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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Pertahanan Negara merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin 

eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang kokoh akan mampu 

mewujudkan bangsa yang kuat. Karakteristik geografis Indonesia mengandung 

tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan 

negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut, tugas untuk melindungi 

dan mengamankan Indonesia berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan 

pengelolaan sistem pertahanan negara untuk menghasilkan daya tangkal yang 

handal (Sudarsono, 2008: 18). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan 

(archipellagic state) dengan jumlah pulau besar dan kecil lebih kurang 17.508 

pulau. Letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi 

silang, yakni diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik. Terdiri dari gugusan kepulauan sepanjang 5.110 km 

dan lebar 1.888 km, luas perairan sekitar 5.877.879 km2, luas laut teritorial sekitar 

297.570 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 km2, pantai 

sepanjang 79.610 km yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 

2.001.044 km2 (Doetoyo, 2016). 

Indonesia juga berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat 

maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara 

tetangga yaitu: Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan 

Serawak dan Sabah sepanjang 2004 km), Provinsi Papua dengan Papua New 

Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Repulic Demokratic Timor Leste 

(Anita, 2017). 
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Gambar 1  Indonesia Berada di Titik Silang Geopolitik Dunia 

 

Sumber: Daftarinformasi.com 

Indonesia juga berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat 

maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara 

tetangga yaitu: Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan 

Serawak dan Sabah sepanjang 2004 km), Provinsi Papua dengan Papua New 

Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Repulic Demokratic Timor Leste 

(Anita, 2017). 

Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, 

Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, 

Australia dan Republic Demokratic Timor Leste. Dengan wilayah yang sangat 

luas serta terdiri atas pulau-pulau, menuntut adanya strategi pertahanan negara 

yang tepat untuk mengamankan wiayah tersebut. Tugas untuk melindungi dan 

mengamankan Indonesia dengan karakteristik yang demikian, mengisyaratkan 

tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan 

pengelolaan sistem pertahanan negara untuk menghasilkan daya tangkal yang 

andal (Doetoyo, 2016). 

Dalam Buku Putih Pertahanan (Kemenhan, 2008: 1) disebutkan bahwa 

penentuan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan 

buatan serta kondisi sosial termasuk kemampuan keuangan negara. Pertimbangan 
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utama lainnya meliputi penguasan teknologi terutama dibidang alat utama sistem 

senjata (Alutsista), ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara serta 

perkembangan konteks strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, 

ekonomi dan sosial budaya. 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap bangsa tidak terlepas 

dari kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan suatu 

bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, integritas dan eksistensi kedaulatan 

negara, stabilitas keamanan, ketertiban dan rasa aman bagi warga masyarakatnya, 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, agar segala kegiatan dalam 

penyelenggaraan negara dapat berjalan tertib, aman dan lancar. Dalam upaya 

memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan Angkatan Bersenjata yang mampu 

mengatasi segala bentuk ancaman maupun gangguan pertahanan yang dapat 

terjadi setiap saat di wilayah daratan. Dengan ciri wilayah yang masing-masing 

memiliki karakteristik relatif berbeda, kekuatan darat sebagai tugas pengabdian 

militer merupakan kekuatan yang sangat diperlukan untuk menjamin 

kemerdekaan dan kedaulatan negara (Doetoyo, 2016). 

Pembangunan Postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat 

(AD) yang mencakup tingkat kekuatan, kemampuan dan pola gelar kekuatan, 

pada hakikatnya diorientasikan pada pencapaian tugas-tugas TNI AD dalam 

rangka menunjang kepentingan nasional. Tugas-tugas TNI AD di masa 

mendatang masih akan dihadapkan pada keterbatasan anggaran pertahanan. Disisi 

lain, cepatnya perubahan lingkungan strategis akan menambah semakin 

kompleksnya permasalahan dalam menegakkan kedaulatan negara. Sebagai 

komponen utama pertahanan di darat sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Republik Indonesia (UURI) Nomor 34 Tahun 2004, pembangunan Postur TNI 

AD tidak hanya mengacu kepada ketersediaan anggaran (budget based planning) 

atau ancaman saja (threat based planning) namun juga diorientasikan untuk 

mencapai kemampuan tertentu (capability based planning). Sasaran pembangunan 

Postur TNI AD adalah terwujudnya kekuatan pertahanan negara pada suatu 

standar penangkalan (standard deterence) (Musdaliva, 2016). 
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Mencermati perkiraan ancaman yang mungkin timbul, maka Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) harus mengantisipasi dan melakukan operasi militer 

pengamanan wilayah NKRI dari setiap bentuk ancaman. TNI sebagai inti 

pertahanan negara harus menjaga kesatuan kekuatan yang harmonis dengan 

memperhatikan perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju. Teknologi 

persenjataan yang dikenal dengan Alutsista merupakan peralatan militer yang 

digunakan untuk pertempuran, yaitu meliputi kendaraan tempur, pesawat terbang, 

senjata, beserta peralatan pendukung lainnya (Subekti, 2012). 

Oleh karena itu, dalam pembangunan sistem pertahanan dan keamanan 

suatu negara, peran Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) terbilang sangat 

vital, karena selain untuk sarana pertahanan negara, Alutsista juga menjadi bagian 

penting dalam menjaga keamanan suatu negara dari ancaman negara-negara lain 

yang datang (Sudarsono, 2008). 

Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) merupakan salah satu faktor yang 

paling penting dalam mengukur kekuatan TNI sebagai alat pertahanan yang 

berfungsi untuk melindungi NKRI dari berbagai bentuk ancaman perang. Oleh 

karena itu, kekuatan angkatan perang suatu negara akan ditakuti oleh negara lain 

salah satunya dari peralatan perang mereka, serta teknologi yang dikuasainya. 

Apalagi dalam menghadapi perang yang sifatnya tidak langsung, karena 

perhitungan efisiensi dan menghindari korban yang begitu banyak, maka 

kecanggihan alat teknologi merupakan suatu kebutuhan (Puspen Mabes TNI). 

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara bukan 

semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan 

perdamaian, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan 

nasional (DPRI II, 2008: 43) 

Pada 1995 sampai 2005, Indonesia diembargo militer oleh Amerika Serikat. 

AS menyetop penjualan senjata, termasuk tak mau memberikan suku cadang yang 
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diperlukan Indonesia untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari 

mereka (Kusumadewi & Armenia, 2010). 

Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Negeri Paman Sam menuduh 

Indonesia melanggar hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, 

Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991 (Kusumadewi & 

Armenia, 2010). 

Sebagai Negara yang masih memiliki kekurangan di bidang pertahanan, 

Indonesia mengalami dampak yang cukup signifikan atas diberlakukannya 

embargo militer Amerika Serikat. 

Kondisi Alutsista Indonesia yang memprihatinkan terlihat dari semua matra 

TNI. Contohnya pada TNI – AD. Meski memiliki jumlah anggota atau personel 

paling banyak, akan tetapi peralatan tempur yang dimiliki kebanyakan hanya 

bersifat angkut personel. Indonesia bahkan sama sekali tidak punya satu pun Main 

Battle Tank (MBT) sebagai kavaleri paling kuat. Kondisi alat utama sistem 

senjata (Alutsista) milik TNI AD yang dalam keadaan layak digunakan hanya 

60%. Sisanya sebanyak 40% Alutsista masih harus diperbaiki agar layak 

digunakan (Nathaniel, 2018) 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar Alutsista TNI rata-rata usia 

pakainya sudah tua (25 sampai dengan 40 tahun) dan banyak mengalami 

penurunan fungsi maupun kualitas (Yusgiantoro, 2010: 5) 

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa kondisi Alutsista TNI sudah sangat 

memprihatinkan dan sangat tidak memadai untuk mengamankan seluruh wilayah 

Indonesia, terbukti perawatan yang dilakukan masih bersifat sementara dan 

kanibalisme kerap kali di lakukan untuk menutupi keterbatasan dana yang di 

berikan pemerintah. 

Salah satu unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan 

mengenai jumlah anggaran pertahanan negara. Selain postur dan struktur 

pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran adalah 

salah satu kunci dari implementasi total kekuasaan negara dalam gelar kekuatan 
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bersenjata. Misi departemen pertahanan mengembangkan kekuatan tiga matra: 

Darat, Laut, dan Udara, yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, sangat bergantung pada jumlah anggaran 

yang dikeluarkan negara (Mustofa, 2013: 31). 

Harus diakui, jumlah anggaran yang disediakan negara disektor pertahanan 

relatif kecil. Di tahun 2000, pemerintah hanya memberikan Rp. 10,5 triliun 

rupiah. Di tahun 2004, alokasi anggaran pertahanan mulai meningkat menjadi Rp. 

21 triliun (Mustofa, 2013: 31). 

Dalam tabel kurva yang tercantum dibawah ini dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2000 hingga 2011 walaupun terdapat peningkatan yang signifikan terhadap 

anggaran militer Indonesia, namun gap ekonomi mengenai anggaran tersebut tetap 

sangat besar dibandingkan pengajuan kebutuhan anggaran yang disampaikan 

kepada DPR RI. Sebagai contoh, pada tahun 2011 pihak Kementerian pertahanan 

maupun TNI telah mengajukan $ 13.68 billion, akan tetapi realisasi yang terjadi 

anggaran yang di berikan oleh DPR hanya sejumlah $ 5.75 Billion (Sebastian & 

Iisgindarsah, 2013: 15) 

Grafik 1  Gap Ekonomi Pertahanan Indonesia 2000-2011 

Sumber: Kemenkumham.go.id 
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Namun, dibalik peristiwa itu Indonesia tidak pernah putus asa untuk terus 

mengembangkan Alat utama sistem persejataan (Alutsista). Dengan kondisi 

tingkat kesiapan Alutsista yang relatif masih rendah, maka kebijakan untuk 

memodernisasi Alutsista mutlak diperlukan. Salah satu cara untuk memodernisasi 

Alutsista adalah melakukan kerjasama pertahanan dengan negara maju. 

Pada tahun 2009 diberlakukan Minimun Essential Force (MEF). MEF 

dibagi menjadi tiga tahap yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) tahap I 

(2010-2014), selanjutnya Renstra tahap II (2015-2019), dan terakhir Renstra tahap 

III (2020-2024) (Soelistyo, 2014: iii). 

Dalam renstra pertama, Indonesia telah menjalin kerjasama dibidang 

pertahanan dengan berbagai negara salah satunya dengan Jerman. Hubungan 

diplomatik Indonesia – Republik Federal Jerman sudah ada sejak tahun 1952. 

Jerman adalah salah satu negara Eropa Barat yang paling maju dan menjadi pionir 

dalam inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu teknik 

dan sains di dunia. Jerman juga merupakan salah satu negara di Eropa yang 

memiliki kekuatan fundamental ekonomi paling kuat dengan ekspor utama berupa 

semen, mesin, manufaktur, pesawat terbang, bahan-bahan kimia dan industri-

industri berat lainnya (Abdini, 2011). 

Hubungan Indonesia – Jerman terus ditingkatkan dalam berbagai bidang 

kerjasama antara lain: politik, ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya dan 

pendidikan. Dalam hubungan kerjasama politik, kedua negara melakukan saling 

dukung dalam kerjasama di forum internasional (Abdini, 2011). 

Intensitas kunjungan pejabat tinggi di kedua negara juga terus meningkat 

sebagai upaya menggali peningkatan hubungan bilateral. Pejabat tinggi Jerman 

yang terakhir melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dilakukan oleh 

Kanselir Gerhard Schroeder pada tanggal 13-14 Mei 2003. Selanjutnya kunjungan 

Presiden RI ke Jerman pada tanggal 15-16 Desember 2009 dalam rangka 

pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Jerman 

Horst Kohler. Kedua negara juga telah memiliki forum Konsultasi Bilateral pada 
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tingkat Senior Official Meeting (SOM) yang secara reguler membahas 

perkembangan kerjasama bilateral Indonesia – Jerman di segala bidang (Abdini, 

2011). 

Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia dan Jerman mengimplementasikan 

kesepakatan kerjasama komprehensif kedua negara dalam bidang ekonomi, 

bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang riset dan 

tekonologi, serta di bidang pertahanan, yang dituangkan dalam Deklarasi Jakarta. 

Deklarasi Jakarta itu ditandatangani oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan 

Presiden Yudhoyono saat Kanselir Jerman tersebut berkunjung ke Indonesia pada 

tahun 2012 (Waluyo, 2012). 

Wamenhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Skretaris Negara Bidang 

Pertahanan Jerman, Rudiger Wolf telah menandatangani Momerandum of 

Understanding (MoU) Kerjasama di bidang pertahanan pada tanggal 27 Februari 

2012 di Berlin, Jerman. Penandatanganan kerjasama ini merupakan tindak lanjut 

dari pertemuan Presiden RI dan Presiden Jerman pada tahun 2011 lalu, yang salah 

satunya adalah kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan 

(Hankam, 2012). 

Dengan tujuan sebagai kerangka untuk memajukan kerjasama bilateral 

berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati, 

kedua pihak sepakat untuk bekerjasama, antara lain, dibidang pelatihan, penelitian 

dan pengembangan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, logistik 

militer dan pelayanan kesehatan serta misi perdamaian. Wamenhan juga berharap 

bahwa kerjasama semacam ini akan dapat meningkatkan mutu Sumber Daya 

Manusia (SDM) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membentuk tentara 

yang profesional dan tangguh, dan juga mendorong modernisasi TNI (Hankam, 

2012). 

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 pemerintah Indonesia membeli 

langsung Alutsista berupa Tank Leopard dari Jerman melalui kontrak MoU 

mengenai jual beli Tank Leopard dari Jerman ke Indonesia. Dengan Indonesia 
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membeli Tank Leopard dari Jerman sebagai negara produsen asli adalah sebuah 

langkah cerdas dan memiliki dampak strategis positif seperti masalah Transfer of 

Technology (ToT). Indonesia sangat antusias dengan komitment ToT dalam setiap 

pembelian Alutsista nya. Indonesia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat jangka 

panjang bagi Indonesia dibalik pembelian satu Alutsista. Membeli Leopard dari 

Jerman yang merupakan negara produsen asli Leopard, tentunya berpeluang untuk 

meminta ToT yang jauh lebih luas dan lebih strategis (Jurnalis, 2017). 

Dalam pengadaan tank Leopard terselip muatan alih teknologi. Rheinmetall 

setuju untuk melakukan kerja sama pembuatan amunisi dengan PT. Pindad. 

Dengan cara tersebut, dalam waktu dekat kebutuhan amunisi bagi tank Leopard 

sudah dibuat di PT. Pindad. Kedepan diharapkan tidak hanya kebutuhan tank 

Leopard TNI AD yang bakal dipasok PT. Pindad melainkan juga kebutuhan untuk 

negara-negara di kawasan. Pihak Rheinmetall antusias menjadikan PT. Pindad 

sebagai basis produksi dari Rheinmetall untuk kebutuhan alutsista di kawasan 

Asia Tenggara (Doetoyo, 2014). 

Adapun alasan penulis dalam pemilihan judul ini yaitu bahwa jika melihat 

keadaan alusista Indonesia disaat diembargo oleh Amerika, mendorong Indonesia 

dalam pengadaan Tank Leopard terhadap Jerman sebagai produsen asli. Maka dari 

itu penulis akan lebih memfokuskan bagaimana implementasi kerjasama industri 

pertahanan Indonesia – Jerman & Transfer of Technology (ToT) Tank Leopard 

periode 2012-2014. 

Dengan alasan pada tahun 2012 merupakan penandatanganan MoU 

kerjasama Indonesia – Jerman dalam pengadaan Tank Leopard, dan mengenai 

pemilihan periode hingga 2014 ialah tahun dimana 52 Tank Leopard pertama kali 

dikirim ke Indonesia. Penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memudahkan dalam 

melakukan pembahasan, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :  
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“Bagaimana bentuk kerjasama industri pertahanan Indonesia – 

Jerman & Transfer of Technology (ToT) Tank Leopard periode tahun 2012 - 

2014?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengapa Indonesia 

menjalin hubungan dengan Jerman di bidang pertahanan, yang diantaranya 

adalah: 

a. Mengetahui kondisi Alutsista Indonesia sebelum mengadakan Tank 

Leopard dari Jerman. 

b. Memahami bagaimana proses terbentuknya kerjasama industri 

pertahanan Indonesia – Jerman & Transfer of Technology (ToT) Tank 

Leopard periode 2012 – 2014. 

c. Mengetahui perkembangan pengadaan Tank Leopard di Indonesia 

periode tahun 2012-2014. 

d. Menganalisa manfaat internal dan eksternal dari kerjasama industri 

pertahanan Indonesia – Jerman & Transfer of Technology (ToT) Tank 

Leopard periode 2012 – 2014. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang memiliki 

ketertarikan dengan kerjasama industri pertahanan Indonesia – Jerman & Transfer 

of Technology (ToT) Tank Leopard periode 2012 – 2014. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai hal terkait. 

Adapun manfaat dalam hal teoritis dan praktis, antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi bagaimana perkembangan Tank Leopard 

Jerman di Indonesia periode 2012 – 2014. 
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b. Menambah wawasan serta memperkaya pengetahuan mengenai                                                             

kerjasama industri pertahanan Indonesia – Jerman & Transfer of 

Technology (ToT) Tank Leopard periode 2012 – 2014. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta memperkaya 

kepustakaan yang telah ada, sehingga dapat berguna bagi para 

akademisi sebagai bahan acuan pembelajaran atau dasar untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kerjasama 

indsutri pertahanan Indonesia – Jerman. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Institusi Akademis 

Untuk memenuhi salah satu syarat Program Strata-1, Tahun 

Akademik 2017-2018 di Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta. 

b. Manfaat bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan untuk peneliti mengenai kerjasama 

industri pertahanan Indonesia – Jerman & Transfer of Technology 

(ToT) Tank Leopard periode 2012 – 2014. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi 

dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub. Sistematika penulisan adalah 

membagi hasil penelitian ke dalam V bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

1. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan 

pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa 

yang kita sampaikan 
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2. Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan di 

awal laporan atau proposal. Masalah digunakan untuk 

menjelaskan isu yang dibahas 

3. Tujuan penelitian untuk mengetahui informasi yang akan dikaji 

4. Manfaat penelitian berisi tentang makna dan apa yang bisa 

diambil dari kasus ini 

5. Sistematika penulisan merupakan alur pemikiran yang dibagi 

dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman 

dan wawancara menyeluruh tentang penelitian yang pernah 

dilakukan dalam topik ini 

2. Kerangka pemikiran berisi pengaplikasian pola berpikir dalam 

menyusun secara teori dan konsep yang mendukung 

permasalahan penelitian 

3. Alur Pemikiran adalah data yang didapat kebenarannya untuk 

dijelaskan dalam penelitian 

4. Asumsi adalah dugaan sementara tentang yang ada dalam 

makalah ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian merupakan jenis penelitian yang penulis 

gunakan berupa deskriptif 

2. Sumber data yaitu darimana peneliti mendapat data yang 

kemudian akan dieksplorasi. Sumber data dapat berupa data 

sekunder, primer, dan tersier. 
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3. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penulis 

gunakan dalam eksplorasi seperti data primer dan sekunder yang 

didapat dengan menggunakan studi pustaka (Library Research) 

4. Teknik analisis data adalah bagaimana penulis menganalisis data 

hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. 

 

BAB IV :  KONDISI ALUTSISTA DAN KERJASAMA INDUSTRI 

PERTAHANAN INDONESIA – JERMAN 

BAB IV akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi 

industri pertahanan Indonesia selama ini, Jerman sebagai salah satu 

negara pengekspor senjata terbesar di dunia dan keunggulan Main 

Battle Tank (MBT) Leopard Jerman, dinamika hubungan kerjasama 

bilateral bidang pertahanan Indonesia – Jerman periode 2012 – 

2014, kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Jerman dalam 

pengadaan Tank Leopard, industri pertahanan tank leopard dan 

tank marder jerman kepada Indonesia. 

 

BAB V : MEKANISME TRANSFER OF TECHNOLOGY (TOT) TANK 

LEOPARD ANTARA INDONESIA – JERMAN  

BAB V akan dijelaskan mengenai proses Transfer of Technology 

(ToT) Tank Leopard dan Tank Marder Jerman kepada Indonesia, 

serta manfaat internal dan eksternal bagi kedua negara dalam 

kerjasama Indonesia – Jerman untuk pengadaan Tank Leopard 

 

BAB VI : PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu 

memberikan beberapa kesimpulan dan saran mengenai data yang 

berhubungan dengan materi yang diambil. 
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