” dimana 

dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa Korea Selatan akan menjadi bangsa 

yang maju melalui kemajuan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang 

memiliki nilai demokrasi dan pasar bebas ekonomi yang merupakan ide dasar dari 

Undang-Undang dasar Republik Korea. Kebijakan World Class Nation diharapkan 

dapat mencapai pembangunan ekonomi bersamaan dengan pembangunan 

teknologi. Tujuan keamanan nasional harus dicapai untuk memastikan keamanan 

nasional dengan mempertimbangkan kondisi keamanan saat ini dan mengevaluasi 

kekuatan nasional yang dapat menjaga keamanan dimasa depan.15  

Menurut data yang penulis dapatkan dari Buku Putih Kementrian 

Pertahanan Republik Korea Selatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Korea 

Selatan menetapkan tiga tujuan keamanan nasional yaitu, sebagai berikut : 16 

1. Kemampuan Korea Selatan dalam menjada stabilitas perdamaian di 

Semenanjung Korea. Yang dilakukan dengan  kemapuan pertahanan 

nasional yang dimiliki oleh Korea serta melalui aliansi dan 

kerjasama antar negara. 

2. Membangun landasan bagi keselamatan warga serta kemakmuran 

nasional Korea. Dimana pemerintah akan menjamin keamanan 

nasional dari berbagaimacam ancaman keamanan sosial, dan 

ekonomi. 

                                                
15 Korea White Defense Paper 2010, Hlm 38 
16Kementrian Pertahanan Republik Korea Selatan. (2010). “South Korea White Paper National 
Defense 2010” Korea Selatan: Departemen Pertahanan Republik Korea Selatan. Hlm 18 
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3. Meningkatkan kapasitas dan kedudukan Korea di ranah 

Internasional. Hal ini menhgacu pada upaya pemerintah Korea 

dalam menjadikan dirinya sebagai negara Soft Strong Power yang 

secara aktif berkontribusi terhadap perdamaian kebebasan dan 

demokrasi dunia, serta kemakmuran bersama melalui kolaborasi 

dengan komunitas internasional. 

 

Korea Selatan sendiri beradasarkan data Sipri dalam anggaran pertahannya 

berada pada posisi ke-10 dunia. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis dari World Bank. “Military Expenditure (% GDP)”. Diakses 

dari: https://data.worldbank.org/Indonesia/MS.MIL.XPND.GD.ZS pada tanggal 25 September 

2018. 

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa anggaran belanja departemen 

Korea Selatan sangat stabil setiap tahunnya, namun jika dilihat anggaran belanja 

Korea Selatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat hingga mencapai 36,4 

Grafik 4. 2 Anggaran Belanja Departemen Pertahanan Republik 
Korea Selatan pada Tahun Fiskal 2009 – 2015 
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miliar dollar AS sehingga membuat Korea Selatan menduduki peringkat ke 10 lebih 

maju dari Brazil , Italia, dan Australia dengan predikat negara yang memiliki 

kekuatan militer yang tinggi.17 Data diatas membuktikan jika perkembangan 

kapabilitas pertahanan Korea Selatan tidak lagi bergantung  pada Amerika Serikat, 

namun saat ini Korea Selatan dapat membangun pertahanan yang mandiri.  

Hal tersebut membuktikan bahwa Korea Selatan sangat serius dengan 

keinginannya untuk memajukan pertahanan yang mandiri sesuai dengan pernyataan 

Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye yang berjanji akan memperkuat kapabilitas 

pertahanan Korea Selatan dengan didukung dengan anggaran yang besar demi 

melawan provokasi dari Korea Utara di masa depan.18 

Dengan adanya anggaran yang sangat besar, dapat menjamin bahwa Korea 

Selatan sangat memperhatikan Alutsista yang modern untuk menunjang 

profesionalitas kerja tentara nasional Korea Selatan di bidang angkatan udara 

(ROKAF).  Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikikan sejumlah 1.451 unit 

pesawat Korea Selatan pada tahun 2015, yang akan penulis sajikan dalam table 

sebagai berikut:  

Tabel 4. 2 Kekuatan Alutsista ROKAF tahun 2015 

Nama Alutsista Jumlah 

Pesawat Tempur 406 

Pesawat Serbu 448 

Pesawat Transportasi 348 

                                                
17Globalfirepower. “South Korea Military Strength” Diakses dari 
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=south-korea, 
pada tanggal 26 September 2018  
18CNN. (2015). “Hadapi Korut, Korsel Tingkatkan Anggaran Pertahanan”. Diakses dari 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151027132259-113-87655/hadapi-korut- korsel-
tingkatkan-anggaran-pertahanan/ pada tanggal 26 September 2018. 
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Pesawat Latih 256 

Helikopter Tempur 678 

Helikopter Serbu 77 

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Globalfirepower. “South Korea Military Strength” Diakses 

dari  http://www.globalfirepower.com/country- military-strength-detail.asp?country_id=south-

korea, pada tanggal 26 September 2018. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa Korea Selatan memiliki 

kesiapan Alutsista angaktan udara yang sangat banyak dengan pesawat sebanyak 

1,451 awak kapal. Koleksi pesawat Krea Sangatlah beragam dan canggih, salah 

satunya adalah Pesawat jet T-50 Golden Eagle yang menjadi produk pesawat 

andalan korea, karena memiliki konsumen yang banyak di beberapa negara. 

Pesawat jet T-50 Golden Eagle merupakan pesawat tempur yang dikembangkan 

oleh Korea Aerospace Industries (KAI) dan Lockheed Martin Amerika Serikat. 

Pesawat ini merupakan pesawat tempur pertama buatan Korea Selatan yang bisa 

mencapai kecepatan supersonic.19 

Dengan spesifikasi yang sangat canggih, T-50 menjadi produk yang 

disenggani oleh beberapa negara, dimana dari data yang penulis dapatkan Indonesia 

dan Filipina telah membeli pesawat jenis ini dengan jumlah yang banyak pada tahun 

2014 Pesawat ini memiliki harga sebesar Rp. 5.8 triliun rupiah.  Selain konsumen 

dari Asia Tenggara, pesawat ini juga dibeli oleh Iraq yang pada tahun 2013 telah 

                                                
19CNN. (2016). ”Canggihnya Pesawat Golden Eagle T-50” Diakese dari:  
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151220124219-185-99363/canggihnya-pesawat- 
tempur-golden-eagle-t-50/, pada tanggal 26 September 2018 
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membeli 24 buah pesawat jenis T-50. 20 Thailand juga merupakan konsumen dari 

pesawat tempur T-50 dimana pada tahun 2015, pemerintah Thailand melakukan 

sejumlah transaksi pesawat dari Korea Selatan, dimana sebelumnya Pemerintah 

Thailand lebih tertarik untuk menjadi pelanggan tetap produk pesawat Hongdu L-

15 buatan China.21 Dengan kemampuan dalam membangun kemandirian 

pertahanan nasionalnya, Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melakukan 

proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X dengan Indonesia. Dimana 

pesawat yang direncanakan tersebut memiliki kemampuan diatas pesawat F-16 . 22 

Dengan penjelaskan diatas dapat ditarik benang merah jika Korea Selatan 

memiliki teknologi dalam bidang pesawat tempur yang sangat canggih, sehingga 

perlu bagi Indonesia untuk bekerja sama dan mendekatkan diri dengan Korea 

Selatan, untuk menjaga kepentingan nasional dan pertahanan nasionalnya tetap 

terjaga. 

4.3 Hubungan Indonesia dan Korea Selatan 

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan sudah terjalin 

sejak lama, dimana pada tahun 1966 kedua negara sepakat untuk membuka 

pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler. Dengan 

dibentuknya hubungan diplomatik yang resmi antara Korea Selatan dan Indonesia 

memiliki banyak kesempatan untuk bekerjasama diberbagai bidang, hingga kedua 

                                                
20CNN. (2015). “Negara-Negara yang Akan Gunakan Jet Tempur Golden Eagle T-50”. Diakses 
dari http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151220153745-106- 99385/negara-negara-
yang-akan-gunakan-jet-tempur-golden-eagle-t-50/, pada tanggal 26 September 2018 
21Ibid. 
22Tempo. (2016). “Indonesia-korsel mulai produksi jet tempur semi siluman”, Diakses dari : 
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/08/090734134/indonesia-korea-mulai-produksi-jet-  
tempur-semi-siluman, pada tanggal 26 September 2018. 
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negara sepakat untuk meresmikan hubungan diplomatiknya ditingkat pertukaran 

Duta Besar pada tahun 1973.23  

Pada awal terbentuknya hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan, 

kerjasama pertahanan kedua negara dilakukan dengan cara pertemuan antara 

perwira antara Korea Selatan-Indonesia dan dengan tukar menukar program 

Sekolah Staf Komando (SESKO) melalui program tersebut hubungan kemiliteran 

antar kedua negara semakin erat. Bukti nyata program SESKO adalah pada tahun 

1973, dimana pada saat itu Korea Selatan mengirimkan Mayor Angkatan Darat 

(AD) bernama Park won-Yong, untuk mengikuti pelajaran SESKO di Bandung. 

Indonesia sendiri juga melaukan hal yang sama dengan menugaskan Letnan 

Kolonel TNI-AD, Rugman, untuk pergi ke Sesko Korea Selatan selama 1 tahun, 

dari bulan Agustus 1978 sampai bulan Juli 1979 dalam rangka mengikuti pelajaran 

SESKO.24 

Dalam bidang kerjasama alutsista, Indonesia dan Korea Selatan pernah 

menandatangani sebuah Memorandum of Understanding bernama “Navy to Navy 

Talks” pada Desember 1996 kerjasama tersebut dilakukan antara TNI AL dan 

Angkatan Laut Korea. Setelah menandatangani Letter of Aggreement (LoA) 

kerjasama tersebut pada tahun 1997, hubungan kedua negara semakin erat, karena 

adanya kesepakatan kerjasama jual –beli peralatan militer, yakni penjualan 8 unit 

CN- 235 milik Indonesia ke Korea.25 

Indonesia dan Korea Selatan juga pernah menjalin perjanjian perjanjian 

“Aggreement Between the Department of Defense and Security of the Republic of 

                                                
23 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Op.cit 
24Yoon, Yang Seung (2006). “40 Tahun Hubungan Indonesia – Korea Selatan”. Gadjah Mada 
University Press. Halaman 63 - 64 
25Ibid. Halaman 69 



 57 

Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea Concering 

Mutual Acceptance of Goverment Quality Assurance of Defense Materiel and 

Services” tentang penerimaan bersama jaminan mutu antar pemerintah untuk 

material dan jasa pertahanan. Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Departemen 

Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kemitraan Pertahanan 

Republik Korea Selatan dan ditandatangani pada tanggal 7 Oktober tahun 1999.26 

Memasuki tahun 2000, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan juga 

menandatangani  Letter of Intent (LoI) yang membahas tentang kerjasama khusus 

industri pertahanan antara Department Pertahanan Republik Indonesia dan 

Indonesia Pertahanan Nasional Republik Korea dokumen tersebut bernama Letter 

of Intent for Specific Defense Industry Cooperation between the Department of 

Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the 

Republic of Korea dan ditandatangani di Indonesia pada tanggal 22 Desember. 27 

Kedua negara memeliki persamaan tujuan dalam menciptakan stabilitas 

perdamaian di kawasan Asia. Lebih lanjut hubungan anatara kedua negara menjadi 

sangat intens, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kerja sama yang 

dijalin dan meningkatnya kerja sama ekonomi antar kedua negara dimana kedua 

negara berusaha untuk mewujudkan kerja sama tariff – free dibidang ekonomi.28 

Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan hubungan kerjasama 

yang sangat menguntungkan, hal ini dikarenakan kedua negara memiliki 

keunggulan masing- masing yang dapat melengkapi hubungan mereka, bagi 

Indonesia sendiri Korea Selatan merupakan partner yang dapat memberikan 

                                                
26DDR-RI, “Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR-RI Seoul, Busan Republik Korea Selatan 26 
Desember- 30 Desember 2011. Halaman 5 
27Treaty Room KEMLU. Diakses dari: http://treaty.kemlu.go.id, pada tanggal 13 September 2018. 
28Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Op.cit 
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keuntungan bagi Indonesia di bidang teknologi dan IT, sementara Indonesia sendiri 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang menawarkan peluang pasar besar serta 

sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah sehingga dapat dijadikan 

sebagai tempat bagi Korea Selatan dalam menyalurkan FDI (Foreign Direct 

Investment).29 

Tahun 2006 hubungan kedua negara memasuki babak baru, dimana kedua 

negara menandatangani “Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote 

Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of 

Korea” yang ditandatamgani oleh Presiden masing-masing negara yaitu Susilo 

Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Roh Moo Hyun sebagai Presiden 

Korsel.30 Setelah itu, kerjasama diberbagai bidang terus diberlakukan baik tataran 

pemerintah, parlemen, pebisnis dan juga masyrakat ditengah-tengah dinamika 

tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini membuat hubungan kerjasama 

antar kedua negara semakin meningkat terutama dibindang militer dan 

pertahanan. 

 

4.4Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan Dalam Kerja Sama 

“Engineering And Manufacturing Development Phase Of Joint Development 

KF-X/IF-X” Tahun 2014 

Hubungan pertahanan antara kedua negara berjalan sejak awal hubungan 

kedua negara terbentuk, dimana pada tahun 1974 Pemerintah Korea Selatan 

                                                
29Chang, Kang Dae (2013). “The 40 Th Anniversary Of Economic Relations Between Korea And 
Indonesia “. Halaman 1, Diakses dari: http://keia.org/publication/40th-anniversary-economic-
relations-between-korea-and-indonesia, pada tanggal 13 September 2013 
30DDR-RI. Op.cit  
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menunjuk Kolonel Chung Sang Moon sebagai kepala atase dari tahun 1974 hingga 

1977 dan  ditempatkan di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, Indonesia 

sendiri pada tahun 1979 menunjuk Kolonel Agus Sugianto untuk bertugas sebagai 

kepala atase militer di KBRI Korsel. Hubungan kerjasama dibidang pertahanan 

antar kedua negara terjalin melalui program pembangunan kapabilitas pertahanan 

dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI yang meliputi pengembangan 

kerjasama pendidikan TNI, perukaran perwira dan kerjasama industri barang dan 

jasa untuk kepentingan pertahanan.31 

Seperti yang penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, Indonesia dan 

Korea Selatan pada tahun 2006 menandatangani Joint Declaration on Strategic 

Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of 

Indonesia and the Republic of Korea” yang mencakup 3 (tiga) pilar kerjasama, 

yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan 

investasi; kerjasama sosial budaya, dimana dokumen tersebut juga menginisiasikan 

terbentuknya Letter of  Intent (LOI) di bidang pertahanan yang bernama “Letter of 

Intent Co-development of a Figther Jet Project between the Department of Defense 

of the Republic of Indonesia and the Defense Acquisition Program Administration 

of the Republic of Korea” yang berisi tentang pengembangan kerjasama proyek 

metode transfer teknologi dalam kerjasama pembangunan pesawat Jet tempur 

antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Administrasi Program 

Akusisi Pertahanan Republik Korea. Doukmen LOI tersebut ditandatangani oleh 

kedua negara pada tahun 2009. 32 

                                                
31Yang Seung Yoon. (2006). Op.cit 
32Treaty Room KEMLU. Op.cit 
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Dokumen LOI tersebut lalu dikembangkan menjadi sebuah Memorandum 

of Understanding (MOU) pada tahun 2010, dimana pada MOU tersebut dijelaskan 

tentang pengembangan pesawat tempur KF-X, yang dilanjutkan dengan kontrak 

tentang Technology Development Phase Program pengembangan Pesawat Tempue 

KF-X/IF-X pada tanggal 20 April 2011 di Daejeon.  Dalam dokumen MOU tersebut 

juga dijelaskan bahwa program pengembangan pesawat tempur bagi menjadi tiga 

tahap, yaitu: tahap pengembangan teknologi yang merupakan tahap untuk 

membangun prasayaratan operasional, identifikasi teknologi, dan desain 

konfigurasi Pesawat Tempur IF-X. Pada fase ini, akan ditujuk seorang ketua atau 

ADD yang merupakan program direktor dari kerjasama ini yang bersama-sama 

menyusun standar dan regulasi untuk technical data program KF-X/IF-X.  Standar 

dan regulasi tersebut harus disepakati bersama oleh kedua pihak dan dapat 

diaplikasikan dalam perencanaan manajemen konfigurasi pesawat KF-X/IF-X. 

Struktur kerjasama pada fase TD dilaksanakan oleh Balitbang Kemhan dari pihak 

Indonesia dan Agency for Defense Development (ADD) dari pihak Korea melalui 

Project Agreement (PA).33 

Lalu terdapat tahap pengembangan rekayasa dan manufaktur yang akan 

dimulai dengan pembuatan desain awal, desain detail sampai prototipe, pengujian 

dan sertifikasi. Fase ini merupakan program lanjutan dari TD Phase yang 

melakukan estimasi, penelitian dan pengembangan design konfigurasi, sistem dan 

struktur pesawat. Struktur pengembangan KF-X/IF-X pada EMD Phase terbagi 

dalam beberapa tahap yaitu34: 

                                                
33Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defesne of The Republic of Indonesia 
and The Ministry of National Defense of The Republic of Korea on Joint Develompent of Korean 
Future Fighter (KF-X). (2010) 
34Ringkasan Kerjasama Program Kf-X/If-X . Halaman 1-3 
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1. Tahap pertama adalah Preliminary Design yaitu tahap 

pengembangan Air Vehicle System, Training System dan Integrated 

Logistic System (ILS) agar dapat memenuhi semua persyaratan 

sistem terkait dengan risiko yang bisa diterima dan dalam lingkup 

batasan biaya dan jadwal yang ada, sehingga hasilnya bisa dijadikan 

landasan untuk melanjutkan pada berikutnya.  

2. Tahap ke dua adalah Detail Design sebagai kelanjutan dari tahap 

Preliminary Design yaitu melaksanakan rancangan yang lebih teliti/ 

detil dari tiap part/komponen agar rancangan yang dibuat dapat 

diproduksi dalam rangka pembuatan prototype. 

3. Tahap ke tiga adalah prototyping sebagai kelanjutan dari tahap 

Detail Design merupakan tahap manufacture dan assembly dari 

semua part/komponen termasuk engine.   

4. Tahap ke empat adalah Ground Test (G/T) yaitu melaksanakan 

Static Test dan Durability Test terhadap full scale airframe, 

melakukan uji subsystem, engine installation dan aircraft ground 

test (functional check). 

5. Tahap ke lima adalah Initial Flight Test (F/T) yaitu melaksanakan 

uji terbang pertama dan melaksanakan static test dan durability test 

terhadap full scale airframe lanjutan. 

6. Tahap ke enam/terakhir adalah Follow-on Flight Test (F/T) yaitu uji 

terbang lanjutan sampai dengan EMD Phase selesai. 

Tahap terakhir adalah tahap produksi atau pembuatan pesawat tempuryang 

akan diikuti oleh pihak ahli teknologi Indonesia dan Korea Selatan. Dalam 
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dokumen MOU tersebut juga dijelaskan mengenai pembagian dana dalam proyek 

pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X dengan 80% dana dari Pemerintah 

Korea Selatan dan 20% dari Indonesia.35 

Pada Mei 2012 Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima 

kunjungan dari Commisioner of the Defence Acquisition Programe Administration 

(DAPA) dari Korea Selatan beserta delegasi Defence Industry Cooperation 

Commitee (DICC) dalam rangka kegiatan penutup pertemuan DICC ke-1. 

Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari MoU mengenai DICC oleh 

Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, yang telah 

disepakati kedua negara ini untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan. MoU 

tersebut juga disepakati bahwa akan diadakannya pertemuan secara bergantian oleh 

kedua negara.36 Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama di bidang 

pengembangan teknologi militer berlangsung dengan intensif termasuk pada 

transfer of technology pembangunan kapal selam Korea Selatan pada Indonesia dan 

juga upaya pengembangan bersama pesawat tempur/jet tempur pada proyek 

KFX/IFX.37  

Kerja sama pengembangan pesawat tempur ini diawali dengan Indonesia 

yang mendapat tawaran dari pemerintah Korea Selatan untuk melakukan kerja sama 

pengembangan pesawat tempur dengan tiga tahap pengerjaan yakni,  Technology 

Development Phase (TDP), Enginnering and Manufacture Development Phase 

                                                
35Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defesne of The Republic of Indonesia 
and The Ministry of National Defense of The Republic of Korea on Joint Develompent of Korean 
Future Fighter (KF-X). Op.cit 
36Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Menhan Menerima Commissioner of DAPA Korea 
Selatan, 2012 [diakses di : https://www.kemhan.go.id/2012/05/25/menhan-terima-commissioner-
of-dapa-korea-selatan.html] pada 14/3/18 
37Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014.Hlm 90 
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(EMDP) dan Production Phase (PD). Terkait dengan pengadaan pesawat tempur 

KFX/IFX, menurut Sekertaris Jendral Kementerian Pertahanan RI (Sekjen 

Menhan) Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan bahwa pembuatan pesawat ini 

sudah pada tahap TDP dan akan berakhir pada akhir tahun 2012, kemudian pada 

2013 akan memasuki tahap EMDP, dan pada tahap ini kedua negara akan membuat 

prototype pesawat yang direncanakan pembuatannya sebanyak enam buah.38 

Kerja sama ini juga tidak semata  tentang Indonesia melakukan pembelian 

pesawat tempur kepada Korea Selatan tetapi kerja sama yang dijalin ini yakni 

pembangunan pesawat tempur oleh kedua negara dengan perwakilan Indonesia oleh 

Indonesia Dirgantara Indonesia atau yang disebut Indonesia DI dan Korea Selatan 

dengan Korea Aerospace Industries (KAI). Seperti yang telah penulis jelaskan 

dimana dalam kerja sama ini Indonesia dan Korea Selatan menjadi partner bersama 

dalam bersama – sama mengembangkan pesawat tempur KFX/IFX yang 

dicanangkan, bukan lagi Indonesia menjadi pembeli atau konsumen dan Korea 

Selatan sebagai produsen tetapi kedua negara bersama – sama mengembangkan 

pesawat tersebut.  Namun, kerja sama pada pengembangan pesawat tempur ini 

sempat terhenti di tahun 2013 yakni pada tahap EMDP dikarenakan dari pemerintah 

Korea Selatan belum menyetujui pengeluaran dana untuk tahap EMDP.39  

Selain pesawat tempur pembuatan kapal LPD, kapal selam serta kendaraan 

tempur tarantula juga bagian kerja sama pertahanan dari Indonesia dan Korea 

Selatan. Kerja sama pertahanan yang dijalin oleh kedua negara ini juga 

                                                
38Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia dan Korea Sekatan Bahas Kerjasama ToT 
Industri Pertahanan. 2012 [diakses di : https://www.kemhan.go.id/2012/05/25/indonesia-dan-
korea-selatan-bahas-kerjasama-tot-industri-pertahanan.html] pada 14/3/18 
39Salsabiela, Bilqis Fitria. Kerja sama Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX Antara Indonesia 
dan Korean Selatan. Jurnal International & Diplomacy Vol.2, No.2 Januari-Juni 2017. Universitas 
Indonesia. Hlm 326 
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dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan peluang terlibat secara aktif pada kerja 

sama produksi dan ahli teknologi alutsista guna mendukung pertahanan negara, 

selain untuk mendukung pertahanan negara Indonesia dan Korea Selatan 

merupakan negara yang saling membutuhkan dimana Indonesia membutuhkan 

modal atau investasi teknologi dan produk teknologi, sedangkan Korea Selatan 

sendiri membutuhkan sumber alam/mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang 

besar.  

Pada 11 Desember 2014 Presiden Indonesia Widodo dengan Presiden Park 

Geu-Hye melakukan pertemuan bilateral kedua negara. Pertemuan ini dilakukan di 

Busan dan dalam pertemuan tersebut Presiden Korea Selatan mengatakan bahwa 

Indonesia merupakan mitra penting bagi Korea Selatan dan juga mitra penting bagi 

kunci dagang Korea Selatan. Kedua negara ini telah memperdalam kerja samanya 

dalam bidang industri pertahanan dan berharap kerja sama ini akan terus berlanjut.40 

Dalam pertemuan kedua kepala negara ini juga untuk menghidupkan kembali Joint 

Commission Meeting (JCM).  

Menurut kedua pemerintah masing – masing negara, dengan adanya 

mekanisme JCM akan lebih mudah bagi kedua negara memantau perkembangan 

kerja sama kedua belah pihak. Indonesia dan Korea Selatan pun sepakat untuk 

meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama transfer pengetahuan dan 

teknologi yang berkaitan dengan pembangunan bersama kapal selam dan pesawat 

tempur yang sedang berjalan saat ini.41 Dimana pengembangan pesawat tempur 

yang sempat terhenti tapi kemudian dilanjutkan  di akhir tahun 2015 dengan 

                                                
40Kementerian Luar Negeri Indonesia. Korea Selatan [diakses di : 
https://www.kemlu.go.id/seoul/lc/Pages/Korea-Selatan.aspx] pada 15/3/18  
41Ibid. 
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dilakukannya penandatanganan  Project Agreement oleh Menteri Pertahanan RI 

dengan The Defense Acquisition Program Adminitration (DAPA).42 

Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dapat dikatakan 

memiliki beberapa metode kerjasama antara lain, transfer teknologi, ijin produksi, 

dan juga barter. Adanya transfer teknologi hampir dalam setiap kerjasamanya 

Indonesia dan Korea Selatan melakukan trasnfer teknologi baik dari segi penukaran 

teknisi dan juga pergantian tempat pembuatan.  

 

4.5 Spesifikasi Pesawat KF-X/IF-X 

Indonesia memiliki  117 jenis koleksi pesawat tempur, baik yang masih 

beroperasi maupun yang sudah tidak digunakan lagi.43 Berikut penulis jabarkan 

mengenai spesifikasi pesawat tempur KFX/IFX generasi 4,5 :  

Pesawat tempur KF-X/ IFX yang akan dikembangkan oleh Indonesia dan 

Korea Selatan dirancang dengan model kursi tunggal yang didukung oleh mesin 

yang setara dengan kelas General Electric F414 atau SNECMA M88 yang 

digunakan pada F/A-18E/F Boeing dan Dassault Rafale. Dibanding F16, KF-X 

memiliki radius tempur 50% lebih besar, usia pesawat 34% lebih lama, avionik 

lebih baik, serta kemampuan data link dan elektronik yang lebih baik. Pesawat ini 

dirancang menggunakan 1-2 mesin, intersepsi berkecepatan tinggi dan kemampuan 

supercruise, teknologi siluman dasar dan kemampuan multiperan. Terdapat dua 

                                                
42Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kemhan Siapkan Inrastruktur Pengembangan 
Pesawat Tempur KFX/IFX. 2015 Diakses di : https://www.kemhan.go.id/2015/09/03/kemhan-
siapkan-infrastruktur-pengembangan-pesawat-tempur-kf-xif-x.html] pada tanggal  15/3/18 
43 Military Factory. “Indonesia Air Craft List (Current and Former Type). Diakses di: 
https://www.militaryfactory.com/aircraft/by-country.asp?Nation=Indonesia pada tanggal  15/3/18 
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desain untuk pesawat ini yakni KF-X 201 dan KF-X 101. Desain KF-X 101 lebih 

konvensional. 

KAI KF-X / IF-X masuk dalam golongan pesawat tempur generasi 4.5, 

tingkatan yang lebih canggih dibandingkan dengan pesawat tempur yang dimiliki 

baik oleh Indonesia maupun Korea Selatan, tetapi dibawah kemampuannya dengan 

pesawat tempur masa depan seperti F-35 Amerika Serikat maupun J-20 China. Data 

terkini mengenai spesifikasi KAI KF-X / IF-X ini masih belum lengkap karena 

masih dalam tahap desain dan pengembangan yang dilakukan oleh kedua negara, 

tetapi bila menilik dari berbagai sumber dapat dijabarkan bahwa KAI KF-X / IF-X 

ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:  

Tabel 4. 3 Spesifikasi Pesawat Tempur KFX/IFX Generasi 4.5 

Tipe Multirole Fighter 

Service Year 2020 

Jumlah Kru / Pilot 1 

Harga / Unit USD 50 Juta (estimasi) 

Panjang 16.67 m 

Lebar 11.95 m 

Tinggi 4,8 m 

Bobot Kosong 10,400 kg 

 

Mesin 

Setara dengan General Electric F414 

(F-18 Super Hornet) atau Snecma M88 

(Dassault Rafale) 

Kecepatan 2500 km / jam 

Range 3,800 km 
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Symber: Data diolah oleh penulis 

Selain hal-hal diatas, dalam rencananya KAI KF-X / IF-X ini akan memiliki 

ketahanan tempur di udara selama minimal empat jam, limited stealth, bahan bakar 

yang dapat dipertukar gunakan dengan pesawat tempur lain yang ada dalam kendali 

 

 

 

 

 

Persenjataan 

a. M61 Vulcan 

b. AIM-9X class short-range 

AAM (AIM-9X class) 

(indigenous, under 

development) 

c. AIM-120 class beyond 

visual range AAM 

d. 500lbs SDB class 

guided bomb|KGGB 

(indigenous) 

e. JCM class guided short 

range AGM (indigenous, 

under development) 

f. SSM-760K Haeseong 

ASM (indigenous) 

g. Boramae ALCM (indigenous, 

under development), or 

Taurus class ALCM 

h. Supersonic ALCM 



 68 

kedua negara (terutama F-16), dan masa pakai minimal diharapkan tiga puluh 

tahun. 

Penulis akan membandingkan pesawat tempur K-X/ IF-X dengan beberapa 

pesawat yang dimiliki oleh Indonesia dari negara lain: 
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Tabel 4. 4 Perbandingan Pesawat Tempur Indonesia 

Nama Pesawat 

Spesifikasi 

Jumlah 

Pilot / 

kru 

Panjang Lebar Tinggi Bobot 

Kosong 

Mesin  Kecepatan Range Persenjataan 

KFX/ IFX 
(2020) 

1 16.67 m 11.95 m 4.8 m 10.400 kg 

Setara dengan 

General Electric 

F414 (F-18 

Super Hornet) 

atau Snecma 

M88 (Dassault 

Rafale) 

2.500km/ jam 3.800 km 

(lihat tabel 

Spesifikasi 

Pesawat 

Tempur 

KFX/IFX 

Generasi 4.5) 

Sukhoi Su-35 
(2014) 

1 21.9 m 15.3 m 5.9 m 18.400 kg 

2 x Saturnus 

117S engine 

nozzle turbofan 

TVC dengan 

afterburner 

2.400 km/ 

jam 

3.600 km 

Standar: 1 x 

30mm GSh-30 

internal 

cannon. 

  

Embraer EMB -
314 Super Tucano 

(A-29) 
(2003) 

2 11.33 m 11.4 m 3.97m 3.020 kg 

1 x Pratt & 

Whitney Canada 

PT6A-68C 

368km/ jam 4.820 km 

Standar: 

1 x 20mm 

cannon in 



 68 

under fuselage 

pod 

 

2 x 12.7mm 

FN Herstal 

M3P heavy 

machine guns 

 

T-50 Golden Eagle 
(2005) 

2 12.98 m 19.17m 4.78 m 4.441 kg 

1 x mesin 

turbofan General 

Electric F404-

102 

1.593km/ jam 1.851 km 

Standar: 

1 x 20mm 

General 

Dynamics A-

50 Vulcan 

gatling three-

barrel cannon 

 

2 x AIM-9 

Sidewinder 

air-to-air 

missile 
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(wingtip 

mounts). 

BAE Hawk 
(1976) 

2 12.43 m 9.94m 3.98 m 4.480 kg 

1x Rolls-Royce 

Adour Mk 951 

mesin turbofan 

1.028km/ jam 2.520 km 

Standar: 

1 x 30mm 

ADEN cannon 

in 

underfuselage 

gun pod 

 

Cessna T-41 
Mescalero 

(1964) 
1 8.2 m 10.9 m 2.7m 620 kg 

1 x Continental 

IO-360-D engine 

 

232 km/ jam 1.160 km - 

Sumber: Data diolah oleh penulis dari: Military Factory. “Indonesia Aircraft List (Current and Former Type). Diakses dari: 

https://www.militaryfactory.com/aircraft/by-country.asp?Nation=Indonesia, pada tanggal 23 November 2018. 
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Dari table diatas dapat dilihat bahwa pesawat tempur KFX/IFX memiliki 

spesifikasi yang lebih baik daripada beberapa pesawat yang dimiliki oleh Indonesia. 

Jika dibandingkan dengan pesawat Sukhoi Su-35 buatan Russia tahun 2014, 

pesawat KFX/IFX memiliki panjang, lebar, serta tinggi yang lebih kecil. Jika 

dibandingkan dengan tipe pesawat Embraer EMB -314 Super Tucano (A-29) milik 

Brazil, T-50 ,  tipe Cessna T-41 Mescalero milik Amerika Serikat, ataupun BAE 

Hawk buatan Inggris, pesawat KFX/IFX memiliki ukuran badan pesawat yang 

lebih besar. Namun KFX/IFX memiliki banyak keunggulan dari beberapa pesawat 

diatas, yaitu kecepatan yang dimiliki pesawat KFX/IFX jauh dibanding keempat 

pesawat lain. Hal tersebut membuat pesawat KFX/IFX sangat mudah untuk 

melakukan mobilisasi misi, dibuktikan dengan KFX/IFX lebih unggul dalam 

kecepatan pesawat yang mampu untuk menempuh jarak 2.500 km/ jam dengan 

jmaksimal range 3.800 km.  

Selain itu jika dibandingkan dengan beberapa pesawat yang telah 

disebutkan dalam tabel diatas, pesawat KFX/IFX merupakan pesawat terbaru 

mengingat beberapa koleksi pesawat tempur Indonesia diproduksi ditahun 1900 – 

an hingga tahun 2000 an. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika pesawat KFX/IFX 

memiliki jenis mesin yangl lebih canggih canggih. Selain itu pesawat KFX/IFX 

juga dilengkapi beberapa persenjataan yang jauh lebih lengkap daripada beberapa 

pesawat lainnya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KERJA 

SAMA “ENGINEERING AND MANUFACTURING DEVELOPMENT 

PHASE OF JOINT DEVELOPMENT KF-X/IF-X” DENGAN KOREA 

SELATAN TAHUN 2014 

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis terkait kepentingan nasional yang 

dimiliki oleh Indonesia dalam melakukan kerjasama “Engineering and 

Manufacturing Development Phase of Joint Development KF-X/IF-X dengan 

Korea Selatan di tahun 2014 dengan menggunakan konsep kepentingan nasional 

milik K.J Holsti. Dalam menganalisis kepentingan Indonesia dalam 

menandatangani perjanjian Kerja sama “Engineering and Manufacturing 

Development Phase of Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan, 

penulis akan menggunakan variabel dan indikator yang telah dijelaskan dalam 

konsep kepentingan nasional milik K.J Holsti. 

5.1 Kepentingan Inti  (Core Interets) 

Dalam bukunya yang berjudul “Indonesia Politics. A framework for 

analysis” Holsti menyebutkan bahwa kepentingan inti merupakan kepentingan 

dasar negara yang memiliki sifat berkelanjutan.1 Esensi dari kepentingan ini adalah 

mempertahankan keberlangsungan sistem politik yang diterapkan oleh suatu 

negara.2 Dalam variable kepentingan inti, peran dari kepala pemerintah dianggap 

                                                
1K.J Holsti. Op.Cit. Hlm 183 
2Ibid. 
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sangat krusial.3 Untuk memastikan realisasi dari kepentingan inti tersebut, maka 

perlu adanya peran domestik melalui masyarakat yang berpengaruh cukup vital. 

Penulis akan menganalisa kepentingan inti yang dimiliki Indonesia dalam 

melakukan kerjasama “Engineering and Manufacturing Development Phase of 

Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014, dengan 

menggunakan indikator Self – preservation yang terdapat di konsep kepentingan 

nasional milik K.J Holsti. Variabel tersebut memiliki indikator sebagai berikut:  

“Tujuan untuk menjalankan dan mempertahankan keberlangsungan politik suatu 

negara.” 

Melalui variabel diatas, lalu penulis akan menganalisa kepentingan nasional 

yang dimiliki oleh Indonesia dalam melakukan kerjasama “Engineering And 

Manufacturing Development Phase Of Joint Development KF-X/IF-X sebagai 

berikut:  

5.1.1 Self Preservation 

Dalam rangka untuk merealealisasikan indikator Self- Preservation dalam 

kepentingan inti dapat dilakukan dengan cara mengikuti suatu kerangka perjanjian 

kerjasama yang ditujukan untuk menjalankan sistem politik yang dimiliki oleh 

suatu negara. Dalam konteks tersebut, penulis akan mengumpulkan data untuk 

membuktikan serta menganalisis alasan apa yang melatar belakangi Pemerintah 

Indonesia dalam menandatangani kerjasama kerjasama “Engineering And –

Manufacturing Development Phase of Joint Development KF-X/IF-X dengan 

Korea Selatan di tahun 2014. 

                                                
3Ibid. Hlm 184 
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Dalam sidang Badan usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

atau ddokoritzu zyumbi tyosakaai, menetapkan bahwa bentuk pemerintahan 

Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Ketentuan tersebut tercemin dalam 

rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dalam UUD 1945 sebelum 

diamandemen, dijelaskan bahwa Indonesia memiliki tujuh butir pokok sistem 

pemerintahan negara yang dijelaskan sebagai berikut: 4 

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat).  

2. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawatan 

Rakyat yang selanjutnya disebut MPR.  

3. Sistem konstitusional. 

4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 

5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi 

dibawah MPR. 

6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak 

bertanggungjawab kepada DPR.  

7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. 

Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan 

presidensial, yang merupakan sistem pemerintahan negara republik. Badan 

eksekutif dijabat oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pemilu dan terpisah 

dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Presiden Indonesia adalah 

seorang eksekutif yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala 

                                                
4Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen 
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pemerintahan serta bertanggung jawab kepada MPR dalam menjalankan tugasnya, 

Presiden Indonesia dibantu oleh seorang wakil Presiden dan para Menteri.5 Di 

Indonesia Majelis Permusyawaratan (MPR) adalah institusi politik tertinggi negara, 

dimana anggota majelis bersidang setiap 5 tahun sekali untuk menyetujui kebijakan 

negara. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan 

tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara 

lain untuk mengontrol presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden 

melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat diberhentikan melalui 

mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.6 

Konstitusi yang menjadi dasar hukum negara Indonesia adalah Undang 

Undang Dasar tahun 1945, yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945, atau 

satu hari setalah Indonesia merdeka. Rancangan instrumen UUD 1945 disusun 

secara cepat oleh para Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada minggu – 

minggu terakhir sebelum Jepang menyerah, hal ini ditujukan untuk berjuang dalam 

mejaga dan kesatuan Republik Indonesia dari upaya Belanda yang membangun 

kembali kolonialisme di Indonesia pada tahun 1949. Pada saat itu, konstitusi 

Indonesia tidak sepenuhnya dijalankan karena adanya campur tangan Belanda yang 

menjadikan Indonesia sebagai boneka dan mendalangi Indonesia sebagai negara 

federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 27 Desember 

tahun 1949. Oleh Sebab itu pada tahun 1950 Indonesia memiliki sebuah Konstitusi 

sementara yang diadopsi pada bulan Februari, pada UUDS tersebut berisi tentang 

                                                
5Australian Broadcasting Corporation (ABC). “Indonesia’s Political System”. Diakses dari: 
http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart_e.pdf pada tanggal 9 Oktober 2018. Hlm 
2.  
6Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen 



 75 

peraturan pemilihan Majelis Konstituante yang bertugas untuk merancang 

konstitusi permanen negara. Lalu pada bulan Mei tahun 1950 lahir sebuah Komite 

Persiapan Konstitusi Negara Kesatuan yang mana komite tersebut berhasil 

merancang sebuah konstitusi baru bagi Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1950, 

dimana dalam konstitusi baru tersebut secara besar membahas tentang amandemen 

terhadap konstitusi RIS.7 

Sebagai kerangka hukum Indonesia, UUD 1945 dapat bekerja secara elastis, 

tunduk pada interpretasi yang luas sesuai dengan konstelasi politik internasional. 

Dokumen itu berisi beberapa rincian tentang hubungan antara warga negara dan 

pemerintah, dan meninggalkan pertanyaan dasar terbuka tentang hak dan tanggung 

jawab warga negara dan negara. Selain itu dokumen UUD 1946 juga menguraikan 

struktur negara serta hal – hal yang menyangkut aspek dasar pemerintahan seperti 

kedaulatan, dan cabang-cabang atau pembagian kekuasaan pemerintahan.8 Di 

dalam konstitusi Indonesia dijelaskan bahwa terdapat enam organ negara. 

Kedaulatan di Indonesia berada ditangang rakyat, yang melaksanakan kehendak 

rakyat melalui badan MPR. Berikut penulis jabarkan mengenai pembagian 

kekuasaan yang berada di Indonesia:  

  

                                                
7U.S Library of Congress. “The Constitution of Indonesia”. Diakses dari: 
http://countrystudies.us/indonesia/83.htm pada tanggal 10 Oktober 2018.  
8Ibid. 
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1. Eksekutif 

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa sistem pemerintahan di 

Indonesia menganut sistem presidensil, sehingga yang memegang kekuasaan 

eksekutif adalah seorang presiden. Presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat dalam 

pemilihan umum setiap lima tahun sekali, dan dapat menjabat sebagai presiden 

maksimal selama dua periode. Seorang Presiden di Indonesia haruslah seorang 

yang lahir dan berkebangsaan Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang 

presiden bertanggung jawab kepada MPR dan melaksanakan mandat MPR untuk 

pelaksanaan kebijakan negara termasuk melaksanakan pedoman kebijakan negara, 

menunjuk menteri, kepala lembaga non – Indonesia, dan tingkat kementian seperti 

TNI, Polisi, dan Jaksa Agung. Tugas seorang Presiden Republik Indonesia adalah 

 

Sumber: Radio Australia. “Indonesia’s Political System”. Diakses dari: 
http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart_e.pdf. pada tanggal 10 Oktober 2018 
 

Gambar 5. 1 Sistem Politik di Indonesia 
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melaksanakan administrasi pemerintahan. Menurut UUD 1945, dalam menjalankan 

tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden juga menjabat 

sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dan memiliki 

kedudukan yang setara dengan lembaga – lembaga negara tingkat itnggi lainnya 

seperti legislatif dan Mahkamah agung. 9  

2. Legislatif 

Badan legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang mewakili rakyat 

Indonesia dalam menyusun undang – undang serta melakukan pengawasan atas 

implementasi undang – undang yang diajukan oleh badan eksekutif. Negara 

Indonesia badan legislative dikuasai oleh terdiri atas dua badan negara yaitu MPR 

dan DPR. 10 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

MPR adalah badan konstitusi tertinggi di Indonesia, fungsi utama badan 

MPR adalah untuk menjadi lembaga negara tertinggi, mengumumkan konstitusi, 

menunjuk atau memberhentikan presiden dan wakil presiden. Anggota MPR 

bertemu dan melakukan sidang setiap lima tahun sekali untuk memutuskan 

pedoman kebijakan negara. Peran MPR dapat berubah tergantung pada amandemen 

yang dibuat dalam UUD 1945 yang saat ini sedang dilaksanakan. Anggota MPR 

berjumlah 700 anggota yang terdiri dari 500 anggota Dewan Perwakilan dan 200 

                                                
9Radio Australia. “Indonesia’s Political System”. Diakses dari: 
http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart_e.pdf. pada tanggal 10 Oktober 2018 
10Ibid.  
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anggota non – terpilih yang mewakili berbagai kelompok populer dan provinsi. 

Anggota MPR menjabat selama 5 tahun.11 

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Otoritas legislatif secara konstitusional dipegang oleh DPR, anggota DPR 

berjumlah 500 orang yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum, setiap lima 

tuhun sekali dimana setiap calon DPR datang dari partai politik. Mereka akan 

bertemu setiap satu tahun sekali tepatnya pada setiap tanggal 16 Agustus untuk 

melakukan sidang paripurna. Tugas badan DPR adalah untuk mengawasi arah 

pemerintah, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang peraturan dan 

undang-undang. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota DPR 

memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan 

pertanyaan, hak menyampaikan usul, dan hak imunitas.12 

3. Yudisial 

Indonesia merupakan negara yang kompleks, karena memiliki tiga sumber 

hukum yaitu: hukum adat, hukum islam, dan hukum kolonial Belanda. Badan 

Yudikatif sendiri, merupakan badan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 

dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dimana  dalam konstitusi 

Indonesia badan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. Dalam UUD tentang Peradilan Nomor 14 tahun 1970, menyatakan 

bahwa Mahkamah Agung merupakan badan independen dimana dalam 

                                                
11Ibid. 
12Ibid. 
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menekankan tidak adanya campur tangan dalam masalah peradilan oleh orang-

orang di luar peradilan dan memiliki status sejajar dengan badan eksekutif dan 

legislatif. Hakim Mahkamah Agung dinominasikan oleh DPR dan ditunjuk oleh 

presiden. 13 

Dalam menjalankan aktivitas kenegaraan, pembentukan kebijakan, dan 

pemelihan umum, Indonesia menerapkan sistem yang demokratis di dalam 

negaranya. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan 

bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia demokrasi dimana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat seperti MPR 

dan DPR.14 Penulis mendapatkan beberapa poin yang menunjukkan demokratisasi 

yang diterapkan dalam pembentukan kebijakan di Indoneisa merujuk pada 

konstitusi UUD 1945 : 15 

a. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, lembaga perwakilan rakyat 

berkembang dengan adanya DPD.  

b. Dengan dibentuknya DPD diharapkan lembaga tersebut dapat merumuskan 

kemauan rakyau yang berdaulat, sehingga undang – undang yang dibentuk 

mencerminkan kebijaksanaan dari rakyat. 

c. Sistem pengambilan keputusan dalam konstitusi Indonesia dijelaskan 

dengan cara musyawarah mufakat atau keputusan bersama. Dan jika tidak 

                                                
13Ibid. 
14Trijono, Rachmat. (2013). “Demokrasi Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 
Dalam Perspektif Legislasi.”  Rechts Vindings Vol. 2 No. 3. Hlm 253 
15Ibid. Hlm. 253-354 
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tercapai mufakat maka dilakukan dengan voting dengan pemilihan suara 

terbanyak.  

Pengambilan keputusan dan kebijakan yang dimiliki Indonesia sangat terbuka dn 

memperhatikan banyak pertimbangan serta kepentingan yang mewakili Dewan dan 

Lembaga lain. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia: 16 

1. Identifikasi Masalah dan Agenda Setting 

Pada awal proses pembuatan kebijaka, agenda setting merupakan fase 

terkuat. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah mula – mula harus 

mengidentifikasi dan membingkai isu mana yang perlu perhatian dan tindakan dari 

pemerintah. Biasanya aktor non-pemerintah yang melakukan framming isu. Dalam 

fase ini, Organisasi masyarakat dan media memiliki peran penting dalam 

menciptakan kesadaran publik terntang isu , dalam beberapa kasus aktor eksternal 

dari sistem internasional juga memainkan peran penting dalam menetapkan agenda 

setting. Aktor masyarakat sipil melanjutkan kerja advokasi selama pengembangan 

kebijakan, untuk menjaga masalah dalam agenda dan menghasilkan dukungan 

publik dan politik untuk perubahan kebijakan, organisasi masyarakat menyalurkan 

kerja advokasi selama pengembangan kebijakan. 

2. Analisis Kebijakan 

Dalam fase analisis kebijakan, biasanya pihak legislatif yang melakukan 

analisisis dimana dalam fase ini banyak terlibat aktor non pemerintahan yang ikut 

                                                
16Emma, Bloomkamp, dkk.(2017). Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of A Policy 
Cycle”. The Policy Lab: University of Melbourne. Halaman 30-32 
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campur. Analisis kebijakan merupakan kegiatan pertama setelah penetapan agenda. 

Analisis dan diskusi kebijakan cenderung berfokus pada pemeriksaan rancangan 

undang-undang atau peraturan yang terperinci. 

3. Pengembangan Instrumen Kebijakan 

Pada fase ini pemerintah akan merancang strategi tingkat tinngi lalu memilih 

instrumen kebijakan yang sesuai. Instrumen ditentukan dipilih biasanya dipilih 

terlebih dahulu sebelum analisis atau diskusi kebijakan terjadi.  

4. Konsultasi 

Tingkat penerimaan terhadap suatu kebijakan di Indonesia tidak diuji 

melalui konsultasi formal yang diadakan oleh pemerintah dengan para DPR atau 

anggota masyarakat, melainkan tahap konsultasi ini dilakukan dengan cara diskusi 

dan interaksi proaktif yang diadakan oleh beberapa aktor seperti masyarakat dan 

media yang difasilitasi oleh pemerintah. Konsultasi kebijakan ini juga dapat terjadi 

dengan cara adanya konsultasi antar pemerintah internal yang mendiskusikan dan 

menegosiasikan kebijakan.  

5. Koordinasi 

Koordinasi kebijakan adalah bagian penting dalam pembuatan kebijakan di 

Indonesia. Masalah sering memisahkan berbagai kementerian dan cabang 

pemerintahan. Fase ini sangat penting untuk memastikan konsistensi ketika terdapat 

banyak peraturan dari berbagai badan pemerintahan di Indonesia. Koordinasi 
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kebijakan tidak perlu menunggu sampai dokumen atau instrumen kebijakan telah 

disiapkan. 

6. Keputusan  

Terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam fase 

keputusan, poin – poin tersebut akan mewakili jalan yang harus dilalui oleh undang 

– undang sebelum menjadi kebijakan yang berlaku. Perubahan pemerintahan dan 

perubahan kepemimpinan dapat menghentikan atau menghentikan proses. 

Meskipun pemisahan formal kekuasaan di Indonesia, legislatif dan eksekutif 

biasanya bekerja sama dalam mencapai kesepakatan kebijakan, namun dalam 

praktiknya, banyak terjadi diskusi kebijakan, negosiasi dan pembentukan 

konsensus.  

7. Implementasi 

Walaupun sebuah hukum atau kebijakan telah diterima oleh parlemen dan 

presiden, biasanya setelah melalui periode diskusi dan negosiasi yang panjang, 

kebijakan tersenut mungkin bisa untuk tidak dilaksanakan. Masalah koordinasi juga 

muncul pada tahap implementasi, sebagai badan pemerintah yang bertanggung 

jawab untuk pelaksanaan harus memastikan pendekatannya konsisten dengan 

peraturan pemerintah lainnya. Kebijakan tunggal mungkin juga memerlukan 

berbagai bentuk dan fase implementasi, dan satu aspek dari kebijakan dapat 

diterapkan. 

8. Evaluasi  
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Secara teori, setelah kebijakan diterapkan, evaluasi harus dilakukan untuk 

menentukan keefektifan kebijakan dan memutuskan tindakan apa yang harus 

diikuti. Di Indonesia hampir tidak ada evaluasi kebijakan, kecuali untuk peninjauan 

kembali undang-undang pemerintah lokal, dan pemantauan terbatas, terutama oleh 

organisasi non-pemerintah yang juga disebutkan dalam konsultasi ahli. 

Perumusan kebijakan terkait keputusan Indonesia dalam melakukan Kerja 

Sama “Engineering And Manufacturing Development Phase Of Joint Development 

KF-X/IF-X” dengan Korea Selatan tahun 2014 juga melewati beberapa tahapan 

perumusan kebijakan yang telah penulis jelaskan diatas. Dalam pelaksanaannya, 

perumusan kebijakan kerjasama tersebut tidak berjalan dengan lancar. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya penundaan proyek yang terjadi beberapa kali, penundaan 

tersebut datang dari pihak Indonesia dan pihak Korea Selatan.  

Penundaan pertama terjadi pada tahun 2013 ketika proyek pengembangan 

pesawat tempur KFX-IFX sudah berhasil menyelesaikan tahap pertama proyek 

tersebut, yaitu tahap Technology Development phase (TD phase) yang selesai pada 

Desember 2012. Setelah fase tersebut tercapai, pada bulan Indonesia tahun 2013 

pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan untuk menunda proyek 

tersebut, hal ini dikarenakan pihak parlemen Korea Selatan belum mengizinkan 

pengucuran dana untuk tahap kedua.17 Namun pada 7 Indonesia 2014 Menteri 

Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro memberikan keterangan bahwa 

proyek tersebut sudah disetujui oleh parlemen Korea Selatan dan akan dilanjutkan 

                                                
17Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2006). “Joint Statement Between the Republic of Korea and 
the Republic of Indonesia”. Diakses dari:  
http://www.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/korboardread.jsp?typeID=12&boardid
=8588&seqno=305331. pada tanggal 12 Okteber 2018 



 84 

ke tahap selanjutnya. Menurut beliau, walaupun sempat terjadi penundaan namun 

kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan.18 

Setelah Menteri Pertahanan Indonesia menerima surat konfirmasi dari pihak 

Korea Selatan pada Indonesia 2014 tentang dilanjutkannya proyek tersebut, 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan lalu melakukan 

Pengengembangan Instrumen Kebijakan dimana dalam fase tersebut melahirkan 

sebuah kebijakan bagi Kementerian Pertahanan untuk segera menyiapkan personel 

Engineering. Setelah itu pihak Kementerian Pertahanan melakukan koordinasi 

bersama Indonesia Dirgantara Indonesia dan DPR RI Komisi I Indonesia untuk 

memilih personel enginering dari Desain Center di Bandung.19 

Penundaan juga datang dari pihak pemerintah Indonesia dimana pihak 

Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa adanya perubahan fokus 

Pemerintah Indonesia pada pengadaan alutsista yang lain, namun Wakil Ketua 

Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengatakan bahwa beliau meyarankan jika ingin 

mengubah fokus, maka sebaiknya difokuskan pada matra laut dan udara karena 

pada saat itu Pemerintah Indonesia sedang gencar dalam mengembangkan 

pengamanan laut dalam rangka mewujudkan program Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia.20 Perjanjian kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX / IFX 

bersama Korea Selatan pada tahun 2014 juga akan dikaji ulang, demi 

                                                
18Susilo,Richard (2014).”Korea Menipu Soal Proyek Pesawat Tempur KFX/ IFX ?”. Diakses dari: 
http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/01/19/korea-menipu-indonesia-soal-proyek-jet-
tempur-kfxifx pada tanggal 12 Oktober 2018 
19Ibid. 
20Sucipto. (2015) “MENHAN Tunda Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX dengan Korsel”. 
Diakses Dari: https://nasional.sindonews.com/read/1041801/14/menhan-tunda-pembuatan-
pesawat-tempur-kfxifx-dengan-korsel-1441640458/16 
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menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang rugi. 

Kementerian Pertahanan Indonesia juga mengatakan jika pengkajian ulang 

diperlukan agar tidak hanya menguntungkan pihak luar, harus ada transfer 

teknologi sehingga semua teknologi yang ada dalam KFX/IFX juga dibuat di 

Indonesia.21 

Namun walaupun sempat mengalami penundaan, proyek kerjasama 

pengembangan pesawat KFX / IFX Indonesia dengan Korea Selatan tetap berjalan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan Menteri Pertahanan yang 

untuk membangun industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing 

termasuk perbaikan dan pemeliharaan alat alutsista  yang dilaksanakan dengan 

Mendorong pembangunan struktur industri pertahanan dan kerjasama dengan 

industri pertahanan luar negeri, meningkatkan kemampuan teknologi dan 

kapabilitas industri pertahanan; dan membinaan ini pertahanan secara terintegrasi 

melalui program lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).22  

Dari penjelasan diatas maka tak heran jika Kementrian Pertahanan Indonesia 

memiliki kebijakan postur pertahanan militer yang diarahkan pada perwujudan 

Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force atau MEF) TNI. MEF 

adalah suatu konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan 

dalam jangka panjang, meliputi modernisasi Alutsista, pemeliharaan dan 

perawatan, pengembangan organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang di 

dukung kemampuan pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan 

                                                
21Ibid. 
22Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan 
Negara Tahun 2016. 
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kesejahteraan. Terselenggaranya pembinaan Industri Pertahanan secara terintegrasi 

dalam pemenuhan MEF dapat dilakukan dengan cara Transfer of Technology (ToT) 

dan Transfer of Knowlage (ToK) melalui pengadaan kerjasama luar negeri, atau 

kehiatann lain. 23 

Keputusan Indonesia dalam melaksanakan kerjasama pertahanan dengan 

Korea Selatan melalui kerjasama “Engineering And Manufacturing Development 

Phase Of Joint Development Kf-X/If-X” Tahun 2014, mencerminkan sistem politik 

yang dimiliki oleh Indonesia demokratis. Dari data yang penulis dapat, rencana 

keputusan kerjasama tersenut juga dilakukan dengan cara yang demokratis. Terlihat 

dari Peraturan Menteri Pertahana Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 yang 

menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan, Kementrian 

Perthanan Indonesia menetapkan regulasi pertahanan yang melibatkan pihak swasta 

sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian pertahanan. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam dikeluarkannya suatu kebijakan, Pemerintah 

Indonesia sangat mementingkan kepentingan masyrakat dan menganggap penting 

peran non pemerintahan dalam menunjang pertahanan Indonesia. Selain itu 

Pemerintah Indonesia juga melakukan reformasi arus dibidang Industri Pertahanan 

dengan mengeluarkan Undang – Undang Industri Pertahanan no 16 pada bulan 

Oktober 2012 dimana kebijakan tersebut sangat penting untuk mengembangkan 

kemandirian industry perthanan Indonesia yang selama ini masih bergantung pada 

pemasok asing. 

                                                
23Ibid.  
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Terwujudnya kerjasama pengembangan pesawat jet tempur KF-X/IF-X 

dengan Korea Selatan juga merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam 

menjalankan kepentingan politiknya. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, 

bahwa Kebijakan Pertahanan Indonesia saat itu dalam pemenuhan MEF melalui 

ToT dan ToK, dalam proyek ini juga dilakukan penguasaan rekayasa teknologi 

bidang pertahanan melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi 

pesawat tempur KFX dengan melibatkan pengguna teknologi, lembaga penelitian 

dan pengembangan, dan pertahanan nasional, yang diimplementasikan dalam 

program strategis.  

 

Sumber: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force 

Gambar 5. 2 Pilar Pertahanan Indonesia 
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Dalam proses pengambilan keputusan Indonesia dalam bekerjasama dengan 

Korea Selatan melalui program pengembangan pesawat KFX tahun 2014 berasal 

dari aspirasi berbagai cabang pemerintahan Indonesia, seperti DPR, Presiden, dan 

Kementrian terutama Kementrian Pertahanan, TNI AU serta juga melibatkan peran 

dari non Pemerintahan yaitu PT. Dirgantara Indonesia. Selain itu, walaupun 

ditengah perjalanan proyek ini sempat mengalami penundaan, namun pemerintah 

Indonesia dapat menghadapi serta menyelesaikannya sesuai dengan landasan 

konstitusi negara. Penulis mendapatkan data, bahwa dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Program Pengembangan 

Pesawat Tempur IF-X dalam pasal 13 dijelaskan bahwa Menteri yang bertanggung 

jawab dalam program ini wajib untuk melaporkan perkembangan Program 

Pengembangan Pesawat Tempur IF-X secara rutin kepada Presiden melalui Komite 

Kebijakan Industri Pertahanan.  

Penulis lalu menarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan proyek ini, 

pemerintah Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk menjalankan sistem 

politiknya yang sesuai dengan UUD 1945 dimana dalalm UUD 1945 dijelaskan 

bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, karena adanya aspirasi dari 

Presiden, DPR I RI, serta keterlibatan pihak PT. DI yang ditunjukkan dengan 

adanya peran PT. DI dengan cara pengiriman teknisi ke Korea Selatan dalam rangka 

untuk melakukan ToT. 

5.2 Kepentingan Jangka Menengah (Middle Range Objectives) 

Menurut definisi K.J Holsti, kepentingan nasional jangka menenga suatu 

negara merupakan kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintahan suatu negara yang 
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berfokus untuk meningkatkan kemakmuran serta perekonomian negara, 

meningkatkan prestise negara, dan untuk menyebarkan ideology yang diyakini oleh 

negara.24 Dalam Konteks analisis kepentingan nasional yang dimiliki oleh 

Indonesia, penulis akan mencoba untuk menjelaskan tentang kepentingan nasional 

jangka menengah yang dimiliki oleh Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan 

Korea Selatan tahun 2014.  

5.2.1 Economic Batterment Demand 

Indikator Economic Batterment Demand dalam kajian konsep kepentingan 

nasional jangka menengah milik K.J Holsti adalah tindakan untuk melakukan 

kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara yang sesuai 

dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakatnya baik secara keseluruhan 

maupun secara privat.25 Hal itu dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi di dalam negaranya. 

Dalam konteks tersebut, penulis akan mencari data untuk membuktikan dan 

menganalisa apakah alasan yang medasari Indonesia untuk melakukan kerjasama 

dengan Korea Selatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara 

Indonesia.  

Keputusan Indonesia dalam melakukan kerjasama proyek pengembangan 

pesawat KFX/IFX terbentuk karena adanya demand atau ajakan dari pihak Korea 

Selatan pada tahun 2010, dimana pada saat itu Pemernitah Korea Selatan sedang 

getol untuk membangun kerjasama militer dengan negara lain. Aspek sistemik yang 

                                                
24K.J Holsti. Op.Cit .Hlm 187 
25Ibid. 
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menjadi landasan munculnya proyek KFX berasal dari keinginan Korea Selatan 

untuk membangun pesawat tempur dengan kemampuan stealth yang tinggi guna 

menghadapi kekuatan tempur Korea Utara yang seringkali mengancam dimana 

pada saat itu terdapat serangan Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong pada 2010 

menambah urgensi dikembangkannya pesawat tempur KFX tersebut.26 

Disisi lain, Indonesia melihat demand dari Korea Selatan tersebut sebagai 

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta pertahanan negaranya. 

Alasan utama Indonesia menerima tawaran Korea Selatan untuk bekerjasama 

dalam proyek pengembangan ini adalah untuk membangun kepentingan nasional 

yaitu terwujudnya kemandirian pertahanan Indonesia, khususnya pada pertahanan. 

Kemandirian berarti mampu untuk memproduksi, mengoperasikan, memelihara, 

dan terbebas dari embargo dari negara lain. Berbicara mengenai embargo, 

Indonesia telah berpengalaman mengalami embargo pada sektor pertahanan yang 

dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1999 hingga tahun 2005, 

dimana pada saat itu TNI Indonesia dinilai oleh pemerintah AS telah melakukan 

pelanggaran HAM terhadap masyarakat Timor Timur. Adanya embargo pertahanan 

dari AS tersebut membuat Indonesia sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan 

maintenance (pemeliharaan) dan memperoleh sparepart (suku cadang) bagi 

operasional kendaraan tempurnya.27  

Oleh sebab itu, tawaran pengembangan pesawat tempur KFX dari Kora 

Selatan tersebut diterima oleh pemerintah Indonesia dengan harapan adanya proyek 

                                                
26 Semmy Tyar, Armanda, Dkk. (2010).” Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan - Indonesia : 
Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX “ No. 1. Universitas Pertahanan Indonesia. Hlm 80 
27 Bilqis Fitria, Salsabiela. (2017).”Internationa & Diplomacy: Kerja Sama Pengembangan 
Pesawat Tempur Kfx/Ifx Antara Indonesia Dan Korea Selatan “Vol. 2, No. 2. Universitas Indonesia. 
Hlm. 337 
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pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dapat memberikan daya penangkalan 

yang efektif, sehingga musuh akan menganggap Indonesia sebagai negara yang 

kuat sehingga enggan dan segan untuk menyerang Indonesia serta Indonesia dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan adanya kemandirian Indonesia pada 

bidang industri pertahanan.28 Proyek tersebut sangat penting bagi Indonesia karena 

Indonesia membutuhkan penambahan kekuatan dan skuadron dalam rangka 

mengimbangi kekuatan lawan dikawasan perbatasan Indonesia.  

Dari pemaparan diatas penulis melihat bahwa Indonesia mendapatkan 

keuntungan yang baik, karena Indonesia hanya mengeluarkan sedikit dana dalam 

proyek tersebut, yakni hanya 20% saja, namun mendapatkan banyak ilmu yang 

didapat melalui transfer teknologi dari Korea Selatan, transfer teknologi tersebut 

nantinya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk melakukan kegiatan 

maintenance (pemeliharaan) dan memperoleh sparepart (suku cadang) bagi 

operasional kendaraan tempurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan pertahanan Indonesia, penulis mendapatkan data bahwa setelah proyek 

pengembangan kapal KFX/IFX dengan Korea Selatan dilakukan, Indonesia 

mengembangkan kemampuannya dalam memproduksi alat alutsista dengan 

kualitas impor. Duta Besar RI untuk Korsel memberikan keterangan bahwa 

kerjasama pengembangan pesawat tempur antara Indonesia dan Korea Selatan 

merupakan kerjasama yang sangat penting bagi kemajuan industri pertahanan 

Indonesia, terutama karena adanya ToT, oleh sebab itu Korea Selatan merupakan 

                                                
28Ibid.  
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partner penting dyang dapat memberikan pengaruh dalam kemajuan industri 

pertahanan negara Indonesia. 

Adapun barang yang diekspor Indonesia kepada Filipina adalah kapal jenis 

Strategic Sealift Vessel BRP TARLAC (LD – 601).29 Selain itu Menteri Pertahanan 

Indonesia juga memberikan keterangan bahwa Indonesia akan memproduksi kapal 

LPD 7 tingkat yang merupakan kapal markas dan dapat mengangkut tank. Dibidang 

peralatan tempur, pertahanan Indonesia juga mulai mengekspor senjata SS1 dan 

Panser ANOA, serta helm dan baju anti peluru yang diproduksi oleh PT. Pindad. 

Dibidang kedirgantaraan Indonesia juga telah menjual pesawat tempur dan jet 

tempur tanpa awak.30 Perluasan pasar ekspor perindustrian pertahanan Indonesia 

juga sampai negara Angola dan Senegal, dimana Indonesia telah melakukan 

penawaran beberapa produk industri pertahanannya, seperti pesawat buatan PT 

Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, kapal laut 

buatan PT PAL dan gerbong kereta dari PT INKA.31 Selain ke Angola, PT 

Dirgantara Indonesia juga berhasil menjuak 28 pesawat jenis CN – 235 kepada 

perusahaan Airbus Eropa.32 

Data diatas mengarahkan penulis pada analisa terkait kepentingan 

Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya melalui kerjasama 

                                                
29 Jati., Gentur Putro .(2016). “PT PAL Ekspor Kapal Perang Perdana ke Filipina”. ”. Diakese 
dari : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160508142714-92-129163/pt-pal-ekspor-kapal-
perang-perdana-ke-filipina Pada tanggal 27 Oktober 2018  
30Website Berita Resmi Pemerintah Provinsi Aceh. (2014). “Sekarang RI Bisa Ekspor Senjata dan 
Kapal Perang”. Diakses dari : https://humas.acehprov.go.id/sekarang-ri-bisa-ekspor-senjata-dan-
kapal-perang/ Pada tanggal 27 Oktober 2018 
31Kementerian Perindustria Republik Indonesia. (2016).” RI Dorong Industri Alat Transportasi dan 
Pertahanan Ekspor ke Angola”. Diakese dari : http://www.kemenperin.go.id/artikel/17403/RI-
Dorong-Industri-Alat-Transportasi-dan-Pertahanan-Ekspor-ke-Angola Pada tanggal 27 Oktober 
2018 
32RSIS Policy Report.(2014). “Indonesia’s Emerging Defence Economy: The Defence Industry Law 
and Its Implications”.  Hlm 5 
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“Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint Development KF-

X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014. Secara kontekstual dengan 

berpedoman pada Holsti, suatu pemerintah negara dalam mengusung suatu 

kerjasama internasional harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bangsanya 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Dari data yang telah 

dipaparkan diatas, menurut analisa penulis sesuai dengan parameter dalam 

indikator Economic batterment demand. Pemerintah Indonesia telah mendapatkan 

embargo di bidang pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1999 hingga tahun 

2005, yang membuat Indonesia terhambat dalam melakukan pengembangan 

industri pertahanannya, terutama dalam melakukan kegiatan maintenance 

(pemeliharaan) dan memperoleh sparepart (suku cadang) bagi operasional 

kendaraan tempurnya,33 kemudian Indonesia segera mencari cara untuk 

meningkatkan kemandirian pertahanannya yaitu melalui persetujuan Indonesia 

dalam melakukan kerjasama “Engineering and Manufacturing Development Phase 

of Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014. Dimana 

setelah adanya kerjasama tersebut perekonomian Indonesia, terutama kemakmuran 

pertahanan Indoneisa semakin membaik.  

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor alat pertahanan 

Indonesia kepada beberapa negara. Dengan demikian, keputusan pemerintah 

Indonesia dalam melakukan kerjasama “Engineering and Manufacturing 

Development Phase of Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di 

tahun 2014, telah terbukti dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia 

untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, dimana Indonesia telah 

                                                
33 Salsabiella, Bilqis Fitria. Op.CIt. Hlm 337 
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berhasil untuk mewujudkan idustri pertahanan yang mandiri yang dilakukan 

dengan adanya kemampuan Indonesia dalam memproduksi beberapa alat 

pertahanan yang berkualitas ekspor serta memperluas pasar ekspornya di ranah 

internasional setelah adanya proyek kerjasama tersebut. Dari data yang penulis 

dapatkan dari pihak Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa setelah 

adanya ToT yang didapat dari proyek pengembangan KFX/IFX, perundistrian 

pertahanan Indonesia semakin berkembang, hal ini ditujukkan dengan adanya 

perluasan bisnis dari Indonesia PAL dan Indonesia. Dirgantara Indonesia dimana 

kedua perusahaan tersebut pada tahun 2014 memulai untuk merekrut pekerja yang 

banyak dan mencapai 1.500 pekerja. Sehingga dengan demikian dapat membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.  

Bedasarkan fakta diatas, maka tidak mengherankan jika Indonesia menjadi 

negara dengan perekonomian yang besar di dunia dan menepati peringkat ke 16 

pada tahun 2014, yang membuat Indonesia dibandang sebagai negara Asia’s next 

big Oppurtinity.34 Penulis memandang bahwa produk pertahanan Indonesia sangat 

berpotensi besar dalam menguasai pasar Asia Tenggara, mengingat anggaran 

militer yang dimiliki oleh negara ASEAN sangat tinggiyaitu berkisar US$ 8-9 

miliar, sehingga menjadi peluang bagi para investor produk pertahanan Indonesia 

untuk menguasai pasar perundistrian pertahanan di kawasan ASEAN.  

Jika ditarik kesimpulan, maka dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki 

kepentingan nasional untuk meningkatkan kemakmuran negaranya terutama 

dibidang pertahanan, dimana Indonesia sebelumnya mengalami penghambatan 

                                                
34RSIS Policy Report. (2014). Op.Cit. Hlm 3 
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militer karena adanya embargo dari Amerika Serikat. Dengan adanya proyek ini 

Indonesia dapat meningkatkan militernya serta menjalankan kebijakan MEF yang 

tengah gencar dijalankan oleh pemerintahan Indonesia melalui Kementrian 

Pertahanan. Hal ini dikarenakan proyek yang ditawarkan oleh Korea Selatan 

tersebut sangat menguntungkan bagi kemakmuran pertahanan Indonesia serta 

kemajuan perekonomian di Indonesia, pasalnya pihak Korea Selatan telah 

memberikan dana sebesar 80% untuk proyek tersebut, sedangkan Indonesia hanya 

perlu mengalokasikan 20% dana.35 

5.2.2 Increase State Prestige 

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam variabel kepentingan nasional 

jangka menengah suatu negara adalah peningkatan prestise yang dilakukan oleh 

suau negara.36 Usaha untuk negara dalam rangka meningkatkan pretise negaranya 

biasanya dilakukan melalui negosiasi kenegaraan yang mewakili kepentingan 

nasional negaranya.37 Negosiasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan militernya serta penguasaan dibidang IPTEK.  

Indonesia merupakan negara yang sangat aktif dalam melakukan negosiasi 

tentang kerjasama Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint 

Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014. Menurut penuturan 

pihak KEMHAN, Indonesia telah melakukan beberapa negosisasi dengan pihak 

Korea Selatan. Yang pertama dilakukan oleh pihak anggota Komisi I DPR RI pada 

tahun 2013 di Kore Selatan. Kunjungan tersebut diketuai oleh Drs. Theo L. 

                                                
35Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defesne of The Republic of Indonesia 
and The Ministry of National Defense of The Republic of Korea on Joint Develompent of Korean 
Future Fighter (KF-X). Op.cit 
36K.J Holsti. Op.Cit . Hlm 188 
37Ibid. 
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Sambuaga dan beranggotakan 10 orang anggota DPR. Dalam kunjungan tersebut, 

anggota DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Parlemen Korea Selatan, dan 

dihadiri oleh Ketua Komite Pertahanan dan Unifikasi, Park Jin, yang merupakan 

salah satu Komisi yang ada pada Parlemen Korea Selatan. Dalam kesempatan 

tersebut Indonesia telah berhasil dalam menegosiasikan dan mempromosikan 

produk PT. Dirgantara, yaitu pesawat CN 235 untuk memperkuat jajaran militer 

Korea Selatan, dan mendapatkan respon positif dari Korea Selatan. Selain itu, 

pertemuan tersebut juga membahas mengenai MOU dan LOI tentang 

pengembangan pesawat KF-X/IF-X khususnya pada permasalahan ToT dan 

pembiayaan dana.38  

Negosiasi selanjutnya dilakukan oleh Indonesia mengenai jumlah dana 

yang akan diberikan kepada Korea Selatan terhadap proyek tersebut. Menurut 

informasi yang penulis dapatkan dari KEMENHAN negosiasi tersebut dilakukan 

karena pihak Korea Selatan sempat menunda proyek pengembangan pesawat 

tempur KF-X/IF-X lantaran masalah pendanaan dan permasalah transfer teknologi. 

Pemerintah Indonesia telah berupaya agar proyek pengembangan pesawat 

tempur tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu: Indonesia dan 

Korea Selatan. Data yang penulis dapat juga memberikan informasi bahwa 

pemerintah Indonesia akan menyiapkan 20% dana dalam proyek ini, dana tersebut 

berkisar sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat, penulis menganalisa bahwa dengan 

adanya dana besar yang dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam proyek 

                                                
38DDR-RI, “Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR-RI Seoul, Busan Republik Korea Selatan 26 
Desember- 30 Desember 2013” 
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tersebut, maka Indonesia berhati-hati dan agar ke depannya sehingga kebutuhan 

pesawat tempur tidak tergantung negara lain.39  

Negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut berdampak 

pada meningkatnya penguasaan teknologi Indonesia terutama dibidang pertahanan 

kedirgantaraan yang dipengaruhi oleh adanya pengaruh dari Korea Selatan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya upaya pemerintah Indonesia yang melakukan 

pemeliharaan dan pembaruan pada alat alutsistanya. Penulis juga mendapatkan data 

yang mengatakan bahwa Industri perthanan Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga membuat 

Indonesia dianggap sebagai negara investasi yang menarik. Ha tersebut terjadi 

karena adanya program revitalisasi militer Indonesia yang berdampakpada 

peningkatan pasar pertahanan Indonesia. Dalam konteks hubungan kerjasaa 

Indonesia dan Korea Selatan, Pemerintah Indonesia telah berhasil melakuan 

negosiasi dengan pihak Korea Selatan sehingga menghasilkan negosiasi yang 

saling menguntungkan, salah satunya adalahadanya persetujuan dari pihak Korea 

Selatan dalam membeli empat jenis pesawat tipe CN – 235s dari PT Dirgantata 

Indonesia, hal tersebut dilakukan sebagai mekanisme countertrade  dimana 

Indonesia telah membeli 16 jet tempur T- 50 dari Korea Selatan beberapa tahun 

sebelumnya.40 

Penulis melihat bahwa alasan Indonesia dalam menyetujui kerjasama 

Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint Development KF-

X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014, adalah untuk mencapai kemandirian  

                                                
39 Ibid. 
40RSIS Policy Report.(2014). Op.Cit. Hlm 5 
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dibidang industri pertahanan melalui adanya transfer teknologi dalam proyek 

tersebut sehingga Indonesia dapat meningkatkan industri pertahanannya dan tidak 

bergantung dengan negara lain.  

  

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia memegang 

kendali dari setengah asset yang dimiliki oleh beberapa industri pertahahan 

Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menunjukkan adanya 

preferensi Indonesia terhadap kepemilikan lokal, dimana Pemerintah Indonesia 

memiliki kontrol atas kepemilikan aset pertahanan dalam kategori industri senjata. 

Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia, dibawah kepresidenan Susilo Bambang 

Yudhoyono mengeluarkan hukum yang menginisiasikan TNI agar dan harus 

membeli alat alutsistanya dari kontraktor domestik, entah itu swasta ataupun dari 

Sumber: RSIS Policy Report. (2014). “Indonesia’s Emerging Defence Economy: The Defence Industry Law and 
Its Implications”. 

Grafik 5. 1 Rantai Nilai Pertahanan Indonesia 
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kepemilikan negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan 

kebijakan untuk memodernisasi alat – alat serta industry militer Indonesia dengan 

cara mengalokasikan dana sebesar lebih dari delapan juta miliar rupiah. Pada tahun 

2012 Pemerintah Indonesia juga menyuntukkan dana seberar 3 triliun rupiah 

kepada PT. Dirgantara Indonesia dan PT. PAL dimana dana tersebut diharapkan 

dapat menginisiasikan adanya perombakan perindustrian pertahanan Indonesia.41  

Hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan 

kepemilikan industri pertahanan Indonesia agar tetap berjalan dan berkembang, dan 

bebas dari adanya intervensi negara asing, karena Indonesia memiliki trauma 

terhadap embargo pertahanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dimasa 

lampau. Dengan demikian, diharapkan proyek kerjasama pengembangan pesawat 

KFX/IFX dapat mendorong para teknisi Indonesia untuk mempelajari serta dapat 

memproduksi pesawat tempur KFX/IFX secara mandiri melalui adanya progran 

transfer teknologi.  

Usaha yang dilakukan Indonesia dalam melakukan negosiasi proyek ini 

ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, terutama mencapai 

kemandirian industry pertahahan tersebut berhasil dilakukan, dibuktikan dengan 

adanya kesusksesan pertahanan Indonesia dalam memproduksi alat pertahanan 

secara mandiri sehingga Indonesia tidak berperan menjadi konsumen saja, tetapi 

juga menjadi produsen dibidang industry pertahanan. Hal tersebut dicapai oleh 

Indonesia dengan adanya transaksi negosiadi dengan beberapa pihak, salah satunya 

adalah Angkatan bersenjata Malaysia yang setuju untuk membeli 32 kapal 

                                                
41 Cochrane., Joe. (2014). “A Strengthened Indonesian Arms Industry Seeks to Drum Up Busines”. 
The New York Times. Hlm B7 
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pengangkut personel berlapis baja dari PT. Dirgantara Indonesia yang seharga 12 

juta dollar AS, selain itu militer Brunei juga tertarik untuk membelinya pada tahun 

2014. 42 

Menurut analisis militer dari Center for Strategic and Internasional 

Sturdies di Indonesia, Indonesia telah melakukan upaya yang baik untuk 

mempertahankan produksi militer Indonesia pasca embargo dari Amerika Serikat 

hingga tahun 2010, sehingga militer Indonesia perlu untuk mengantisipasinya 

secara cepat. Dalam pameran tersebut, Indonesia juga berhasil menjual beberapa 

pesawatnya kepada beberapa pembeli, salah satunya kepada militer Filipina yang 

membeli dua buah pesawat dari Indonesia. Dirgantara Indoneisa yang seharga 18,1 

juta dollar AS tiap buahnya. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan 

bahwa kesuksesan Industri pertahanan Indonesia tersebut didapat karena adanya 

pengaruh dari Korea Selatan yang bekerjasama untuk memberikan transfer 

teknologi  terhadap Indonesia.43 

Penulis melihat bahwa upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konspe kepentingan 

nasional milik Holsti, dimana negara memiliki kepentingan jangka menengah salah 

satunya untuk meningkatkan State Prestige dengan cara melakukan negosiasi. 

Dalam kasus penelitian yang penulis angkat, Indonesia telah berusaha untuk 

melakukan negosiasi dengan pihak Korea Selatan terkait proyek pengembangan 

esawat KFX/IFX, negosiasi tersebut bertujuan agar Indonesia juga mendapatkan 

keuntungan dalam kerjasama tersebut. Negosisasi yang dilakukan oleh Indonesia 

                                                
42Ibid. 
43Ibid. 
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bisa dikatan berhasil, dibuktikan dengan adanya peningkatan penguasaan IPTEK 

Indonesia di bidang industri militer, khususnya pada bidang kedirgantaraan. 

Penguasaan IPTEK tersebut terjadi karena adanya transfer teknologi dari pihak 

Korea, sehingga Indonesia dapat menyerap ilmu dari industri pertahanan Korea 

Selatan dan akhirnya mampu untuk memproduksi pesawat sendiri.  

Menurut analisa penulis, alasan Indonesia menyetujui proyek kerjasama 

tersebut juga karena Indonesia menginginkan untuk memiliki kemandirian industri 

pertahanannya yang membuat Indonesia mampu untuk melakukan pemeliharaan 

serta meningkatkan alat pertahanannya, terutama pesawat tempur yang dimiliki 

oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menginginkan pengalaman 

pahit embargo militer menimpa Indonesia kembali. Sehingga semenjak adanya 

proyek tersebut Indonesia berhasil untuk meningkatkan kemandiriran Indonesia, 

dimana Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk bangkit dan 

berkembang, dibuktikan dengan adanya keuntungan besar yang didapatkan oleh 

Indonesia dalam acara Singapore’s exhibition dimana Indonesia Dirgantara 

Indonesia telah mendapatkan keuntungan sebesar 80 miliyar rupiah di tahun 2014. 

44   

5.2.3 Self Extension 

Kepentingan untuk melakukan Self – Extension merupakan indikator 

terakhir dalam indikator kepentingan jangka menengah dari suatu negara dalam 

konsep National Interest milik K.J Holsti. Pengertian kepentingan Self – Extension  

bermakna bahwa usaha suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya 

                                                
44 Ibid. 
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melalui memperluas pengaruh negaranya.45 Pada saat perang dingin, perluasan 

pengaruh suatu negara hanya berfokus pada dua kutub saja, yakni Amerika Serikat 

dan Uni Soviet.46 Namun, setelah perang dingin berakhir, beberapa negara dapat 

dengan mudah dalam menyebarkan pengaruhnya melalui ideology yang mereka 

miliki, dimana dalam melakukan penyebaran ideology dapat dilihat dari bagaimana 

suatu negara bertindak dalam sistem internasional. Dalam penelitian yang penulis 

bahas mengenai kerjasama Indonesia dalam Engineering and Manufacturing 

Development Phase of Joint Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di 

tahun 2014, penulis berusaha untuk mendapatkan data serta fakta yang 

menunjukkan bahwa alasan Indonesia dalam melakukan kerjasama tersebut adalah 

karna Indonesia memiliki kepentingan untuk menyebarkan Ideology bangsanya 

atau penguasaan bahan – bahan mentah, atau daerah pemasaran dan rute 

perdagangan. 

Dari data yang penulis dapatkan, Pemerintah Indonesia telah berhasil dalam 

mengembangkan kemandirian industri pertahanannya melalui kerjasama proyek 

pengembangan pesawat KFX/IFX, dimana Indonesia telah mampu dalam 

memproduksi pesawat sendiri. Pada bab sebelumnya penulis telah menyajikan 

informasi yang memberikan pemaparan bahwa Indonesia telah berhasil menjual 

produk pesawatnya kepada negara lain. Selain itu Indonesia, melalui PT. 

Dirgantara Indonesia juga berhasil menandatangani kontrak kolaborasi Airbus 

Helicopter dengan Eropa dan Amerika Serikat untuk bekerjasama dalam 

                                                
45 K.J Holsti. Op.Cit .Hlm 1189 
46 Ibid.  
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mempromosikan serta menjual pesawat tempur di regional ASEAN dan juga 

melakukan kerjasama pemeliharaan atau maintenance pesawat. 47 

Kemampuan Indonesia dalam bidang industri pertahanannya dilakukan 

untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu bertahan dan 

berkembang ditengah embargo militer yang sedang ditimpanya. Adanya ajakan 

kerjasama dari Korea Selatan dalam mengembangkan pesawat KFX/IFX 

merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menguasai pasar dan rute 

perdagangan pesawat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Penulis mendapatkan 

data yang menunjukkan bahwa setelah adanya proyek pengembangan pesawat 

KFX/IFX Indonesia mendominasi pasar perdagangan alat alutsista di ASEAN 

terutama dibidang kedirgantaraan, hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan 

negara yang memiliki teknologi yang didapat dari proyek kerjasama tersebut. 

Berikut data pasar ekspor pesawat Indonesia di ranah global.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47Cochrane, Joe. (2014).Op.cit 
48Ibid. 

 Gambar 5. 3 Konsumen Produk PT. Dirgantara Indonesia 
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Dari data yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa jalur perdagangan 

pesawat Indonesia telah menyebar di beberapa regional yaitu :49 

1. Asia Tenggara 

 Dalam regional Asia Tenggara merupakan konsumen penting bagi 

Indonesia, karena diantara negara. Negara ASTENG Indonesia merupakan salah 

satu negara yang mampu untuk mengungguli negara lainnya dalam produk 

kedirgantaraan. Negara – negara ASTENG yang membeli produk pesawat dari 

Indonesia adalah : (a) Malaysia yang membeli sejumlah delapan pesawat tipe CN 

235 yang terdiri dari:  6 buah pesawat jenis Military Transport , dan dua pesawat 

VVIP transport. (b) Brunei Darussalam yang melakukan transaksi pembelian 

pesawat CN 235 jenis VIP transport. (c) Thailand yang membeli tiga buah pesawat 

jenis CN 235 yang terdiri dar: 2 unit pesawat tipe civil transportation dan satu buah 

pesawat jenis pesawat special mission. Pemerintah Thailand juga membeli enam 

buah pesawat jenis NC 212 dengan jenis Military Transport. (3) Filipina yang 

membeli dua unit pesawat jenis NC 212. 50 

1. Asia Timur 

                                                
49PT. Dirgantara Indonesia. “World Wide Customers”. Diakses dari: https://www.indonesian-
aerospace.com/about/ww_customer , pada tanggal 2 November 2018 
50 Armenia, Resty, “Malaysia hingga Venezuela Beli Pesawat buatan Indonesia” Diakses dari: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160214164744-20-110835/malaysia-hingga-venezuela-
beli-pesawat-buatan-indonesia pada tanggal 10 Desember 2018 

Sumber: PT. Dirgantara Indonesia. “World Wide Customers”. Diakses dari: https://www.indonesian-
aerospace.com/about/ww_customer, pada tanggal 2 November 2018 



 105 

Korea Selatan merupakan satu satunya negara dari regional Asia Timur 

yang menjadi konsumen industry pertahanan Indonesia dibidang kedirgantaraan. 

Hal ini merupakan hasil negosiasi dari kedua negara. Hasil dari negosiasi tersebut 

menyebutkan bahwa Pemerintah Korea Selatan membeli sebelas pesawat CN 235 

milik Indonesia dengan perincian : tujuh buah pesawat Military Transport, sebuah 

pesawat VVIP Transport, serta empat pesawat tipe MSA.51 

2. Asia Selatan 

Dalam regional Asia Selatan, negara Pakistan merupakan satu – satunya 

negara yang menjadi konsumen dari PTDI, dimana pemerintah Pakistan telah 

membeli sejumlah empat buah badan pesawat CN 235 dengan tiga buah pesawat 

tipe Military Transport dan satu unit pesawat VIP Transport. 52 

3. Timur Tengah  

Terdapat dua negara dari regional Timur Tengah yang melakukan transaksi 

pembelian pesawat kepada Indonesia, yaitu :  (a) Uni Emirat Arab dimana negara 

tersebut telah melakukan transaksi pembelian sejumlah delapan unit pesawat tipe 

CN 235 yang terdiri dari tujuh buah pesawat tipe Military Transport dan satu unit 

pesawat VIP Transport. (b) Turki telah membeli Sembilan pesawat CN 235 milik 

Indonesia dengan perincian sebagai berikut, enam buah pesawat jenis MPA/ASW 

dan tiga unit pesawat jenis MSA. 53  

4. Afrika 

                                                
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Produk PTDI juga mendapatkan konsumennya di regional Afrika, dimana 

terdapat beberapa negara yang meminati produk pesawat Indonesia, yaitu : (a) 

Burkina Faso, dimana negara tersebut telah membeli dua unit pesawat tipe CN 235 

berjenis Military Transport. (b) Senegal,dimana pada bab sebelumnya penulis telah 

memberikan penjelasan bahwa Indonesia dan Pemerintah Senegal telah 

menandatangani kontrak pembelian Senegal terhadap produk pesawat Indonesia di 

tahun 2016. Pemerintah Senegal membeli dua unit pesawat CN 235 dengan 

spesifikasi satu unit tipe Military Transport dan satu unit tipe Special Mission.54 

5. Amerika Selatan 

Negara Amerika Selatan yang menjadi satu- satunya kostumer industry 

kedirgantaraan Indonesia adalah negara Venezuela. Dimana negara Venezuela 

telah melakukan transaksi pembelian satu unit pesawat CN 235 dengan tipe Civil 

Transportation. 

Dari data diatas, penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia 

adalah untuk mencapai kepentingan Self Extension dimana setelah jikamelakukan 

kerjasama Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint 

Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014, Indonesia 

mendapatkan Transfer of Technology dari pihak Korea Selatan, sehingga Indonesia 

mampu untuk melakukan maintenance alat kedirgantaraannya. Semenjak itu, 

Indonesia juga melakukan pembaruan beberapa pesawatnya salah satunya adalah 

pesawat CN 235 yang menjadi produk andalan industri pertahanan Indonesia.  Hal 

                                                
54 MoFA Indonesia, “CN-235 Aircraft Made by PT DI Arrives in Dakar”Diakses dari: 
https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/CN235-Aircraft-Made-by-PT-DI-
Arrives-in-Dakar.aspx pada tanggal 10 Desember 2018 
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tersebut dibuktikan dengan banyaknya pembeli pesawat jenis tersebut, data yang 

penulis sajikan diatas juga menunjukkan bahwa mayoritas konsumen PTDI 

membeli pesawat jenis CN 235. 55 

Dengan banyaknya konsumen dari PTDI yang menyebar hingga dibeberapa 

regional, membuktikan bahwa Indonesia ingin menyebarkan pengaruhnya terutama 

dalam bidang penguasaan jalur perdagangan industri pertahanan. Hal tersebut jjuga 

diperkuat dengan adanya perjanjian yang ditangani oleh Indonesia dengan Eropa 

dan Amerika Serikat untuk untuk bekerjasama dalam mempromosikan serta 

menjual pesawat tempur di regional ASEAN dan juga melakukan kerjasama 

pemeliharaan atau maintenance pesawat. 56 

5.3 Kepentingan Jangka Panjang (Long Range Objectives) 

Kepentingan nasional jangka panjang menurut K.J Holsti adalah upaya 

suatu negara untuk melakukan reorganisasi dan mendominasi dalam sistem 

internasional. 57 Namun pada era modern saat ini, definisi kepentingan nasional 

jangka panjang adalah upaya suatu negara untuk berkontribusi dalam sistem 

iternasional sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh negara tersebut. Variabel 

kepentingan nasional jangka panjang ini merupakan tujuan utama yang dimiliki 

oleh suatu negara dan merupakan kepentingan yang harus terwujud dan dicapai 

oleh suatu bangsa. 58 Hal tersebut dikarenakan kepentingan naasional jangka 

panjang ini menyangkut visi, misi, dan cita- cita yang dimiliki oleh suatu negara. 

                                                
55 Armenia, Resty. Op.Cit 
56Cochrane, Joe. (2014).Op.cit 
57K.J Holsti.Op.Cit .Hlm 192 
58Ibid. Hlm 194 
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5.3.1 Vission, Mission, and dreams of the States dari Indonesia yang tersalurkan 

dalam kerjasama Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint 

Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014 

Visi, misi, serta cita – cita yang dimiliki oleh suatu negara merupakan 

sesuatu yang sangat abstrak untuk diteliti dan dibaca tujuannya. Untuk menjelaskan 

visi, misi, dan cita cita Negara Republik Indonesia dalam bekerja sama dengan 

Korsel , penulis berpedoman dari Undang Undang Dasar tahun 1945 yang dimiliki 

oleh Indonesia. 

  Indonesia memliki tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang 

dalam UU Indonesia. 17 Tahun 2007, dimana undang – undang tersebut berisi 

tentang tujuan jangka panjang Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang mandiri, 

maju, adil dan makmur bedasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut merupakan visi, misi dan cita cita 

bangsa yang akan dicapai oleh masyarakat beserta strategi untuk mencapainya. 

Visi bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, 

terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, serta berkeadilan. Visi 

bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU Indonesia. 17 Tahun 2007, sangat 

menekankan pada kemandirian bangsa Indonesia. Dimana arti kemandirian itu 

sendiri adalah, mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat 

dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun 

bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan 
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antarbangsa semakin kuat. Kemandirian tersebut juga ditinjau dari perkembangan 

ekonomi suatu bangsa serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi.59 

 Sedangkan terdapat delapan misi jangka panjang Indonesia yang digunakan 

untuk mewujudkan visi pembangunan nasional diatas, misi – misi tersebut adalah : 

60 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Misi ini focus 

untuk membentuk dan memperkuat jati negara dan karakter bangsa melalui 

program pendidikan, peraturan hokum dan nilai sosial budaya. 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah misi unruk 

mengedepankan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia 

berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan 

pemanfaatan IPTEK yang dilakukan melalui penelitian, pengembangan, 

dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan 

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah 

memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan media dan 

kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyaraka, dan 

menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan 

memihak pada rakyat kecil.  

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun 

kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani 

                                                
59Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025  
60Ibid. 



 110 

di kawasan regional dan internasional, meningkatkan profesionalisme 

POLRI agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, membangun 

kapabilitas lembaga intelijen, serta meningkatkan kesiapan komponen 

cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri 

pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.   

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah misi 

meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara 

menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastic, 

menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai 

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi  

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah misi dalam memperbaiki 

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan 

penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga 

fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan 

masa depan.  

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, 

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah misi untuk 

menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar 

pembangunan Indonesia berorientasi dalam sector kelautan. 

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka 

memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia 

terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan 
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regional, dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral 

antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.   

Dari pemaparan penulis menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan 

untuk mewujudkan Visi, Misi , dan Cita – Cita Indonesia yang tersalurkan dalam 

kerjasama Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint 

Development KF-X/IF-X dengan Korea Selatan di tahun 2014. Dimana dalam UU 

no 17 tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan 

nasional jangka panjang yang berisi tentang visi dan misi bangsa.  

Adapun visi bangsa Indonesia sama dengan pembukaan Undang – Undang 

Dasar 1945 yaitu, terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, serta 

berkeadilan. Visi bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU Indonesia. 17. 

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut Indonesia memiliki delapan misi. 

Dari pemahaman penulis, Indonesia sangat menekankan pada pencapaian 

kemandirian bangsa Indonesia dalam menyusun visi dan misi negaranya. Oleh 

sebab itu keputusan Indonesia dalam menyetujui kerjasama pengembangan proyek 

kapan KFX/IFX dinilai sebagai suatu peluang bagi Indonesia untuk mencapai visi 

dan misi tersebut. Hal ini dikarenakan, bedasarkan MoU kerjasama tesebut, 

Indonesia berkesempatan untuk mendapatkan  transfer teknology dari pihak Korea 

Selatan. Hal tersebut sangat berguna bagi Indonesia untuk meningkatkan 

kemandirian Industri pertahanan Indonesia, sehingga Indonesia tidak perlu 

bergantung terhadap negara lain sesuai dengan isi misi Indonesia yang berbunyi : 

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 
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Selain itu, proyek tersebut akan membuat Indonesia dapat berdaya saing 

yang tinggi karena Indonesia mampu untuk memproduksi pesawat yang canggih 

seperti pesawat CN 235 yang menjadi kebanggan Indonesia dan banyak diimpor 

oleh beberapa negara setelah Indonesia mendapatkan ToT dari Korea Selatan. 

Indonesia juga dipandang sebagai negara yang maju oleh beberapa negara tetangga, 

hal ini ditak dapat dipungkiri karena Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki pesawat canggih, dapat menguasai teknologi kedirgantaraan, dan 

memiliki peluang untuk menguasai pasar pertahanan ASEAN. 
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BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Penulis menggunakan sebuah konsep kepentingan nasional milik K.J 

Holsti, dimana penulis akan menganalisa apa saja kepentingan nasional Indonesia 

dalam menandatangani perjanjian tersebut, melalui beberapa variabel dalam konsep 

kepentingan nasional milik Holsti yaitu : Kepentingan Inti, Kepentingan Jangka 

Menengah, dan Kepentingan Jangka Panjang.  

Dari hasil analisis penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa Indonesia 

memiliki kepentingan nasional dalam melakukan kerja sama Engineering And 

Manufacturing Development Phase Of Joint Development KFX/IF-X” Dengan 

Korea Selatan Tahun 2014, dimana sesuai dengan variabel dan konsep milik K.J 

Holsti yaitu : core interest, middle-range objectives, serta long – range objectives.  

Namun, penulis melihat bahwa kepentingan nasional Indonesia yang lebih 

dominan pada kepentingan middle range objectives dimana kerjasama program 

pengembangan pesawat KF-X/ IF-X dengan pemerintah Korea Selatan merupakan 

program nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa 

Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur. Diharapkan ke depan 

pemerintah RI mempunyai kemandirian dalam membangun alutsista khususnya 

pesawat tempur.   Sedangkan tujuan yang ingin dicapai setelah program EMD 

Phase ini selesai, PTDI sebagai industri strategis nasional memiliki kemampuan 

untuk memproduksi, mengoperasikan, memelihara dan meng-upgrade pesawat 

tempur IF-X.  
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1.2 Saran 

Saran – saran yang mungkin dapat penulis ajukan dalam kasus penelitian 

ini merupakan refleksi dari pandangan penulis terhadap fenomena yang menjadi 

pokok bahasan. Saran yang diberikan penulis merupakan akumulasi dari hambatan 

serta kesulitan yang dialami penulis selama melakukan penelitian ini. Hal yang 

mungkin sangat dekat untuk dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya 

adalah cakupan konsep diluar konsep yang digunakan oleh penulis yaitu National 

Interest dari Holsti. 

Untuk penelitian selanjutnya, perlu diadakannya penelitian lebih lanjut 

terkait fenomena proyek pengembangan pesawat tempur KFX/ IFX dengan ruang 

lingkup yang lebih baru, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan ruang 

lingkup pada tahun 2010 hingga 2014, sementara proyek ini diperkirakan akan 

berlangsung hingga tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk melihat bagaimana 

jalannya penelitian ini setelah tahun 2014, sehingga dengan demikian akan 

menghasilkan penelitian yang baik, lebih baru, serta dapat mengambil dari sudut 

pandang yang berbeda dari penelitian ini. 

Selain itu, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia agar 

dapat bekerja lebih baik dalam proyek ini. Terutama dalam menyusun strategi 

negosiasi dengan pihak Korea Selatan. Pemerintah harus memiliki tekad yang lebih 

keras untuk mandiri dibidang pertahanan dan industri pertahanan. Mengubah pola 

pikir bahwa anggaran untuk keperluan mewujudkan kemandirian dibidang 

pertahanan dan industri pertahanan pada dasarnya merupakan sebuah investasi.  
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