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 Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan memasuki babak baru Ketika 

kedua negara bersepakat untuk melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-21/if-X 

di tahun 2021 ini. Kerjasama tersebut, adalah bagian dari serangkaian kerjasama pengembangan 

(pembangunan) kapabilitas pertahanan kedua negara. Sebelumnya telah dilakukan kerjasama 

pembangunan teknologi kapal selam antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk melihat 

sejauhmana faktor politik domestik Indonesia sebagai variabel determinan dalam Foreign Policy 

Decision Making (FPDC) hingga akhirnya (aktor) memutuskan untuk melakukan kerjasama 

dengan mitra kerjasamanya (Korea Selatan) sebagai upaya mewujudkan kemandirian sektor 

pertahanan.  

 Sebuah peristiwa internasional dapat menimbulkan reaksi dalam bentuk kebijakan luar 

negeri dari suatu negara. Pada prakteknya, kebijakan luar negeri adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dalam aktivitas bernegara baik untuk tujuan meraih atau pun mempertahankan 

kepentingan nasional sebuah negara. Interaksi negara dengan negara lainnya ataupun negara 

dengan aktor non negara adalah situasi umum yang dapat kita jumpai dalam ruang lingkung 

internasional.  

 Beragam bentuk interaksi seperti kerjasama ekonomi, perdagangan, bantuan luar negeri, 

pengiriman pasukan perdamaian, sengketa perbatasan bahkan mengirimkan kontingen olahraga 

dalam perhelatan olahraga internasional menjadi rutinitas yang dilalui oleh aktor negara bangsa. 

Dari setiap rutinitas tersebut tentunya terkandung manfaat yang dapat dimaksimalkan sebagai 

bagian dari komunitas internasional. Mengapa negara atau pun aktor non negara memiliki 

intensitas perhatian lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya dalam kasus yang 

sama?. Apa yang menyebabkan prilaku tersebut dapat terjadi?. Beragam dimensi yang dapat 

menjadi titik tolak dalam menjawab fenomena internasional, begitu beragam tingkat Analisa 
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yang dapat digunakan serta beragam perspektif yang kiranya mampu mendukung argumentasi 

dalam upaya menjawab perubahan dan kompleksitas interaksi internasional, pun juga betapa 

dimensi waktu menjadi variabel dalam ketepatan menjawab sebuah peran yang dapat berubah-

ubah kadar atau ketepatannya dalam mengeksplanasikan sebuah peran. (Mas’od.1990) 

 Dalam studi yang terkait dengan interaksi negara bangsa, kita sering menemukan 

penjelasan sederhana atas problematika yang begitu komplek. Realisme sebagai contoh dalam 

menjelaskan problematika internasional yang komplek justru dijelaskan secara sederhana 

(parsimony) dalam memaknai interkasi antar negara bangsa (Steans. J & Pettiford. L.2001). Atas 

dasar kepentingan nasional atau karena sistem hubungan internasional yang anarki sebagai 

variabel yang menjelaskan prilaku negara bangsa. Seolah-olah negara seperti benda mati tanpa 

adanya hasrat, keinginan, empati dan simpani, semua diukur atas dasar kalkulasi untung rugi 

(rational actor)  

 Studi kebijakan luar negeri sebagai sub bagian dalam studi hubungan internasional 

kiranya dapat berkontribusi dalam memaknai interaksi antar aktor melalui penjelasan-penjelasan 

yang konstruktif dan berbasis pada penjelasan yang makin relevan untuk memaknai negara 

bukan hanya sekedar organisme tanpa rasa dan logika. Kiranya dengan melakukan penelaan 

yang lebih mendalam seperti proses perumusan kebijakan serta proses eksekusi kebijakan 

(decision making) yang dilakukan oleh negara, maka kita akan lebih baik lagi memahami betapa 

hasil dari kebijakan yang diambil tentu berbasis pada ide, gagasan dan norma.  

 Pada posisi inilah kemudian pengamatan akan kebijakan luar negeri menjadi (semakin) 

baik ketika pemahaman-pemahaman tersebut telah kita miliki. Pada bagian awal penulis sempat 

mengatakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan memasuki babak baru, hal ini 

tidak lepas dari derajat kerjasama yang semakin intens. Dalam aktifitas kerjasama, sektor 

kerjasama pertahanan dan keamanan adalah salah satu sektor tidak mudah untuk dibangun dalam 

sebuah relasi antar aktor. Variable kedekatan idiologis, intensitas hubungan ekonomi atau pun 

orientasi politik dan keamanan akan menjadi pertimbangan sebelum negara akhirnya 

mengikatkan dirinya dalam sebuah kerjasama.  

 Masing-masing aktor tentu mengamati dan mempertimbangan sebelum sebuah keputusan 

akhirnya diambil. Sebagai ilustrasi, sulit membayangkan bahwa Amerika Serikat dan China akan 

melakukan kerjasama pengembangan industry militer Ketika kedua pihak justru memiliki 



perbedaan dalam memaknai sebuah peristiwa. Bagaimana Amerika Serikat dan China memaknai 

problematika Laut China Selatan, masing-masing memiliki pandangan yang justru 

bertolakbelakang. Perbedaan orientasi politik, perbedaan perspektif atau pun juga dimensi lain 

yang pada gilirannya mempengaruhi opini dan sikap masing-masing negara dalam memaknai 

sebuah fenomena.  

Berangkat dari contoh tersebut kiranya Indonesia dan Korea Selatan tidak memiliki 

perbedaan signifikan atas suatu fenomena internasional, Indonesia dan Korea Selatan tidak 

memiliki persinggungan atas permasalahan yang pelik atau bahkan dapat membawa kedua 

negara dalam posisi saling berhadap-hadapan. Prasyarat untuk melakukan kerjasama yang lebih 

baik tentu dilandasi atas dasar saling menghormati dan juga saling percaya.  

Pada tahapan ini, penulis merasa bahwa ketika sebuah negara memiliki komitmen untuk 

melakukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, tentu saja (keduany) telah melewati 

prasyarat yang menjadi modal dasar agar kerjasama berjalan dengan baik. Dalam sebuah studi 

yang dilakukan oleh Michael. J Long, menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi dapat 

menghasilkan atau meningkatkan taraf kerjasama bilateral. Peningkatan tersebut dilandasi atas 

pemberian incentive yang diberikan oleh negara pemberi kepada negara penerima atas kerjasama 

perdagangan yang telah (dan akan) terus berlanjut (Long.1996). Bentuk incentive, ini juga dapat 

berwujud transfer teknologi yang memungkinkan semakin eratnya hubungan bilateral antar 

kedua negara.  

Teknologi, Ekonomi dan Industri Pertahanan 

 Teknologi menjadi pemisah antara negara industry maju dengan negara berkembang. 

Teknologi pada saat yang bersamaan dapat berpengaruh bagi sektor ekonomi pun juga demikian 

dengan sektor pertahanan sebuah negara. Tengoklah bagaimana industri pertahanan mampu 

menciptakan percepatan pembangunan ekonomi di beberapa wilayah Inggris yang menjadi basis 

industry pertahanan Inggris pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Beberapa kota yang 

memang difokuskan bagi basis industri perkapalan seperti Liverpool dan kota lainnya berdampak 

bagi perekonomian kota-kota tersebut. Pemenuhan kebutuhan kapal perang yang kemudian 

diproduksi oleh galangan kapal lokal menciptakan sinergi pertumbuhan ekonomi.  

 



 Bisnis penjualan senjata adalah salah satu bisnis yang bernilai besar dan berkembang tiap 

tahunnya. Atas dasar kebutuhan dan kemampuan layaknya perusahaan umum yang melakukan 

promosi atas produknya dengan iming-iming produk yang mereka miliki berkemampuan lebih 

baik, memiliki tingkat efektivitas yang tinggi menjadi kampanye yang pada gilirannya akan 

mendatangkan keutungan bagi negara-negara produsen senjata (Maitland.1998). Amerika 

Serikat, Russia, Perancis, Jerman dan Inggris adalah negara-negara yang berpredikat sebagai 

negara eksportir senjata peringkat atas di dunia. 

 Berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa negara Asia (minus China dan Korea  

Selatan) berdasarkan data yang dilansir oleh SIPRI (Stockholm International Peace Research 

Institute) pada tahun 2020, lebih dari 4 negara di Asia adalah negara yang menduduki posisi 

teratas sebagai negara-negara importir senjata di dunia. Indonesia sendiri menduduki posisi ke 18 

negara importir senjata di dunia (SIPRI.2020) 

 Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebarannya begitu luas, 

menyebabkan kebutuhan untuk memiliki personel militer yang didukung oleh persenjataan yang 

modern adalah sebuah keniscayaan. Namun dalam realitasnya, Indonesia mengalami beberapa 

kendala salah satunya ketersediaan anggaranya yang mencukupi dari sektor pertahanan dan 

keamanan. Hal ini tentu saja menyebabkan keterbatasan-keterbatasan dalam rangka melakukan 

modernisasi persenjataan. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan Indonesia sulit 

merealisasikan atau memiliki postur ideal dalam rangka menjawab ancaman yang kian komplek. 

 Selain itu, pengalaman diberlakukannya embargo senjata oleh negara-negara produsen 

senjata kepada Indonesia semakin menegaskan bahwa perlu perubahan cara pandang dalam hal 

pengadaan kebutuhan persenjataan agar Indonesia memiliki ketercukupan postur pertahanan 

yang memadai bahkan diharapkan dapat menciptakan efek penggetar (deterrence) di saat yang 

sama, mampu memberikan rasa aman dan terciptanya ketertiban yang memadai.  

 Langkah strategis Indonesia untuk pemenuhan sekaligus tindakan antisipatif apabila 

ancaman embargo senjata kembali dilakukan oleh negara-negara tertentu terhadap Indonesia di 

kemudian hari, salah satunya adalah dengan melakukan perimbangan belanja kebutuhan 

persenjataan dari beragam negara secara bervariatif. Strategi untuk melakukan belanja kebutuhan 

persenjataan hanya pada negara tertentu akan menyebabkan ketergantungan. Terlebih jika terjadi 

permasalahan hubungan diplomatik atau pun permasalahan politik lainnya. Pada masa lalu, 



pemenuhan kebutuhan persenjataan Indonesia relative didominasi oleh satu negara (Amerika 

Serikat) maka ketika terjadi embargo senjata yang ditandatangani oleh Kongres Amerika Serikat, 

berakibat pada kemampuan TNI dalam tugas operasionalnya sebagai penjaga keamanan.  

 Selain dengan melakukan pembelian, sesuai dengan Peraturan Mentri No. 17 tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Pengadaan ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Persenjataan)  pada pasal 5 

romawi 1, pengadaan Alutsista wajib menggunakan produk dalam negeri. Namun jika industry 

pertahanan nasional (dalam negeri) belum mampu menyediakan kebutuhan tersebut, pada pasal 5 

romawi 2 mengatakan bahwa pengadaan Alutsista Luar Negeri dapat dilakukan (Kemenhan. 

2014.p.7)  

 Kerjasama pengadaan Alutsista dengan mitra dari luar negeri tentu juga harus mengacu 

pada mekanisme-mekanisme lanjutan yang tertuang dalam Peraturan Mentri Pertahanan seperti 

adanya commonality (kesamaan keperluan) transfer of technology (mentransfer teknologi dan 

ilmu pengetahuan) serta yang tidak kalah penting bahwa penyedia Alutsista adalah pabrikan 

yang terpercaya. Maka bingkai kerjasama pengadaan keperluan Alutsista dari negara lain harus 

berkesesuaian dengan poin-poin yang telah dijabarkan.  

 

Foreign Policy Decision Making ( FPDM) 

 FPDB sebagai sebuah konsep bermakna sebagai pilihan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok individu dan koalisi kelompok yang berakibat pada tindakan yang diambil oleh negara 

dalam kancah internasional (Mintz & DeRouen.,2010). Penulis memilih untuk menggunakan 

unit Analisa individu dalam rangka mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang alasan 

sekaligus pertimbangan mengapa akhirnya Indonesia memilih untuk melakukan kerjasama 

pengembangan teknologi pertahanan melalui proyek kerjasama KF-21/IF-X.  

Terdapat tiga karakteristik dalam melakukan studi politik (Blondel. 2005). Pertama, studi 

politik berarti studi tentang keputusan yang diambil dalam piramida kekuasaan tertinggi dalam 

struktur negara. Kedua, para ilmuwan politik memiliki kecenderungan untuk fokus “hanya” pada 

apa yang terjadi pada level tertinggi. Ketiga, politik senantiasa terstruktur dalam lembaga atau 

institusi (seperti badan legislatif atau pun partai politik) secara tidak langsung, asumsi diatas 

ingin menegaskan bahwa dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, level individu 



menjadi salah satu level analisis yang kiranya objektif untuk ditelusuri lebih jauh dalam hal 

kebijakan politik luar negeri.  

Maka dapat dikatakan bahwa dalam melihat fenomena politik dapat dikerucutkan dalam 

tiga bentuk, yakni siapiuyhga yang berada dalam piramida kekuasaan politik, kemudian siapa 

saja yang terkategori sebagai level tertinmggi dan yang terakhir bahwa politik berkorelasi dengan 

institusi dalam sebuah negara. Penyederhanan ini akan bermanfaat dalam upaya untuk 

memberikan fokus pada upaya untuk mengamati dari sisi politik domestik. Penjelasan lebih luas 

lagi diberikan oleh konsep FPDC. 

Variabel determinan dalam upaya untuk memahami FPDM (Mintz and DeRouen. 2010) 

antara lain: 

a. Decision Environment 

b. Psychological Factor 

c. International Factor 

d. Domestic Factor 

Decision Environment, variabel pertama ini terkait dengan realitas bahwa para pengambil 

keputusan seringkali harus mengambil keputusan dalam batasan waktu yang sangat singkat, 

informasi yang ambigu hingga akhirnya situasi dan kondisi tersebut akan berpengaruh pada 

keputusan yang akan dihasilkan. Bahkan keputusan yang salah dalam situasi ini dapat berakibat 

pada keberlangsungan pemimpin dalam tampuk kepemimpinannya. (Ibid. 25) 

Psychological Factor, variabel yang kedua terkait dengan faktor psikologis. Bagaimana 

gaya kepemimpin, karakter pemimpin, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seorang pemimpin 

berperan secara kognitif bagi seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. 

Pertimbangan dan keputusan dengan kemapuan dan penguasaan emosional yang stabil akan 

memberikan arahan kebijakan yang baik. 

International Factor, variabel selanjutnya adalah faktor internasional. Dalam 

penjelasannya faktor internasional terbagi dalam beberapa kategori dalam lingkup studi strategis. 

Dua hal yang terkait dengan faktor internasional yakni prilaku dari kawan atau pun lawan. Dua 

faktor ini dianggap menjadi pertimbangan respon kebijakan yang akan diambil.  



Domestic Factor, variabel terakhir adalah variabel domestik seperti kondisi ekonomi 

domestik, serta opini masyarakat. Dalam perjalanannya, kondisi ekonomi negara akan menjadi 

pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan yang akan diambil. 

 

Kontruktivis dan Kebijakan Luar Negeri 

 Konstruktivis memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat fenomena sosial atau 

fenomena hubungan internasional. Jika perspektif seperti neorealis dan neoliberal melihat sebuah 

relasi dibangun atas dasar kalkulasi material (pendistribusian power), sebaliknya bagi 

konstruktivis, dalam sebuah relasi faktor ideasional menjadi hal yang penting ketimbang hanya 

berbasis pada pemikiran tentang apa yang akan didapatkan secara materi. Realitas sosial adalah 

bagian dari kosntruksi sosial, tidak dilihat semata-mata sebagai sesuatu yang given. Dalam suatu 

kesempatan seorang Alexander Wendt memberikan contoh tentang senjata nuklir. Senjata nuklir 

yang dimiliki oleh Korea Utara akan dipersepsikan sebagai sebuah ancaman bagi Amerika 

Serikat. Sebaliknya, jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh sekutu Amerika Serikat 

(Inggris/Perancis) justru tidak dipersepsikan oleh Amerika Serikat sebagai potensi ancaman.  

 Secara material, senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara dan sekutu Amerika 

Serikat (Inggris/Perancis) memiliki fungsi yang sama (senbagai senjata pemusnah massal) 

namun dalam menterjemahkan fungsi senjata yang berasal dari Korea Utara, Amerika Serikat 

menyematkan nilai ideasional bahwa nuklir Korea Utara adalah ancaman nyata karena terdapat 

pembeda. Nuklir ditangan musuh meskipun memiliki jumlah yang minimal akan senantiasa 

memiliki atau berpotensi sebagai sebuah ancaman nyata. Namun nuklir Ketika dimiliki oleh 

kawan, maka kualitas ancaman nuklir akan hilang karena relasi yang kuat dan juga terdapat 

kesamaan ide dan gagasan dalam relasi tersebut (sama-sama negara demokrasi sebagai contoh) 

 Dalam upaya untuk dapat memahami konstruktivis, terdapat rangkuman tentang proposisi 

dan konsep dalam kontrtuktivis (Flockhard.2016)  

1. Percaya pada realitas sebagai perwujudan dari konstruksi sosial serta pentingnya fakta 

sosial. 

2. Fokus pada unsur ideasional dan material sekaligus juga terhadap pentingnya norma 

dan aturan. 



3. Fokus pada peran identitas dalam membentuk prilaku politik dan pentingnya logic of 

actions. 

4. Percaya bahwa antara agen dan struktur dapat saling mempengaruhi satu sama lain 

dan focus pada practice and action. 

Pada perjalanannya dengan menggunakan bingkai perspektif konstruktivis berdasarkan 

rangkuman proposisi dan konsep di atas, salah satu yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana 

agent (negara) dikonseptualisasikan dalam politik internasional yakni pentingnya unsur identitas. 

Identitas ini bermakna tentang bagaimana agent memandang dirinya sendiri, posisinya dalam 

dunia sosial dan yang terakhir bagaimana hubungannya dengan pihak lain. (Ibid.87)  

Identitas menjadi variabel pembentuk kepentingan dan juga aksi yang dilakukan oleh 

agent dalam politik internasional. Prilaku akan senantiasa menyiratkan identitas yang dimiliki 

oleh agent. Apakah prilaku atau tindakan yang diambil oleh agent bertentangan dengan identitas 

yang melekat dalam dirinya?. Maka dalam setiap proses pengambilan keputusan agent akan 

senantiasa melakukan pertimbangan apakah keputusan atau kebijakan tersebut sesuai dengan 

logic of actions dan juga logic of appropriateness dengan identitas yang melekat pada dirinya.  

 

Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan (Logic of Action & Logic of 

Appropriateness) 

 Dalam kebijakan pembangunan pertahanan negara tahun 2015-2019 sebagai bagian 

upaya untuk mencapai tujuan sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yang tertuang dalam 

Peraturan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015 (Kemenhan. 2015) kerjasama 

industri pertahanan adalah salah satu elemen dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alutsista. 

Pemenuhan ini juga sekaligus membangun industry pertahanan domestik agar kedepannya 

harapan untuk meraih kemandirian pertahanan dapat terrealisasi dengan baik.  

 Dalam perjalanannya, beberapa industry pertahanan domestik ternyata belum mampu 

untuk melakukan pembangunan sektor kedirgantraan atau secara spesifik penyediaan pesawat 

tempur bagi kebutuhan mantra udara. Maka kerjasama industry pertahanan dengan negara lain 

adalah alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus beberapa syarat seperti 



tersedianya Transfer of Technology (ToT) dan juga pemilihan rekan kerjasama yang memiliki 

kredibiltas dan bertanggung jawab.  

Secara logis, untuk menjatuhkan pilihan bermintra dengan Korea Selatan dalam hal  

penyediaan kebutuhan pertahanan ini sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak. 

Peningkatan status kerjasama antara kedua negara telah digagas bahkan telah direlisasikan pada 

tahun 2017 melalui Special Strategic Partnership (SPP) dimana kerjasama tersebut fokus pada 

empat sektor prioritas kerjasama. Dari keempata sektor prioritas tersebut adalah kerjasama sektor 

pertahanan dan kerjasama luar negeri. (Kemenlu. p. 1) 

Hal ini kiranya sejalan dengan apa yang dipahami oleh perspektif konstruktivis bahwa 

prilaku yang dipengaruhi oleh struktur (kerjasama) pada perjalanannya juga mampu memberikan 

input dalam pembentukan konstruksi identitas dan juga konstruksi kepentingan masing-masing 

agent. (Wendt. A 1999)  
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dalam bentuk kerjasama luar negeri, pertama situasi ekonomi dan perkembangan politik dalam 

negeri akan menjadi salah satu pertimbangan. Jika Indonesia memilih mekanisme pembelian 

pesawat tempur, maka kalkulasi dari sisi ekonomi menjadi pertimbangan. Apakah tersedia 

anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur Indonesia. Mekanisme 

pembelian pesawat tempur dapat saja dilakukan ketika kondisi ekonomi atau ketersediaan 

anggaran mencukupi. Pada kenyataannya, anggaran yang dimiliki oleh kementrian pertahanan 

tidak terlalu memungkinkan untuk melakukan belanja kebutuhan tersebut. 

 Dari sisi politik pun, muncul semacam harapan dari publik kepada para pemimpin bahwa 

kemandirian pertahanan dengan cara fokus pada pembangunan industri pertahanan dalam negeri 

harus segera dilakukan dan dimaksimalkan. Dalam perkembangannya, dengan melakukan 

pemaksimalan produksi dalam negeri akan memberikan manfaat ekonomi ketika kita mampu 

menjadi negara ekportir senjata kedepannya. Kedua, lingkungan internasional. sesuai dengan 

doktrin politik luar negeri Indonesia yakni bebas dan aktif. Maka variabel lingkungan 

internasional sedikit banyak memiliki pengaruh bagi pemilihan keputusan yang akan diambil.  

 Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif dalam perjalanannya 

mendapatkan keleluasaan untuk memilih mana rekan untuk melakukan kerjasama sekaligus aktif 

dalam rangka berpartisipasi dalam kancah internasional. Indonesia memang tidak dalam posisi 

terafiliasi dengan kekuatan yang saat ini mendominasi seperti Amerika Serikat atau pun China 

(Tiongkok) namun ketika kemudian Indonesia memilih salah satu dari kedua negara tersebut 

sebagai mitra penyediaan kebutuhan pertahanan, tentu saja akan memunculkan interpretasi dari 

kedua negara yang memang sedang dalam posisi bersaing dalam kancah internasional.  

 Variabel ketiga, yakni psikologi pemimpin dan identitas. Pada pemilihan umum presiden 

2019 lalu, dimana masing-masing kandidat presiden yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto 

bersaing untuk menduduki posisi presiden Republik Indonesia masa bakti 2019-2024. Dalam 

beberapa kesempatan masing-masing kandidat seringkali melakukan kampanye dan orasi politik 

yang sejatinya ingin menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan utama di Kawasan 

Asia Pasifik. Dalam perjalanannya Joko Widodo akhirnya terpilih menjadi presiden Republik 

Indonesia dan kemudian menunjuk Prabowo Subianto sebagai mentri pertahanan.  

 Karir Probowo sebagai perwira militer selama puluhan tahun serta jabatan strategis yang 

pernah diemban yang bersangkutan tentu akan menciptakan sebuah kestabilan psikologis karena 



tempaan pengalaman (Renson & Renson. 2008). Pengalaman menghadapi situasi dan 

problematika pertahanan dan keamanan semasa aktif berdinas di TNI kemudian akan 

mempengaruhi gaya dan analisa Prabowo ketika mengemban tugasnya sebagai mentri 

pertahanan.  

 Gaya kepemimpinan kedua tokoh ini menjadi kunci bagaimana kualitas sekaligus 

kebijakan pertahanan akan dilakukan. Kemampuan dan pengalaman mentri pertahanan Prabowo 

Subianto sebagai mantan petinggi TNI didukung oleh pemahaman wawasan kebangsaan yang 

dimiliki oleh presiden Joko Widodo, tentu akan memberikan atau menciptakan sinergi yang baik 

dalam rangka mengoptimalkan sektor industry pertahanan Indonesia yang dihadapkan pada 

situasi dan dinamika global yang semakin komplek.  

 Variabel domestik (ekonomi dan politik) kemudian dikombinasikan dengan variabel 

ketiga yakni psikologi pemimpin dan identitas dapat kita anggap sebagai logic of action yang 

dilakukan oleh negara (pemimpin struktur piramida kekuasaan tertinggi) hingga akhirnya 

menentukan bekerjasama dengan Korea Selatan. Sedangkan variabel kedua yakni variabel 

internasional dapat kita katakana sebagai logic of appropriateness, bahwa doktrin politik luar 

negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi sebuah logika kepantasan untuk memilih dan memilah 

mana mitra yang memiliki kesamaan nilai, budaya, identitas yang pada gilirannya menuntun 

negara untuk berprilaku dalam scope internasional. 

 

Kesimpulan 

 Proyek kerjasama Indonesia dan Korea Selatan KF-21/IF-X adalah penyemaian 

kesamaan kepentingan dan identitas yang pada gilirannya berbuah pada sebuah kebijakan luar 

negeri masing-masing negara. Kesamaan visi sebagai sesama negara Asia yang sedang 

berkembang semakin meningkatkan keinginan untuk mengikatkan diri dalam sebuah bentuk 

kerjasama yang konstruktif. 

 Bahwa dalam struktur social terkandung tiga point penting yakni unsur material, 

kepentingan dan juga ide. Ketiganya saling melengkapi dalam sebuah struktur social. Tanpa ide 

maka tidak akan ada kepentingan, tanpa kepentingan maka tidak akan ada materi. Tanpa materi 

maka tidak akan ada realita.  



  

  

  


