
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA 
                     STAF AHLI 

 
 
 

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PERTAHANAN 
INDONESIA DAN BRAZIL 

DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN TNI AU 
 

Penulis : Kolonel Pnb Budhi Achmadi, M. Sc. 
Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., M.M. 

Marsma TNI Emanuel Sugiharto 
  

 

1.  Pendahuluan 

 

 a. Pada Doktrin Swa Bhuwana Paksa dijelaskan bahwa pembinaan 

kemampuan TNI AU dilaksanakan secara bertahap, berlanjut dan 

berkesinambungan untuk mewujudkan level profesionalisme TNI AU yang 

diharapkan.   Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan TNI AU adalah 

dengan memanfaatkan hasil-hasil dari diplomasi militer dan kerjasama internasional 

di bidang pertahanan yang telah dirintis oleh pemerintah Indonesia.   Salah satu hasil 

dari diplomasi militer dan kerjasama internasional bidang pertahanan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan TNI AU adalah perjanjian kerjasama 

pertahanan bilateral antara Indonesia dan Brazil bernama “Agreement Between the 

Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia on Cooperation in 

Defense Related Matters”.   Perjanjian ini telah ditanda-tangani oleh perwakilan dari 

kedua negara, yaitu Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, di Jakarta, pada 

tanggal 30 Maret 2017 dan Menteri Pertahanan Brazil, Raul Jungman, di Rio de 

Janeiro, pada tanggal 5 April 2017.  

  

 b. Perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil terdiri dari tujuh 

kerangka kerjasama, yaitu di bidang pertukaran kunjungan, pertemuan antar 

institusi, pengembangan sumberdaya, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, 

pengalaman ilmiah dan teknologi, kerjasama industri pertahanan, dan kerjasama 

pertahanan lainnya.   Dari tujuh buah kerangka kerjasama tersebut, sampai saat ini 

TNI AU dan Força Aérea Brasileira (FAB) belum merencanakan program dan 

kegiatan sebagai implementasi perjanjian pertahanan Indonesia dan Brazil.   Hal ini 

tentunya sangat disayangkan karena banyak manfaat yang didapatkan jika 

kerjasama terwujud dalam program dan kegiatan yang saling menguntungkan antara 

TNI AU dan FAB.   Bagi TNI AU, belum terwujudnya kerjasama antara TNI AU dan 
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FAB disebabkan oleh beberapa permasalahan utama, yaitu belum tersusunnya 

peranti -lunak tentang program dan kegiatan implementasi kerjasama TNI AU dan 

FAB, belum adanya dukungan sarana dan prasarana kerjasama antara TNI AU dan 

FAB, serta keterbatasan sumber daya manusia.  

 

c. Dalam rangka mewujudkan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan 

Indonesia-Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU dan FAB maka 

perlu ditetapkan beberapa strategi dan upaya. Strategi yang akan digunakan adalah 

mewujudkan peranti lunak untuk mendukung implementasi perjanjian kerjasama 

pertahanan Indonesia dan Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU, 

yang berikutnya dilanjutkan dengan mewujudkan sarana prasarana yang optimal 

serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan tiga 

strategi ini dapat dicapai dengan upaya-upaya melalui kegiatan kelompok kerja, 

penyusunan peranti lunak, koordinasi dengan lembaga terkait, sosialisasi, kerja 

sama, serta pendidikan dan latihan. 

 

2. Daftar Pengertian.   Beberapa pengertian yang digunakan dalam naskah berjudul 

“Implementasi Kebijakan Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Brazil Dalam Rangka 

Meningkatkan Kemampuan TNI AU” adalah sebagai berikut: 

  

a. Diplomasi.   Beberapa pengertian diplomasi menurut Collins English 

Dictionary dan The Diplomat’s Dictionary adalah sebagai berikut: 

 

(1) “Diplomacy is the activity or profession of managing relations between 

the governments of different countries”, atau diartikan sebagai aktivitas atau 

profesi dalam mengatur hubungan antara pemerintah dari negara-negara 

yang berbeda. 

 

(2) “Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of 

official relations between governments”, atau “Diplomasi adalah aplikasi 

intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan 

yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan 

negara-negara jajahannya.” 
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b. Diplomasi Militer. “Military diplomacy can be defined as a set of activities 

carried out mainly by the representatives of the defence department, as well as other 

state institutions, aimed at pursuing the foreign policy interests of the state in the field 

of security and defence policy, and whose actions are based on the use of 

negotiations and other diplomatic instruments”  menurut Gate Diplomasi militer dapat 

diartikan atau didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

perwakilan Kementerian Pertahanan dan institusi lainnya dalam rangka mencapai 

tujuan kebijakan luar-negeri dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan 

tindakan-tindakan yang didasarkan atas penggunaan negoisasi dan instrument 

diplomatik lainnya.” 

 

 c. Industri Pertahanan.   Industri Pertahanan menurut UU RI Nomor 16 Tahun 

2012 adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan 

usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan 

pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan 

strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 d. Kemampuan TNI AU.   Berdasarkan Perkasau Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Postur TNI AU 2005-2024 Kemampuan TNI AU meliputi kemampuan-

kemampuan dalam bidang intelijen, pertahanan, keamanan, pemberdayaan wilayah 

dirgantara, dan dukungan yang diproyeksikan dalam berbagai bentuk operasi dalam 

rangka mendukung tugas pokok TNI. 

  

 e. Perjanjian Internasional.   Menurut UU RI Nomor 24 Tahun 2000 perjanjian 

internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam 

hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 

kewajiban di bidang hukum publik.  

 

 f. Pertahanan Negara.  Pertahanan negara menurut UU RI Nomor 3 Tahun 

2002 adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi 

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 

bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia 

sebagai negara kepulauan. 
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 g. Perjanjian Pertahanan.   Perjanjian pertahanan menurut Dutta adalah “Any 

arrangement between two or more nations where their armed forces work together 

to achieve mutual aims and objectives” atau setiap kesepakatan antara dua negara 

atau lebih dimana angkatan bersenjata mereka bekerja bersama-sama untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang saling menguntungkan. 

 
Landasan dan Dasar Pemikiran. 
 
5. Landasan dan dasar pemikiran serta landasan teori yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penulisan naskah implementasi perjanjian kerjasama pertahanan 

Indonesia dan Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU adalah sebagai 

berikut: 

 
. a. Landasan Pemikiran.  
 

1) Undang-Undang Dasar 1945.   Pada pasal 11 Ayat (1) menyatakan 

bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.   

Selanjutnya pada pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa “Presiden dalam 

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas 

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-

undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.  Pasal ini 

merupakan landasan konstitusionil dalam pembuatan perjanjian internasional 

yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara manapun termasuk 

perjanjian pertahanan Indonesia-Brazil, termasuk kerjasama militer TNI AU 

dan FAB. 

 
2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar 

Negeri.   Pada Bab I Pasal 2 dinyatakan bahwa “Politik Luar Negeri adalah 

kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil 

dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, 

dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah 

internasional guna mencapai tujuan nasional.” Sementara Pasal 3 

menyatakan bahwa “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk 

dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara 

tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu negara atau lebih, 

organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta 
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menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang 

bersifat hukum publik.”   Undang-Undang ini menjadi dasar bagi pengelolaan 

hubungan luar-negeri Indonesia dengan negara lain termasuk dalam hal 

hubungan dengan pemerintah Indonesia dan Brazil, sekaligus antara TNI AU 

dan FAB. 

 
3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional.  Pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perjanjian 

Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur 

dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak 

dan kewajiban di bidang hukum publik.” Pada Bab II Pasal 4 Ayat (1) 

menyatakan bahwa “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian 

internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau 

subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak 

berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.” 

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia 

berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip 

persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik 

hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.   Pasal ini 

merupakan landasan operasional bagi kerjasama pertahanan Indonesia dan 

Brazil sekaligus TNI AU dan FAB, bahwa perjanjian internasional harus 

bertujuan memperkuangan kepentingan nasional, menghormati prinsip 

persamaan kedudukan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia.   

 
4) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.   Pada Pasal 

23 menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kemampuan 

pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan 

industri dan teknologi di bidang pertahanan.”   Pembinaan kemampuan 

pertahanan negara dilakukan melalui pendayagunaan segala sumber daya 

nasional serta pemanfaatan wilayah negara dan pemajuan industri 

pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan 

memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan. 

Pemajuan industri pertahanan dan kemampuan teknologi pertahanan dapat 

dilakukan dengan program transfer of technology dari kerjasama dengan 

negara lain. 
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 5) Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perjanjian Internasional di Lingkungan Kementerian 

Pertahanan.   Pembuatan perjanjian internasional antara Kementerian 

Pertahanan Republik Indonesia dengan kementerian negara lain atau 

organisasi internasional merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat 

negara pada bidang pertahanan sehingga pembuatannya harus dilakukan 

dengan dasar yang jelas dan kuat dengan menggunakan instrumen peraturan 

perundang-undangan.   Penyusunan Perjanjian Internasional dilakukan 

melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan 

penandatanganan.  

  

6) Peraturan Panglima TNI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kerjasama 

Internasional di Lingkungan TNI.   Kerja sama internasional di lingkungan TNI 

adalah semua bentuk kerja sama militer dan pertahanan yang dilaksanakan 

oleh TNI dan jajarannya dengan pihak luar negeri secara bilateral maupun 

multilateral dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada 

program kerja TNI sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program dan 

Anggaran (PPPA) TNI yang dilaksanakan 

 

7) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/441/V/2018 tentang Blue Print 

Diplomasi Militer TNI Tahun 2019-2024.   Diplomasi militer yang merupakan 

bagian dari diplomasi pertahanan dilakukan untuk mendukung kebijakan 

politik luar negeri dan diabdikan untuk kepentingan nasional, sehingga 

diplomasi militer yang dilaksanakan harus memiliki tujuan politik, ekonomi, 

kultur/budaya dan ideologi.   Oleh karena itu diplomasi memiliki fungsi 

representing (mewakili), negotiating (untuk melakukan negosiasi terkait 

dengan adanya permasalahan), protecting (melindungi kepentingan nasional) 

dan acertaining (mengetahui pasti setiap perkembangan di negara akreditasi 

yang dapat berimplikasi pada kepentingan nasional).   Diplomasi juga 

dijadikan sebagai sarana untuk promoting keunggulan komparatif dari sebuah 

negara untuk meningkatkan nilai jual yang bernilai ekonomi.   Melihat 

pentingnya peran diplomasi militer dalam mendukung kebijakan politik luar 

negeri yang dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini 

maka perlu Blue Print Diplomasi Militer TNI. 
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8) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI 

Tri Dharma Eka Karma.   Dalam Doktrin TNI dinyatakan bahwa pembinaan 

TNI merupakan bagian dari upaya pembangunan dan pengembangan 

kekuatan TNI yang senantiasa adaptif terhadap perkembangan situasi dan 

kondisi lingkungan strategis serta ancaman dan gangguan.   Doktrin TNI juga 

menyatakan bahwa Diplomasi Militer adalah tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh militer untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang 

bertujuan untuk memengaruhi kepemimpinan negara lain, baik dalam 

keadaan damai maupun pada situasi bermusuhan.   Bentuk Diplomasi Militer 

yaitu unjuk kekuatan militer, latihan bersama, pendidikan, pertemuan militer, 

kunjungan, kerjasama militer. 

  

9)  Keputusan Kasau Nomor Kep/571/X/2012 tentang Doktrin Swa 

Bhuwana Paksa Tahun 2012.   Pembinaan kemampuan TNI Angkatan Udara 

ditujukan untuk mencapai tingkat kemampuan yang profesional agar dapat 

mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.   Sasaran dalam hal ini 

pembinaan kemampuan TNI Angkatan Udara adalah terwujudnya 

keterpaduan penggunaan kekuatan TNI Angkatan Udara; terwujudnya 

kemampuan TNI Angkatan Udara yang dapat mendukung tugas pokok TNI 

dalam rangka OMP dan OMSP; tercapainya tingkat profesionalisme prajurit 

yang meliputi kemampuan, keahlian, dedikasi/loyalitas, moril dan sifat-sifat 

keperwiraan untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban; tercapainya 

tingkat pemilikan dan penguasaan teknologi terkini yang mengutamakan  

produksi dari industri dalam negeri, dengan memperhatikan berbagai aspek 

yang berhubungan dengan kelangsungan operasional dibandingkan jika 

menggunakan produksi dari luar negeri.  

  

b. Dasar Teori.   Dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan 

naskah implementasi perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil dalam 

rangka meningkatkan kemampuan TNI AU adalah sebagai berikut: 

 

1) Kerjasama Internasional.   Menurut Kartasasmita, suatu kerjasama 

internasional didorong oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan di bidang 

teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat 

dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang 

lainnya, serta kemajuan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa. 
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Kesejahteraan satu bangsa berikutnya dapat mempengaruhi kesejahteraan 

bangsa lainnya, termasuk perubahan sifat peperangan dimana terdapat 

keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk 

kerjasama internasional dan kesadaran untuk bernegosiasi. 

 

2) Perjanjian Pertahanan.   Menurut Drent dkk, perjanjian pertahanan 

disusun dalam rangka menciptakan pemahaman bersama di bidang 

pertahanan di berbagai pemangku kepentingan nasional serta meningkatkan 

prediktabilitas serta kemitraan melalui kerjasama pertahanan; menjaga 

alokasi anggaran pertahanan; membangun situasi yang lebih stabil pada 

perencanaan pengadaan, prosedur dan siklus pengambilan keputusan 

pertahanan; memfasilitasi stabilitas jangka panjang untuk kerjasama 

pertahanan, keselarasan perencanaan pengadaan dan kerjasama dalam 

pemeliharaan, pelatihan, pendidikan, latihan, dan operasi; meningkatkan 

ambang batas untuk kembali pada kerja sama pertahanan; dan dukungan 

publik yang lebih besar untuk pertahanan dan pembelanjaan pertahanan. 

 

c. Dasar Pemikiran.   Berdasarkan landasan pemikiran dan dasar teori di atas 

maka dapat dirumuskan dasar pemikiran bahwa TNI AU dapat 

mengimplementasikan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Brazil 

“Agreement Between the Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia 

on Cooperation in Defense Related Matters” Tahun 2017, melalui berbagai bentuk 

kerjasama yang berpotensi mendukung kepentingan negara dan TNI AU.  

 

4.  Latar-Belakang. 

 

a.  Hubungan Diplomatik Bidang Pertahanan Pemerintah Indonesia dan 

Brazil.   Kantor Athan RI di Brasilia DF (ibukota Brazil) telah dibuka sejak tahun 1978, 

yang diawaki oleh satu Atase Pertahanan, dan Kantor Athan Brazil di Jakarta dibuka 

sejak tahun 15 Januari 2014 diawaki enam personel militer, yaitu satu Atase 

Pertahanan dari FAB, dibantu oleh satu Atase Darat, satu Atase Laut dan tiga 

bintara.   Pada tanggal 27 November 2013, inisiatif penyusunan dokumen perjanjian 

pertahanan dimulai oleh Kementerian Pertahanan RI dengan mengirim delegasi 

Kemhan RI yang dipimpin oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Jan 

Pieter Ate dan Kepala Seksi Atase Pertahanan Kemhan Brazil Kolonel Eudes 

Carvalho dos Santos untuk membahas naskah awal bernama Agreement Between 
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the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of 

the Federative Republic of Brazil Concerning Cooperative Activities in the Field of 

Defence.   Pada tanggal 29 Oktober 2014 dilaksanakan pertemuan kedua, delegasi 

Kemhan RI dipimpin oleh Brigjen TNI Jan Pieter Ate, Dirkersin dan delegasi Brazil 

dipimpin oleh Penasehat Khusus Sekjen Kemlu Brazil Bidang Pertahanan Rodrigo 

Baena Soares.   Pertemuan ini bertujuan untuk finalisasi draft perjanjian kerjasama 

pertahanan, yakni menyelesaikan hal-hal yang belum disepakati pada pertemuan 

pertama di tahun 2013.   Rencana penandatanganan awalnya dilakukan saat 

kunjungan balasan Presiden Brazil ke Indonesia, atau bersamaan kegiatan Jakarta 

International Defence Dialogue (JIDD) tahun 2015, dimana Bapak Menhan Brazil 

akan hadir, karena forum JIDD 2015 tidak terselenggara maka penandatanganan 

juga batal.  Perjanjian “Agreement Between the Federative Republic of Brazil and 

the Republic of Indonesia on Cooperation in Defense Related Matters” ditanda-

tangani oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, di Jakarta, pada tanggal 

30 Maret 2017 dan Menteri Pertahanan Brazil, Raul Jungman, di Rio de Janeiro, 

pada tanggal 5 April 2017. 

  

b. Kerangka Kerjasama Yang Telah Diatur Dalam Perjanjian Kerjasama 

Pertahanan Indonesia-Brazil Tahun 2017.  Dalam Perjanjian Kerjasama 

Pertahanan Indonesia dan Brazil “Agreement Between the Federative Republic of 

Brazil and the Republic of Indonesia on Cooperation in Defense Related Matters” 

telah disepakati tujuh kerangka kerjasama pertahanan antar kedua negara, sebagai 

berikut:  

 

1) Pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat 

tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing Kementerian 

Pertahanan kedua belah pihak.  

 

2) Pertemuan antar institusi pertahanan dan militer. 

 

3) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pada institusi 

pertahanan kedua pihak melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

4) Pertukaran pengetahuan dan pengalaman bidang operasi militer dan 

intelijen militer, penggunaan peralatan militer asing dan nasional, serta 

operasi pemeliharaan perdamaian internasional. 
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5) Berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di berbabgai bidang terkait 

pertahanan melalui pertukaran informasi, saling kunjung, dan inisiatif lainnya 

yang menjadi kepentingan bersama dan saling menguntungkan bagi 

Kementerian Pertahanan kedua negara. 

 

6) Meningkatkan kerjasama industri pertahanan yang merupakan 

kepentingan bersama kedua Pihak, terutama di bidang peralatan dan jasa, 

dukungan  logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian 

bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.  

 

7) Bekerjasama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang 

menjadi kepentingan bersama Kedua Pihak.  

 

c.  Profil FAB.   FAB yang dibentuk pada tanggal 20 Januari 1941, saat ini 

memiliki sekitar 78.000 personel dan merupakan AU terkuat di Amerika Selatan 

dengan kekuatan pesawat sekitar 627 pesawat.   FAB membagi wilayah udara Brazil 

dalam 7 Komando Udara (COMAER – Comando da Aeronáutica (COMAER)) dan 4 

Pusat Pertahanan dan Pengawasan Lalu-Lintas Udara (CINDACTA).   COMAER 

terdiri dari COMAER I Belem, COMAER II di Recife, COMAER III di Rio de Janeiro, 

COMAER IV di São Paulo, COMAER V di Canoas, COMAER VI di Brasilia, 

COMAER VII di Manaus.   CINDACTA (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 

de Tráfego Aéreo) atau Pusat Pertahanan Udara dan Pengendalian Lalu-Lintas 

Udara, yang dibagi menjadi empat wilayah yaitu CINDACTA I meliputi Rio de 

Janeiro, São Paulo dan Belo Horizonte; CINDACTA II wilayah selatan; CINDACTA 

III wilayah timur laut, dan CINDACTA IV wilayah Amazon.   Saat ini prioritas 

pembangunan kekuatan udara FAB adalah pesawat-pesawat transport (200-an 

buah) dan counter-insurgency EMB-314 Super Tucano (200-an buah) yang 

mayoritas diproduksi EMBRAER dan sisanya impor dari negara lain, sementara 

kekuatan pesawat jet tempur adalah 50 F-5, 38 JAS-39 Gripen, dan 47 AMX.   
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Gambar 1. Pembagian Wilayah Pertahanan Udara dan PLLU Brazil 
Sumber: Mabes FAB 

 

d. Kegiatan Bersama yang Pernah Dilaksanakan TNI AU dan FAB.   Sampai 

saat ini sudah ada beberapa kegiatan bersama TNI AU dan FAB, namun masih di 

luar kerangka perjanjian kerjasama TNI AU dan FAB. TNI AU dan FAB 

melaksanakan kegiatan bersama pertama sejak tahun 2018 ketika TNI AU 

memutuskan menggunakan fasilitas simulator pesawat EMB-314 Super Tucano 

untuk pelatihan 15 penerbang Skadron Udara 21 pada tahun 2018 dan kegiatan 

dibiayai oleh TNI AU.   Pelatihan ini diikuti dengan kunjungan lima perwira FAB untuk 

mengunjungi Mabesau, Skadron Udara 2 dan Skadron Udara 21.   Pada tahun 2018 

diadakan Technical Coordination Group (TCG) untuk semua AU pengguna Super 

Tucano di Sao Paulo Brazil dan TNI AU menugaskan Athan RI Brasilia DF untuk 

hadir.   Beberapa program pendidikan juga sudah ditawarkan FAB namun tidak 

disertai dukungan akomodasi, uang saku dan living allowance.   TNI AU sampai saat 

ini belum menanggapi tawaran-tawaran tersebut di atas.   TNI AU melalui Kemhan 

RI pernah menawarkan program pendidikan Seskoau yang diawali dengan kursus 

Bahasa Indonesia di Pusat Bahasa Kemhan RI, dan dengan tawaran ini juga belum 

pernah dikirimkan siswa dari FAB.   Hal ini nantinya perlu didiskusikan oleh Kemhan 

RI, Kemhan Brazil dan Kantor Atase Pertahanan Brazil di Jakarta agar terjadi 

dukungan timbal-balik yang saling menguntungkan. 
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e. Kerjasama Yang Pernah DiIaksanakan Dengan Industri Pertahanan 

Brazil.   Brazil adalah negara yang memiliki sekitar 200 BUMN dan BUMS industri 

pertahanan, dan merupakan negara yang paling maju industri pertahanannya di 

belahan bumi selatan.   Brazil adalah pusat studi teknologi pertahanan di wilayah 

Amerika Selatan.   Pada tahun 1980-an, Brazil bahkan telah menjadi eksportir 

senjata terbesar kelima di dunia karena menjadi pemasok senjata ke Irak selama 

perang Irak-Iran.   Saat Perang Irak-Iran dan juga Perang Dingin berakhir, maka 

kinerja ekspor senjata Brazil menurun dan saat ini berada di peringkat 20-an dunia. 

Beberapa produk industri pertahanan yang sudah dimanfaatkan oleh Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

 

1)  Pembelian Pistol TAURUS oleh TNI dan Polri.   TAURUS adalah pabrik 

senapan ringan terbesar di belahan bumi selatan dan produk TAURUS juga 

sudah digunakan oleh TNI dan Polri dalam waktu yang lama. 

 

2) Pembelian Pesawat EMB-314 Super Tucano.   Kontrak pembelian  

pesawat EMB-314 Super Tucano produksi EMBRAER mulai efektif berjalan 

sejak tanggal 1 November 2010 dengan jumlah 16 pesawat dan dialokasikan 

untuk Skadron Udara 21 di Lanud Abdulrahman Saleh Malang.   Pesawat, 

simulator, beserta suku-cadangnya telah diterima oleh TNI AU selama tahun 

2012 s.d. 2016. 

 

3) Pembelian Multi Launch Rocket Sistem (MLRS) Astros MK-6.   Kontrak 

pembelian MLRS Astros produksi Avibras Industria Aerospacial S.A efektif 

berjalan sejak tanggal 1 November 2012 untuk 38 unit Wahana MLRS Astros 

II MK6, amunisi, dan peralatan pendukung (Initial Spares Requirement 

selama 2 tahun, special tools, latihan, Simulator AV-LMU & UCF).   Materi 

kontrak sudah dilaksanakan (delivery) selama tahun 2014 s.d. 2016, 

ditempatkan di Batalyon Armed TNI AD di Malang dan Bogor.   Kemhan RI 

juga telah membuka kontrak baru pada tanggal 22 Januari 2018 dan akan 

menjadi kekuatan Batalyon Armed TNI AD di Makassar sejak tahun 2019.  

Dari program pembelian tersebut, saat ini sedang dilaksanakan transfer of 

technology untuk pembuatan roket nasional oleh DAHANA, PINDAD dan 

LAPAN.  
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4) Pemeliharaan engine Helikopter Super Puma Makila 1A1.   Pada tahun 

2017 TNI AU pernah melaksanakan overhaul dua buah engine Super Puma 

Makila 1A1 di Safran Turbomeca Rio de Janeiro Brazil. 

 

 Selain produk-produk di atas, maka beberapa perusahaan swasta RI yang 

telah membeli produk pesawat dari Pabrik EMBRAER sebagaimana tabel dibawah: 

 

          
No. 

Nama Lembaga Pemakai 
Produsen 

1. 6 Jet Eksekutif  
1 Legacy-600 
2 Legacy- 650  
1 Lineage-1000  
1 ERJ-135 
1 Phenom-300 

PT Ekspres Transportasi 
Antar Benua / Premiair 

EMBRAER 

2. 1 Jet Eksekutif  
Legacy-600 

PT Enggang Air Service 
(Osman Sapta Odang) 

EMBRAER 

3. 1 Jet Eksekutif  
Legacy-600 

PT Mayapada Kharisma 
(Taher) 

EMBRAER 

4. 1 Jet Eksekutif  
Legacy-600 

PT Indonesia Air 
Transport (Hari Tanoe) 

EMBRAER 

5. 1 Jet Eksekutif 
Legacy-600 

PT Airfast (A. Panigoro) EMBRAER 

6. Jet Eksekutif RS Pondok Indah EMBRAER 

7. 1 Jet Eksekutif 
Lineage-1000 

Menara Airplane Charter EMBRAER 

8. 1 Jet Eksekutif 
Legacy-600  

Prabowo Subianto EMBRAER 

9. 1 Jet Eksekutif E-190 Surya Paloh EMBRAER 

10. 1 Jet Eksekutif 
Legacy-600  

Hashim Joyohadikusumo EMBRAER 

11. 1 Jet Eksekutif 
Legacy-600  

Abu Rizal Bakrie EMBRAER 

 

Tabel 1. Pesawat Sipil Indonesia Diimpor Dari EMBRAER Brazil 

Sumber: Kantor Atase Pertahanan RI di Brasilia DF. 

 

f. Permasalahan Yang Dihadapi TNI AU.   Beberapa permasalahan yang 

dihadapi TNI AU sehingga perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Brazil belum 

dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut: 

    

1) Mabesau belum menyusun peranti lunak tentang program dan 

kegiatan yang akan dikerjasamakan oleh TNI AU dan FAB.  Pasca 

penandantanganan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil, 

seharusnya Kemhan RI segera melaksanakan pembahasan dengan Mabes 

TNI dan Mabes Angkatan untuk menyusun peranti lunak yang berisi rencana 

program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan pihak AB Brazil. 
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Peranti lunak ini berikutnya harus didiskusikan dengan pihak Kemhan Brazil 

untuk menjadi kesepakatan bersama.   Sampai saat ini peranti lunak tersebut 

belum tersusun, termasuk yang terkait rencana program dan kegiatan yang 

akan dikerjasamakan antara TNI AU dan FAB pun belum ada. 

 

2) Dalam rangka implementasi kerjasama antara TNI AU dan FAB 

diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di semua bidang 

yang akan dikerjasamakan, termasuk pendidikan, latihan, operasi, logistik dan 

lain-lain.  Sampai saat ini, perkembangan kerjasama internasional yang 

melibatkan TNI AU menjadi sangat lambat karena keterbatasan dukungan 

sarana dan prasarana di satuan kerja yang melaksanakan kerjasama 

pendidikan, latihan, operasi, dan logistik.   Di lain pihak, FAB juga tidak 

menyediakan dukungan sarana-prasarana yang terlalu istimewa kepada 

perwira tamu yang mengikuti program kerjasama (termasuk pendidikan dan 

latihan) di FAB, sehingga menuntut TNI AU menyiapkan anggaran khusus 

untuk mendukung kegiatan kerjasama dengan FAB. 

 

3)  Dalam rangka pelaksanaan kerjasama TNI AU dan FAB, saat ini 

Kemhan RI, Mabes TNI dan Mabesau mengalami keterbatasan kuantitas dan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik untuk proses perencanaan 

maupun pelaksanaan.   Dari sekian banyak kerjasama pertahanan yang 

sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara sahabat, 

maka implementasinya menjadi sangat lambat karena terbatasnya SDM di 

semua satuan yang terkait.   Keterbatasan SDM ini terjadi di Kantor Atase 

Pertahan RI di Brasilia DF, dimana Kantor Atase Pertahanan RI di Brasilia 

hanya memiliki satu staf militer yaitu Atase Pertahanan untuk menangani 

kerjasama Kemhan RI, TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan delapan negara 

di Amerika Selatan, yaitu Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Suriname, 

Ecuador, Peru dan Venezuela.   Keterbatasan SDM juga terjadi di Diskersin 

Kemhan RI, Puskersin TNI, Hublu Spamau, sampai di satuan operasional 

yang terkait kerjasama internasional TNI AU.   Hublu Spamau yang terdiri dari 

satu pejabat Paban berpangkat Kolonel dan tiga Pabandya berpangkat Letkol 

(Pabandya Kerjasama Internasional, Pabandya Protokol, dan Pabandya 

Atase Pertahanan) memiliki beban kerja terlalu besar untuk mengelola semua 

beban dan tanggung jawab kegiatan.   Paban III Latihan Sopsau sampai saat 

ini juga mengelola latihan dalam negeri dan kerjasama internasional secara 
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bersamaan, dan beban kerja ini juga terlalu besar.   Keterbatasan kuantitas 

SDM juga terjadi pada satuan-satuan yang akan melaksanakan kegiatan 

kerjasama internasional TNI AU dan FAB, seperti Skadron Udara 2, Skadron 

Udara 21, dan lain-lainnya. 

 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa latar-belakang implementasi kerjasama 

pertahanan Indonesia dan Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU 

adalah hubungan diplomatik Indonesia dan Brazil yang sudah terjadi dalam periode 

waktu yang lama, profil FAB yang kuat dan punya kemampuan yang bisa 

dimanfaatkan TNI AU, serta beberapa kerjasama militer maupun sipil telah terjadi 

antara Indonesia dan Brazil.   Kerjasama yang akan dilaksanakan antara TNI AU dan 

FAB mengacu tujuh kerangka kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama 

Indonesia dan Brazil Tahun 2017.   TNI AU belum mengimplementasikan perjanjian 

tersebut karena masih ada permasalahan peranti lunak, keterbatasan sarana 

prasarana dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). 

 

5. Pemecahan Masalah. 

 

a. Kebijakan.   Terwujudnya implementasi kerjasama pertahanan antara 

Indonesia dan Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU. 

 

b. Strategi.   Naskah ini menggunakan tiga strategi yang akan digunakan dalam 

rangka implementasi kebijakan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan 

Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU, sebagai berikut: 

 

1) Mewujudkan peranti lunak untuk mendukung implementasi perjanjian 

kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil dalam rangka meningkatkan 

kemampuan TNI AU. 

 

2) Mewujudkan sarana prasarana yang optimal untuk mendukung 

implementasi perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil dalam 

rangka meningkatkan kemampuan TNI AU. 

 

3) Mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang optimal 

dalam rangka melaksanakan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan 

antara TNI AU dan FAB. 



16 
 

 c. Upaya.   Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan implementasi kerjasama 

antara TNI AU dan FAB dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Strategi pertama, mewujudkan peranti lunak untuk mendukung 

implementasi perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil dalam 

rangka meningkatkan kemampuan TNI AU, dilaksanakan dengan beberapa 

upaya sebagai berikut: 

 

a) Menteri Pertahanan RI melaksanakan beberapa upaya 

penyusunan peranti lunak sebagai berikut: 

      

 (1) Menhan RI memerintahkan Dirjen Strategi Pertahanan 

(Strahan) Kemhan RI agar melaksanakan koordinasi dengan 

Kemhan Brazil dan Kantor Atase Pertahanan Brazil di Jakarta 

dalam rangka menyusun peranti lunak terkait program dan 

kegiatan yang akan dikerjasamakan oleh TNI AU dan FAB.  

Sampai saat ini FAB secara rutin menawarkan melalui Kantor 

Atase Pertahanan RI di Brasilia DF terkait 58 program 

pendidikan/kursus yang dapat diikuti oleh siswa dari TNI AU 

dalam setiap tahun anggaran.   Beberapa program pendidikan 

dan latihan yang dapat didiskusikan karena pernah ditawarkan 

oleh FAB dan berpotensi dikerjasamakan dengan TNI AU, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

(a) Pendidikan Akademi FAB di Pirasununga. 
 
(b) Pendidikan Seskoau di Rio de Janeiro. 
 
(c)  Pendidikan Setukba. 
 
(d) Kursus Inspektor EMB-314 Super Tucano. 
 
(e)  Kursus Kesehatan Penerbangan. 
 
(f)  Kursus Psikologi Penerbangan. 
 
(g) Kursus Lambangja. 
 
(h) Kursus Intelijen. 
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(i) Pendidikan S-2 dan S-3 Teknik Penerbangan. 
 
(j) Pendidikan S-2 dan S-3 Teknik Komputer. 
 
(k) Pendidikan Sekolah Penerbang. 
 
(l) Pelatihan simulator EMB-314 Super Tucano. 
 
(m) Pelatihan simulator C-295. 
 
(n) Latihan SAR. 
 
(o) Latihan tingkat lanjut untuk penerbang EMB-314  
Super Tucano.  
 
(p) Technical Working Group (TCG) Super Tucano. 
 
(q) Supervisi dan pelatihan perawatan pesawat            

EMB-314 Super Tucano. 

(r)  Barter suku-cadang EMB-314 Super Tucano FAB 

dan suku-cadang F-5 E/F Tiger II TNI AU. 

 
(s) Program saling berkunjung dan Airman to Airman 

Talk. 

 
(t) Pendidikan, kursus atau pelatihan perawatan 

pesawat C-295 di fasilitas Koharmatau, Skadron Udara 

dan Skadron Teknik TNI AU. 

 
(u)  Memfasilitasi kerjasama dengan Industri 

Pertahanan Brazil. 

 
(v) Kunjungan dan studi ke Sistem Pengamanan 

Perbatasan Brazil SISFRON. 

 
(w) Kunjungan dan studi ke sistem hanud dan 

pengatur lalu-lintas udara Brazil. 

 

 (2) Menhan RI memerintahkan Dirjen Strahan RI 

membentuk kelompok kerja dengan Puskersin TNI dan Hublu 

Spamau dalam rangka membahas dokumen program dan 

kegiatan yang akan ditawarkan TNI AU kepada FAB.   Beberapa 

program yang perlu didiskusikan karena berpotensi dapat 
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ditawarkan dan dikerjasamakan dengan FAB diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 

(a)  Pendidikan Seskoau. 
 
(b) Pendidikan Sekkau. 
 
(c)  Pendidikan Sekolah Penerbang. 
 
(d)  Pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang. 
 
(e)  Latihan tingkat lanjut di Skadron Udara 21. 
 
(f)  Program pelatihan perawatan pesawat C-295. 
 
(g)  Airman to Airman Talk TNI AU dan FAB. 
 
(h)  Program kunjungan ke Satuan TNI AU. 
 
(i) Memfasilitasi kerjasama FAB dan Industri 

Pertahanan RI.    

 
(j)  Pertemuan logistik untuk mendisikusikan barter 

suku cadang F-5 TNI AU dan suku cadang EMB-314 

Super Tucano milik FAB.    

    

 (3) Menhan RI memerintahkan Dirjen Strahan untuk 

melaksanakan sosialisasi dokumen kerjasama antara TNI AU 

dan FAB untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari 

semua jajaran terkait. 

 

 (4) Menhan RI menetapkan peranti lunak yang mengatur 

dukungan sarana-prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan 

kerjasama TNI AU dan FAB. 

 

b) Panglima TNI melaksanakan beberapa upaya penyusunan 

peranti lunak sebagai berikut: 

 

 (1) Panglima TNI memberikan instruksi kepada Kasau agar 

Mabesau menyiapkan peranti lunak kerjasama antara TNI AU 

dan FAB. 
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 (2) Panglima TNI memerintahkan Kapuskersin TNI untuk 

menyiapkan peranti -lunak untuk kegiatan High Level Committee 

(HLC) antara Panglima TNI atau Kasum TNI dengan Komandan 

atau Wakil Komandan Mabesgab AB Brazil untuk menyusun 

peranti lunak kerjasama antara TNI dan AB Brazil yang 

didalamnya nanti terdapat kerjasama antara TNI AU dan FAB. 

   

 (3) Panglima memerintahkan Kapuskersin TNI agar 

melaksanakan kelompok kerja dengan Mabesau untuk 

membicarakan dokumen program dan kegiatan kerjasama 

dengan FAB sebagai hasil HLC. 

 

 (4) Panglima memerintahkan Kabais TNI untuk segera 

merevisi peranti lunak Kantor Atase Pertahanan RI di Brasilia 

DF sehingga pengawakannya dapat bertambah. 

 

c) Kasau melaksanakan beberapa upaya penyusunan peranti  

lunak sebagai berikut: 

 

 (1) Kasau menginstruksikan kepada Aspam Kasau untuk 

menyusun peranti lunak kerjasama TNI AU dan FAB. 

 

 (2) Kasau menginstruksikan kepada Aspam Kasau agar 

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh 

satuan terkait untuk menyiapkan dokumen program dan 

kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan FAB. 

   

d) Dirjen Strahan Kemhan RI melaksanakan beberapa upaya 

penyusunan peranti lunak sebagai berikut: 

 

(1) Dirjen Strahan Kemhan RI segera membentuk kelompok 

kerja dengan melibatkan Mabes TNI dan Mabesau untuk 

bersama-sama merumuskan dokumen program dan kegiatan 

kerjasama TNI AU dan FAB. 
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(2) Dirjen Strahan Kemhan RI menyusun dokumen 

implementasi kerjasama pertahanan dengan Kemhan Brazil. 

 

e) Aspam Kasau melaksanakan beberapa upaya penyusunan 

peranti lunak sebagai berikut: 

   

(1) Aspam Kasau merencanakan kegiatan kelompok kerja 

untuk membahas dokumen kerjasama antara TNI AU dan FAB. 

 

(2)  Aspam Kasau melaksanakan diskusi dan koordinasi 

dengan Kantor Atase Udara Brazil di Jakarta untuk menyusun 

dokumen kerjasama antar AU. 

 

2) Strategi kedua, mewujudkan sarana prasarana yang optimal untuk 

mendukung implementasi perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan 

Brazil dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU, dilaksanakan melalui 

beberapa upaya sebagai berikut: 

 

a) Menteri Pertahanan RI melaksanakan beberapa upaya 

mendukung sarana prasarana untuk implementasi kerjasama TNI AU 

dan FAB sebagai berikut: 

      

 (1) Menhan RI memerintahkan Dirjen Renhan RI agar 

mengalokasikan dukungan anggaran dan sarana-prasarana 

pendidikan dan latihan pada semua satuan kerja yang akan 

dilibatkan dalam rangka implementasi kerjasama antara TNI AU 

dan FAB.   

      

 (2) Menhan RI memerintahkan Dirjen Strahan RI untuk 

merencanakan anggaran yang akan digunakan dalam rangka 

inisiasi program kerjasama TNI AU dan FAB beserta 

implementasinya.  
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(3)  Menhan RI memerintahkan Kabadiklat Kemhan RI agar 

menyiapkan sarana-prasarana pendidikan dalam rangka 

kerjasama bidang pendidikan dengan Kemhan Brazil atau FAB.

    

b) Panglima TNI melaksanakan beberapa upaya mendukung 

kebutuhan sarana-prasarana sebagai berikut: 

 

 (1) Panglima TNI memberikan instruksi kepada Kasau agar 

Mabesau merencanakan anggaran dan sarana prasarana 

pendidikan, latihan dan logistik dalam rangka kerjasama antara 

TNI AU dan FAB. 

 

 (2) Panglima TNI memerintahkan Kapuskersin TNI untuk 

merencanakan sarana dan prasarana untuk kegiatan High Level 

Committee (HLC) dengan Komandan Mabesgab AB Brazil.  

   

c) Kasau melaksanakan beberapa upaya mendukung kebutuhan 

sarana prasarana sebagai berikut: 

 

 (1) Kasau menginstruksikan kepada satuan kerja yang akan 

dilibatkan kerjasama dengan FAB untuk menyusun kebutuhan 

anggaran dan sarana prasarana kerjasama. 

 

 (2) Kasau menginstruksikan kepada Asrena Kasau dan 

Aspam Kasau agar melaksanakan sosialisasi dan koordinasi 

dengan seluruh satuan untuk menyusun kebutuhan anggaran 

kegiatan kerjasama dengan FAB. 

   

 (3) Kasau menginstruksikan kepada semua satuan terkait 

untuk mengajukan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, latihan, kunjungan dan logistik dalam rangka 

implementasi kerjasama TNI AU dan FAB. 
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d) Dirjen Strahan Kemhan RI melaksanakan beberapa upaya 

mendukung kebutuhan sarana-prasarana sebagai berikut: 

 

(1)   Dirjen Strahan Kemhan RI segera membentuk kelompok 

kerja dengan melibatkan Mabesau untuk bersama-sama 

menyusun kebutuhan sarana-prasarana pendidikan, latihan, 

kunjungan dan logistik untuk kegiatan kerjasama TNI AU dan 

FAB. 

 

(2) Dirjen Strahan Kemhan RI memperbaiki sarana-

prasarana kerjasama pendidikan, latihan, kunjungan dan 

logistik dalam rangka implementasi kegiatan kerjasama dengan 

Kemhan Brazil. 

 

e) Aspam Kasau melaksanakan beberapa upaya mendukung 

kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut: 

   

(1)  Aspam Kasau merencanakan kebutuhan sarana-

prasarana kerjasama bidang pendidikan, latihan, logistik dan 

kunjungan antara TNI AU dan FAB. 

 

(2)  Aspam Kasau memerintahkan kepada Hublu Spamau 

untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan dengan Kantor 

Atase Udara Brazil di Jakarta terkait kebutuhan sarana-

prasarana untuk kerjasama antar AU. 

 

3) Strategi ketiga, mewujudkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya 

Manusia yang optimal dalam rangka melaksanakan implementasi perjanjian 

kerjasama pertahanan antara TNI AU dan FAB, dilaksanakan melalui 

beberapa upaya sebagai berikut: 

 

a) Menteri Pertahanan RI melaksanakan beberapa upaya 

memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM sebagai berikut: 

      

 (1) Menhan RI memerintahkan Dirjen Strahan RI agar 

berkoordinasi dengan Bais TNI dan Kemlu RI untuk 
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pengembangan SDM di Kantor Atase Pertahanan RI di Brasilia 

DF, yaitu penambahan personel Asisten Atase Pertahanan di 

Kantor Atase Pertahanan.   

      

 (2) Menhan RI memerintahkan Dirjen Strahan RI untuk 

mengembangkan pengawakan di Ditkersin Kemhan RI dengan 

menambah satu jabatan baru yaitu Kasubdit Kerjasama 

Internasional untuk mengelola semua perjanjian pertahanan, 

sementara Kasubdit Atase Pertahanan mengelola kegiatan 

protokol Kemhan RI dengan Kantor Atase Pertahanan yang ada 

di Jakarta.    

 

b) Panglima TNI melaksanakan beberapa upaya memenuhi 

kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM sebagai berikut: 

 

 (1) Panglima TNI memberikan instruksi kepada Kasau agar 

melaksanakan validasi organisasi Spamau dan Sopsau. 

Validasi organisasi di Spamau dilaksanakan dengan menambah 

satu jabatan Paban di Spamau yaitu Paban Atase Udara yang 

mengurusi kegiatan protokoler Kemhan RI dengan Kantor Atase 

Udara yang ada di Jakarta.   Berikutnya tugas dan fungsi Paban 

Atase Udara akan terpisah dengan tugas dan fungsi Paban 

Hublu Spamau yang mengurusi hubungan internasional. 

Jumlah Staf Paban Hublu Spamau dan Paban Atase Udara juga 

perlu ditambah disesuaikan dengan perkembangan kerjasama 

internasional dan jumlah Kantor Atase Udara yang berdomisili 

di Jakarta.   Validasi di Sopsau dengan menambah jabatan 

Paban Kerjasama Internasional, sehingga pengelolaan kegiatan 

tersebut terpisah dari Paban III Latihan Sopsau. 

 

 (2) Panglima TNI memerintahkan kepada Kasau agar 

menyiapkan SDM yang berkualitas baik untuk mengikuti 

kegiatan kerjasama pendidikan, latihan, logistik dan kunjungan 

dengan FAB. 
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 (3) Panglima TNI memerintahkan Kapuskersin TNI untuk 

mengembangkan pengawakan di Puskersin agar mampu 

menangani kerjasama TNI dan AB Brazil dengan cepat sesuai 

kebutuhan organisasi. 

 

 (4) Panglima TNI memerintah Kabais TNI agar menambah 

pengawakan di Kantor Atase Pertahanan RI di Brazil yaitu satu 

orang Asisten Atase Pertahanan. 

 

c) Kasau melaksanakan beberapa upaya memenuhi kebutuhan 

kuantitas dan kualitas SDM sebagai berikut: 

 

 (1) Kasau menginstruksikan kepada Aspam Kasau untuk 

merencanakan pengembangkan organsiasi dengan menambah 

satu Jabatan Paban Atase Udara yang menangani kegiatan 

rutin dan protokol dari Kantor Atase Udara yang ada di Jakarta, 

sementara Paban Hublu Spamau menangani hubungan 

kerjasama internasional. 

 

 (2) Kasau menginstruksikan kepada Asops Kasau untuk 

melaksanakan validasi organisasi Sopsau dengan menambah 

jabatan Paban Kerjasama Internasional dan terpisah dari Paban 

III Latihan. 

 

 (3) Kasau menginstruksikan kepada Aspers Kasau agar 

menyiapkan SDM untuk program dan kegiatan kerjasama 

pendidikan, latihan, kunjungan dan logisitik TNI AU dan FAB. 

   

d) Dirjen Strahan Kemhan RI melaksanakan beberapa upaya 

memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM sebagai berikut: 

 

(1)   Dirjen Strahan Kemhan RI segera mengkaji ulang 

pengawakan di Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan RI agar 

mampu menangani kerjasama pertahanan dengan efektif dan 

efisien. 
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(2) Dirjen Strahan Kemhan RI meningkatkan kualitas SDM 

dalam jajarannya agar mampu menangani kerjasama 

internasional termasuk antara TNI AU dan FAB. 

 

e) Aspam Kasau melaksanakan beberapa upaya memenuhi 

kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM sebagai berikut: 

   

(1)  Aspam Kasau merencanakan pengembangan organisasi 

yaitu Paban Hublu Spamau dan Paban Atase Udara Spamau 

agar kerjasama internasional TNI AU termasuk antara TNI AU 

dan FAB dapat ditangani dengan baik, serta kegiatan rutin 

dengan Kantor Atase Udara di Jakarta terjalin baik. 

 

(2)  Aspam Kasau memerintahkan kepada Hublu Spamau 

untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan dengan Kantor 

Atase Udara Brazil di Jakarta terkait rencana pelibatan SDM  

TNI AU dalam rangka kerjasama dengan FAB. 

 

Penutup  

 

6. Kesimpulan.   Beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan untuk mewujudkan 

implementasi perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil dalam rangka 

meningkatkan kemampuan TNI AU adalah sebagai berikut: 

 

a. Sampai saat ini, TNI AU belum mengimplementasikan isi perjanjian 

kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil yang telah disepakati pada tahun 2017. 

Perjanjian pertahanan Indonesia dan Brazil perlu segera diimplementasikan 

mengingat potensi keuntungan yang akan didapatkan TNI AU dari FAB yang 

memiliki kemampuan yang modern. 

 

b. Permasalahan yang dihadapi oleh TNI AU dalam rencana implementasi 

perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil adalah masalah peranti -lunak 

yang belum lengkap, sarana-prasarana yang terbatas dan sumber daya manusia 

yang terbatas. 
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c. Upaya implementasi kerjasama TNI AU dan FAB harus diselesaikan secara 

bersama-sama oleh Kemhan RI, Mabes TNI dan Mabesau melalui upaya 

penyusunan peranti  lunak, memperbaiki dukungan sarana-prasarana, serta 

menyediakan kualitas dan kuantitas sumber-daya manusia yang memadai. 

 

7. Saran.   Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mewujudkan implementasi 

perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil dalam rangka meningkatkan 

kemampuan TN AU dan FAB adalah sebagai berikut: 

 

a. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong implementasi perjanjian 

kerjasama pertahanan Indonesia dan Brazil, sebagai bagian dari implementasi dari 

Kerjasama Strategis Pemerintah Indonesia dan Brazil yang sudah ditanda-tangani 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lula da Silva sejak tahun 2008.  

 

b. Kemhan RI, Mabes TNI dan Mabesau menyiapkan anggaran yang akan 

digunakan untuk implementasi kerjasama antara TNI AU dan FAB. Dengan 

perkembangan jumlah kerjasama internasional, ternyata jumlah dukungan anggaran 

kegiatan pendidikan, latihan dan kerjasama luar-negeri lain masih terlalu kecil. 

Kemhan, TNI dan TNI AU juga perlu melaksanakan diskusi dan pendekatan kepada 

Kemhan dan FAB agar bersedia mendukung anggaran kegiatan kerjasama dengan 

TNI AU. 

 

c. Mabes TNI segera melaksanakan High Level Committee dengan Mabesgab 

AB Brazil sehingga implementasi perjanjian kerjasama militer oleh TNI AD, TNI AL 

dan TNI AU dapat diakselerasi. 

 

d. Mabesau agar segera melaksanakan validasi organisasi Spamau dengan 

menambah jabatan Paban Atase Udara dan organisasi Sopsau dengan menambah 

Paban Kerjasama Internasional. 

 

e. TNI AU dan FAB menginisiasi kerjasama dengan fokus kerjasama pendidikan 

dengan saling mengirim siswa di lembaga pendidikan Seskoau dan Sesko FAB 

sebagai awal implementasi kerjasama yang lebih luas. 
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