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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesawat merupakan transportasi yang sangat populer sejak awal abad ke-

21. Di zaman modern, manusia memerlukan sesuatu yang serba cepat dan murah. 

Jika dahulu hanya masyarakat kalangan atas saja yang bisa bepergian dengan 

pesawat terbang, maka berbeda sejak tahun 2000-an dimana hampir semua orang 

pernah merasakan terbang dengan pesawat udara. Apalagi banyak penyedia jasa 

udara (maskapai penerbangan) yang menawarkan harga tiket murah demi menarik 

minat calon penumpang. Pesawat terbang bagi negara Indonesia sangat penting, 

karena sebagai negara kepulauan yang memiliki beberapa kepulauan besar dan 

pulau kecil, dibutuhkan alat transportasi yang cepat dan efisien agar dapat 

menghubungkan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam waktu singkat. 

Maskapai penerbangan tak akan dapat menjalankan usahanya jika tanpa 

armada pesawat, maka dari itu maskapai harus membeli beberapa atau banyak 

pesawat bahkan menyewa dari jasa penyewaan pesawat sesuai kebutuhan pangsa 

pasar. Di Indonesia, rata-rata jenis pesawat yang sering digunakan oleh Maskapai 

tanah air adalah Boeing. Namun, semakin berjalannya waktu, jenis pesawat dari 

pabrikan luar negeri mulai menghiasi langit negeri seperti Boeing Company,
1
 

                                                             
1Ahmad Fauzi, Lion Air Group Resmi Beli 50 Pesawat Boeing 737 MAX 10, di akses dari 

https://www.oranyenews.com/ekonomi/2018/04/9123/lion-air-group-resmi-beli-50-pesawat-

boeing-737-max-10 (07/05/2018, 14.55 WIB). 

https://www.oranyenews.com/author/admin2
https://www.oranyenews.com/ekonomi/2018/04/9123/lion-air-group-resmi-beli-50-pesawat-boeing-737-max-10
https://www.oranyenews.com/ekonomi/2018/04/9123/lion-air-group-resmi-beli-50-pesawat-boeing-737-max-10
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Airbus Industrie,
2
 Bombardier Aerospace,

3
 ATR (Avions de Transport Regional),

4
 

Cessna Aircraft Company
5
 dan de Havilland Canada.

6
 Tidak mau kalah dengan 

Pabrik pesawat buatan negara asing, Indonesia telah mencoba mengembangkan di 

Industri kedirgantaraan dengan nama Perusahaan PT. Industri Pesawat Terbang 

Nurtanio (disingkat PT. IPTN) sejak tahun 1970-an. 

Adapun tokoh-tokoh pembuat pesawat terbang di Indonesia seperti 

Achmad Bin Talim yang membuat pesawat bernama Walraven-2 (W2) pada tahun 

1934, Wiweko Supono yang membuat pesawat eksperimental Wiweko 

Experimental Lightplane RI-X (WEL RI-X) di tahun 1948, dan yang terakhir 

adalah Nurtanio Pringgoadisurjo yang membuat pesawat berbahan metal 

bersenjata pertama di Indonesia yang diberi nama Kumbang NU 200.
7
 

Awal sejarah perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia, dimulai 

pada tahun 1946 dengan membentuk Biro Rencana dan Konstruksi Pesawat yang 

berlokasi di wilayah Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara Madiun sebagai 

                                                             
2 Hendra Gunawan, Citilink Sambut Pesawat Airbus Terbaru, di akses dari 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/24/citilink-sambut-pesawat-airbus-terbaru 

(07/05/2018, 15:02 WIB) 

3 Erlangga Djumena, Terbangkan Bombardier, Garuda Datangkan 50 Pilot Asing, di akses 

darihttps://tekno.kompas.com/read/2013/01/30/10223124/terbangkan.bombardier.garuda. 

datangkan. 50.pilot.asing (07/05/2018, 15.04 WIB) 

4detikFinance, Pesawat ATR 72-600 Garuda Terbang Perdana Denpasar ke Labuan Bajo 

dan Bima, di akses dari https://finance.detik.com/industri/d-2429229/pesawat-atr-72-600-garuda-

terbang-perdana-denpasar-ke-labuan-bajo-dan-bima (07/05/2018, 15.05 WIB) 

5  Website resmi Susi Air, Spesifikasi Cessna C208B Grand Caravan, di akses dari 

http://susiair.com/caravan (07/05/2018, 15.08 WIB) 

6  Website resmi Air Fast, Spesifikasi DHC6-300 TWIN OTTER, di akses dari 

http://www.airfastindonesia.com/fleet/fixed-wing/turboprop/dhc6-300-twin-otter(07/05/2018, 

15.12 WIB) 

7Antonius Lisliyanto, Sejarah dan Masa Depan Industri Pesawat Terbang di Indonesia, 

diakses dari http://www.siperubahan.com/read/2210/Masa-Depan-Industri-Pesawat-Terbang-di-

Indonesia(25/9/2016, 12.00 WIB) 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/24/citilink-sambut-pesawat-airbus-terbaru
https://tekno.kompas.com/read/2013/01/30/10223124/terbangkan.bombardier.garuda.%20datangkan.%2050.pilot.asing
https://tekno.kompas.com/read/2013/01/30/10223124/terbangkan.bombardier.garuda.%20datangkan.%2050.pilot.asing
https://finance.detik.com/industri/d-2429229/pesawat-atr-72-600-garuda-terbang-perdana-denpasar-ke-labuan-bajo-dan-bima
https://finance.detik.com/industri/d-2429229/pesawat-atr-72-600-garuda-terbang-perdana-denpasar-ke-labuan-bajo-dan-bima
http://susiair.com/caravan
http://www.airfastindonesia.com/fleet/fixed-wing/turboprop/dhc6-300-twin-otter
http://www.siperubahan.com/read/2210/Masa-Depan-Industri-Pesawat-Terbang-di-Indonesia
http://www.siperubahan.com/read/2210/Masa-Depan-Industri-Pesawat-Terbang-di-Indonesia
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awal Industri kedirgantaraan Indonesia. Namun, puncak dari terbentuknya sebuah 

Industri dimulai pada tahun 1976 dengan didirikannya PT Industri Pesawat 

Terbang Nurtanio yang dibentuk oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Tepat pada 

tahun 1986, perusahaan melakukan penggantian nama menjadi PT Industri 

Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) melalui Keputusan Presiden (KEPRES) no. 

15/1986 dan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
8
 

BJ Habibie, adalah sosok penting yang mengawali dalam perencanaan 

pembuatan dan perakitan Pesawat modern hasil karya Indonesia. Bermula ketika 

Ia mengirimkan karyawan-karyawan IPTN (Industri Pesawat Terbang Nurtanio) 

ke pabrik CASA asal Spanyol. Perusahaan CASA adalah satu-satunya pabrik 

pesawat yang mau bekerjasama dengan IPTN. Sebelumnya, perusahaan IPTN 

telah mencoba untuk meminta Fokker asal Belanda dan Bombardier Aerospace 

asal Kanada untuk melakukan kerjasama namun ditolak. Pesawat jenis C212 

adalah bukti sejarah awal kerjasama CASA - IPTN dan perakitan dilakukan di 

Bandung. Sejak saat itu, proses transfer teknologi berlangsung dan semua pesanan 

melalui EADS CASA telah dirakit di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
9
 

Namun, pada tahun 1997, Indonesia menghadapi Krisis Ekonomi 

terburuk yang mengakibatkan turunnya kegiatan ekonomi beberapa perusahaan 

besar dan berujung pada kebangkrutan. Tak hanya di Indonesia, beberapa negara 

di Asia Timur pun terkena dampaknya. Akibat dari Krisis inilah, PT. IPTN 

                                                             
8 Website BUMN, Profil PT. Dirgantara Indonesia, diakses dari http://www.bumn.go.id/ 

ptdi/halaman/134(26/9/2016, 14.30 WIB). 

9 Antonius Lisliyanto, Sejarah dan Masa Depan Industri Pesawat Terbang di Indonesia, 

diakses dari http://www.siperubahan.com/read/2210/Masa-Depan-Industri-Pesawat-Terbang-di-

Indonesia (25/9/2016, 12.00 WIB) 

http://www.bumn.go.id/%20ptdi/halaman/134
http://www.bumn.go.id/%20ptdi/halaman/134
http://www.siperubahan.com/read/2210/Masa-Depan-Industri-Pesawat-Terbang-di-Indonesia
http://www.siperubahan.com/read/2210/Masa-Depan-Industri-Pesawat-Terbang-di-Indonesia


 

4 

dihentikan masa produktifnya karena tidak ada lagi modal dana yang disediakan 

oleh Pemerintah serta pemberhentian bantuan dana dari IMF hingga tak adanya 

fasilitas jaminan kredit untuk BUMN.
10

 

Tepat pada tahun 2010, setelah dilakukan penggantian nama dari PT. 

IPTN menjadi PT. DI, perusahaan mengajukan program “Restrukturisasi dan 

Revitalisasi (RR)” kepada Menteri BUMN, selaku kuasa Pemegang saham 

Persero. Dari pengajuan tersebut, PT DI berhasil meraih kesepakatan bersama PT 

Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk merevisi semua rencana bisnis 

perusahaan.
11

 Setelah kesepakatan disetujui, perusahaan memulai kembali 

kegiatan produksinya dengan merangkai pesawat jenis CN235 dan CN212, yang 

sudah terlebih dahulu menjadi keunggulan sejak perusahaan terbentuk. Namun, 

kedua pesawat tersebut tidak diproduksi dalam bentuk versi komersial melainkan 

versi militer, dikarenakan pembeli dari pesawat tersebut merupakan Lembaga 

kenegaraan seperti Tentara Nasional Angkatan Udara, Angkatan Laut hingga 

Angkatan Darat dari berbagai negara.
12

 

Dalam upaya mengembangkan industri kedirgantaraan di Indonesia, 

pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi dalam program 

pengembangan, seperti kebijakan untuk lebih banyak menggunakan produk dalam 

negeri, kebijakan pengembangan kawasan industri, kebijakan pengembangan 

                                                             
10  Lepi T. Tarmidi, Krisis Moneter Indonesia, diakses dari 

http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/ (25/9/2016, 16.45 WIB) 

11 Website BUMN, Profil PT. Dirgantara Indonesia, diakses dari 

http://www.bumn.go.id/ptdi/halaman/134(26/9/2016, 08.30 WIB) 

12 Website Detik.com, Pelanggan produk pesawat buatan PT. DI, diakses dari 

http://finance.detik.com/industri/d-2172491/dari-tni-boeing-hingga-airbus-jadi-pelanggan-pt-di- 

(19/11/2016, 16.30 WIB) 

http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/
http://www.bumn.go.id/ptdi/halaman/134
file:///D:/01-Skripsi%202018/01-ardo%20PUTRA/Skripsi-ARDOrevisi/Pelanggan%20produk%20pesawat%20buatan%20PT.%20DI,%20diakses%20dari%20http:/finance.detik%20.com/industri/d-2172491/dari-tni-boeing-hingga-airbus-jadi-pelanggan-pt-di-
file:///D:/01-Skripsi%202018/01-ardo%20PUTRA/Skripsi-ARDOrevisi/Pelanggan%20produk%20pesawat%20buatan%20PT.%20DI,%20diakses%20dari%20http:/finance.detik%20.com/industri/d-2172491/dari-tni-boeing-hingga-airbus-jadi-pelanggan-pt-di-
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komponen pendukung, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

berkualitas dan kebijakan regulasi yang tepat.
13

 

Kementerian Perindustrian sebagai kementerian dalam pemerintahan 

Indonesia di bidang industri berupaya membangkitkan kembali masa kejayaan 

Industri dirgantara seperti di era 1980-an. Beberapa tindakan yang telah dilakukan 

Kemenperin adalah mencari industri lokal yang berpotensi mempunyai 

kemampuan memproduksi komponen pesawat dan memberikan kesempatan untuk 

mempelajari kepada Industri di bidang produksi komponen agar mempunyai 

keahlian dasar dalam memproduksi komponen pesawat yang bagus dan 

berkualitas.
14

 

Komponen-komponen pesawat terbang yang dirakit oleh PT. Dirgantara 

Indonesia (PT DI), diantaranya pada proyek pesawat jenis Airbus A380, PT. DI 

dipercaya sebagai pemasok tunggal komponen Inboard Outer Fixed Leading Edge 

(IOFLE) yang merupakan bagian akar sayap pesawat. Pada pesawat jenis Airbus 

A320 dan A321, PT DI merakit komponen D-Nose, Pylon dan Leading Edge. 

Pada proyek Airbus A350, perusahaan dikontrak untuk membuat komponen Root 

End Fillet Fairing (REFF). Sedangkan kerjasama dari Boeing, salah satunya PT. 

                                                             
13 Dwi Murdaningsih, Strategi Pemerintah Kembangkan Industri Pesawat, diakses dari 

https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomidanbisnis/strategi-pemerintah-kembangkan-industri-

pesawat/ar-BBxBXaH?li=AAfukE3 (13/01/2017, 14.33 WIB) 

 
14   Website Kemenperin, Langkah Strategis Kemenperin Bangkitkan Industri Dirgantara 

Nasional, diakses dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/14112/Langkah-Strategis-

Kemenperin-Bangkitkan-Industri-Dirgantara-Nasional (20/11/2018, 04.30 WIB) 

https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomidanbisnis/strategi-pemerintah-kembangkan-industri-pesawat/ar-BBxBXaH?li=AAfukE3
https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomidanbisnis/strategi-pemerintah-kembangkan-industri-pesawat/ar-BBxBXaH?li=AAfukE3
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14112/Langkah-Strategis-Kemenperin-Bangkitkan-Industri-Dirgantara-Nasional
http://www.kemenperin.go.id/artikel/14112/Langkah-Strategis-Kemenperin-Bangkitkan-Industri-Dirgantara-Nasional
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DI membuat komponen Leading Edge Skin yang terletak pada bagian depan sayap 

untuk pesawat jenis Boeing 747-8.
15

 

Untuk pelaksanaan bimbingan teknis diantaranya mempelajari alat 

rubber seal, interior, komponen metal, tools dan jig, standar mutu komponen 

pesawat, ban vulkanisir pesawat, dan pembuatan main and nose landing gear 

pesawat N219. Kemenperin turut menyediakan sinergi antara PT. Dirgantara 

Indonesia (termasuk PT. Regio Aviasi Industri) untuk difasilitasi komponen 

pesawatnya oleh industri komponen nasional. Program kemenperin tersebut 

diharapkan dapat memacu industri nasional untuk menghasilkan produk yang 

bagus pada pesawat dan helikopter buatan perusahaan.
16

 Selain itu, Kemenperin 

membantu industri untuk memperoleh sertifikasi dalam dan luar negeri pada 

komponen pesawat, melaksanakan monitoring konsorsium pada pembangunan 

komponen N219 dan mewujudkan kerjasama internasional demi perkembangan 

industri komponen pesawat buatan dalam negeri.
17

 

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena Penulis akan mencoba untuk 

memahami kasus secara mendalam yang berhubungan dengan implikasi strategi 

kebijakan Indonesia dalam mengembangkan industri kedirgantaraan nasional. 

                                                             
15 Website Berita Satu, PT DI dapat berkah dari persaingan Airbus-Boeing, diakses dari 
http://www.beritasatu.com/bisnis/56364-ptdi-dapat-berkah-dari-persaingan-airbus-boeing.html 

(22/11/2016, 13.55 WIB) 

16 Septian Deny, Pemerintah Kaji Pembangunan Kawasan Industri Pesawat Terbang, diakses dari 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2420776/pemerintah-kaji-pembangunan-kawasan-industri-

pesawat-terbang (20/11/2018, 04.57 WIB) 

 

17
  Ibid 

http://www.beritasatu.com/bisnis/56364-ptdi-dapat-berkah-dari-persaingan-airbus-boeing.html
https://www.liputan6.com/me/septian.deny
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2420776/pemerintah-kaji-pembangunan-kawasan-industri-pesawat-terbang
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2420776/pemerintah-kaji-pembangunan-kawasan-industri-pesawat-terbang
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Oleh sebab itu, Penulis memberi judul penelitian ini “Kerjasama Internasional 

Indonesia dalam Mengembangkan Industri Dirgantara Nasional”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Strategi Ekonomi Politik Internasional (kebijakan kerjasama 

Internasional) Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Industri dirgantara 

nasional?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Menjelaskan kebijakan ekonomi politik Indonesia dalam pengembangan 

industri dirgantara nasional. 

2. Mengetahui dan menjelaskan kinerja operasional PT. Dirgantara 

Indonesia (PT DI) dalam menjalin kerjasama dengan produsen pesawat 

luar negeri. 

3. Mengetahui dan menjelaskan strategi kerjasama internasional Pemerintah 

Indonesia dalam pengembangan industri dirgantara nasional. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 
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1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi khususnya tentang kerjasama Internasional di bidang 

kedirgantaraan yang berguna bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan permasalahan serupa di masa mendatang. 

2. Manfaat secara Praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin bekerjasama 

dengan perusahaan dari luar negera dalam meningkatkan kinerja 

perusahaannya. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mischa Guzel Madian (NIM: 1006743632) 

dengan judul “Analisa Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam 

Pengembangan Pesawat Tempur KAI KF-X/IF-X”. Penelitian tersebut berupa 

Tesis yang dilakukan pada tahun 2012 di Universitas Indonesia, Jakarta dalam 

program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional. Pembahasan dalam 

penelitian ini yaitu menganalisa kerjasama negara Indonesia dan Korea Selatan 

dalam mengembangkan pesawat tempur produk baru generasi 4.5 KAI KF-X/IF-

X dengan membandingkan fenomena Revolution in Military Affairs (RMA) yang 

terjadi di kawasan Asia dengan tingkat kapabilitas pertahanan kedua negara dalam 

mensukseskan program kerjasama tersebut. Hasil analisa penelitian ini adalah 

tidak adanya Istilah RMA yang dimaksud di Asia Tenggara secara umum, hal ini 

berujung pada ketidakmampuan dalam menjelaskan fenomena modernisasi dan 

kemajuan dari Industri Pertahanan di sebuah kawasan. Sedangkan alasan 
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Indonesia tertarik bekerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan 

program pesawat tempur modern adalah mengutamakan langkah strategis demi 

jaminan kemandirian pemenuhan kebutuhan pesawat tempur di masa depan. 

Sehingga, Indonesia tidak selalu bergantung dengan produksi pesawat buatan 

asing bahkan sebaliknya, Indonesia juga mampu memproduksi produk pesawat 

sendiri.
18

 

Penelitian berikutnya adalah berjudul “Pengaruh Penggunaan Media 

Internal Portal PT. Dirgantara Indonesia terhadap Citra Perusahaan” yang 

dilakukan oleh Ziko Pasaribu dari Universitas Telkom dengan jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Dalam penelitian berupa skripsi 

ini, dibahas mengenai seberapa besar pengaruh penggunaan Media Internal Portal 

PT. DI terhadap Citra Perusahaan. Teori yang digunakan adalah komunikasi, 

public relation, penggunaan media dan citra perusahaan. Metode penelitian 

tersebut menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam 

mengumpulkan data penelitian, peneliti tersebut menerapkan metode non-

probability sampling dengan purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah 

penggunaan Media Internal Portal PT DI memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap citra perusahaan dengan persentase sebesar 70,6%. Ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi penggunaan Media Internal Portal PT. DI, semakin tinggi 

                                                             
18 Mischa Guzel Madian, Analisa Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam 

Pengembangan Pesawat Tempur KAI KF-X / IF-X, diakses dari http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/4%20(11-01-16-12-00-11).pdf(19/11/2016, 11.00 

WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/4%20(11-01-16-12-00-11).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/4%20(11-01-16-12-00-11).pdf
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dan positif pandangan karyawan terhadap citra perusahaan dalam persepsi para 

karyawan PT. DI.
19

 

Penelitian ketiga, penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh 

Mahendra Adhi Nugroho dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 

berjudul “Konsep Teori dan Tinjauan kasus Etika bisnis PT Dirgantara Indonesia 

(1960-2007)”. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai kajian isu etika bisnis 

dengan mengukur tingkat pelanggaran etika menggunakan konsep teori. Penelitian 

menggunakan pendekatan Kualitatif. Kajian diteliti pada kasus yang terjadi pada 

perusahaan selama 47 tahun dari 1960 hingga 2007. Hasil temuan dalam 

penelitian ini, ditemukan beberapa pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam 

manajemen PT. DI di tahun 1995 hingga 2007. Penemuan pelanggaran 

perusahaan di ukur sesuai konsep ideal penerapan etika bisnis secara teoritis. 

Selain itu, moral tiap individu sebagai pelaku bisnis menjadi penggerak utama 

penerapan etika dalam suatu organisasi bisnis.
20

 

Penelitian yang terakhir, penelitian Jurnal yang membahas dalam bidang 

Transportasi Kereta Api namun masih berkaitan dengan Industri nasional. Jurnal 

ini disusun oleh Ilham Tri Juliyanto, Imam Hardjanto dan Moh. Said dari 

JurusanAdministrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi 

Kereta Api (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) daerah operasi VII 

                                                             
19 Ziko Pasaribu,Pengaruh Penggunaan Media Internal Portal PT. Dirgantara Indonesia 

terhadap Citra Perusahaan, diakses dari: http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/ 

article/view/1365(19/10/2016, 09.45 WIB) 

20  Mahendra Adhi Nugroho, “Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT. 

Dirgantara Indonesia (1960 ‐2007)”, diakses darihttp://staffnew.uny.ac.id/upload/ 

198311202008121002/penelitian/798-2720-1-pb.pdf(19/04/2017, 15.00 WIB) 

http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/%20article/view/1365
http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/%20article/view/1365
http://staffnew.uny.ac.id/upload/%20198311202008121002/penelitian/798-2720-1-pb.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/%20198311202008121002/penelitian/798-2720-1-pb.pdf
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Madiun”). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan 

oleh PT. KAI DAOP VII Madiun dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa 

transportasi Kereta Api. Selain itu, mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat pelaksanaan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

Kualitatif serta metode analisis Miles Huberman. Hasil penelitian tersebut adalah 

PT. KAI DAOP VII Madiun telah berhasil mengatasi masalah pelayanan, 

kenyamanan, ketepatan waktu dan keselamatan. Penerapan master strategy seperti 

enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy 

yang dilakukan oleh PT. KAI DAOP VII Madiun mampu menyelesaikan masalah 

utama perusahaan.
21

 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, akan membahas 

tentang “Kerjasama Internasional Indonesia dalam Pembangunan Industri 

Dirgantara Nasional”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam 

penelitian ini membahas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan 

beberapa Industri Pesawat terbang dari Eropa (Airbus) hingga Amerika serikat 

(Boeing) dalam membangun Industri Pesawat terbang dalam Negeri (PT. DI). 

 

 

 

                                                             
21 Ilham Tri Juliyanto, Imam Hardjanto, Moh. Said, “Strategi Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dearah 

Operasi VII Madiun)”, di akses dari 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285582&val=6469&title=Strategi%20Pening

katan%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Transportasi%20Kereta%20Api%20%20(Studi%20

Pada%20PT.%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero)%20Dearah%20Operasi%20VII%20

Madiun) (19/04/2017, 15.55 WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285582&val=6469&title=Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Transportasi%20Kereta%20Api%20%20(Studi%20Pada%20PT.%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero)%20Dearah%20Operasi%20VII%20Madiun)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285582&val=6469&title=Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Transportasi%20Kereta%20Api%20%20(Studi%20Pada%20PT.%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero)%20Dearah%20Operasi%20VII%20Madiun)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285582&val=6469&title=Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Transportasi%20Kereta%20Api%20%20(Studi%20Pada%20PT.%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero)%20Dearah%20Operasi%20VII%20Madiun)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285582&val=6469&title=Strategi%20Peningkatan%20Kualitas%20Pelayanan%20Jasa%20Transportasi%20Kereta%20Api%20%20(Studi%20Pada%20PT.%20Kereta%20Api%20Indonesia%20(Persero)%20Dearah%20Operasi%20VII%20Madiun)
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Tabel 1.1. 

Posisi Penelitian 

No. 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Alat Analisa dan 

Teori/Konsep 
Hasil Penelitian 

1. Mischa Guzel 

Madian “Analisa 

Kerjasama 

Indonesia – Korea 

Selatan dalam 

Pengembangan 

Pesawat Tempur 

KAI KF-X / IF-X” 

Metode Kualitatif 

deskriptif analitis, 

Teori Stratification 

and tiers, Konsep 

Revolution in 

Military Affairs 

(RMA), Military 

Innovation, 

Teknology 

diffusion. 

Pesawat tempur KAI KF-X / 

IF-X tidak mempengaruhi 

Revolution in Military Affairs 

(RMA) Indonesia karena 

pesawat tempur tersebut akan 

memenuhi tuntutan 

operasional TNI AU di masa 

depan dan tidak akan 

menyebabkan perubahan 

signifikan terhadap doktrin 

maupun postur TNI. Yang 

terjadi adalah Evoution in 

Military Affair, bukan 

Revolution in Military 

Affairs. 

2. Ziko Pasaribu 

“Pengaruh 

Penggunaan Media 

Internal Portal PT. 

Dirgantara 

Indonesia terhadap 

Citra Perusahaan” 

Metode Kuantitatif 

dan deskriptif, 

Teori Komunikasi, 

public relation, 

penggunaan media 

dan citra 

perusahaan. 

Penggunaan Media Internal 

Portal PT DI memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap citra perusahaan 

dengan persentase sebesar 

70,6%. Ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi 

penggunaan Media Internal 

Portal PT. DI, semakin tinggi 

dan positif pandangan 

karyawan terhadap citra 

perusahaan dalam persepsi 

para karyawan PT. DI. 

3. Mahendra Adhi 

Nugroho “Konsep 

Teori dan Tinjauan 

kasus Etika bisnis 

PT Dirgantara 

Indonesia (1960 – 

2007)” 

Pendekatan 

Kualitatif, Konsep 

dasar Etika secara 

teoritis dan 

komprehensif 

Hasil temuan dalam 

penelitian ini, ditemukan 

beberapa pelanggaran etika 

bisnis yang terjadi dalam 

manajemen PT. DI di tahun 

1995 hingga 2007. Penemuan 

pelanggaran perusahaan di 

ukur sesuai konsep ideal 

penerapan etika bisnis secara 

teoritis. Selain itu, moral tiap 
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No. 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Alat Analisa dan 

Teori/Konsep 
Hasil Penelitian 

individu sebagai pelaku 

bisnis menjadi penggerak 

utama penerapan etika dalam 

suatu organisasi bisnis 

 

No. 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Alat Analisa dan 

Teori/Konsep 
Hasil Penelitian 

4. Ilham Tri 

Juliyanto, Imam 

Hardjanto dan 

Moh. Said 

“Strategi 

Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Jasa Transportasi 

Kereta Api (Studi 

pada PT. Kereta 

Api Indonesia 

(Persero) daerah 

operasi VII 

Madiun” 

Penelitian 

deskriptif dengan 

pendekatan 

kualitatif dan 

metode analisis 

Miles Huberman 

Hasil penelitian tersebut 

adalah PT. KAI DAOP VII 

Madiun telah berhasil 

mengatasi masalah 

pelayanan, kenyamanan, 

ketepatan waktu dan 

keselamatan. Penerapan 

master strategy seperti 

enterprise strategy, corporate 

strategy, business strategy 

dan functional strategy yang 

dilakukan oleh PT. KAI 

DAOP VII Madiun mampu 

menyelesaikan masalah 

utama perusahaan 

5. Ardo Putra Indhana 

“Kerjasama 

Internasional 

Indonesia dalam 

Pengembangan 

Industri Dirgantara 

Nasional (2010-

2016)” 

Metode Deskriptif 

Kualitatif, Teori 

Pemasaran, Konsep 

Investasi dan 

Konsep Ventura 

Bersama 

Hasil penelitian ini adalah PT 

DI melaksanakan program 

memperluas kapasitas dan 

kapabilitas Strategi (2015-

2025), memfokuskan 

pemasaran pesawat 

dikategori small-class hingga 

medium-class, menawarkan 

program Upgrade & 

Modification Aircraft dalam 

rangka memberikan kepuasan 

terhadap konsumen, selalu 

menghadiri ajang pameran 

Air Show Internasional 

sebagai upaya promosi 

produk, selalu menawarkan 

variasi dan inovasi pada 

pesawat buatan PT DI 
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No. 
Nama dan Judul 

Penelitian 

Alat Analisa dan 

Teori/Konsep 
Hasil Penelitian 

dengan teknologi yang lebih 

baru, dan menjalin hubungan 

baik dengan beberapa 

perusahaan asing untuk 

mempertahankan kerjasama 

mitra strategis melalui 

menghasilkan produk yang 

bagus. 

 

1.5 Kerangka Konsep dan Teori 

1.5.1 Investasi 

Investasi adalah sebuah pertanggung-jawaban atas sejumlah dana atau 

simpanan dengan maksud mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan 

datang. Investasi, dapat berkaitan dengan berbagai segala hal mengenai kegiatan. 

Kegiatan investasi yang biasa dilakukan berupa penanaman modal sejumlah dana 

pada aset rill seperti emas, mesin dan bangunan hingga aset keuangan seperti 

deposito, saham maupun obligasi.
22

 

Tujuan Investasi secara umum adalah untuk menghasilkan uang dan 

mempertinggi kemakmuran moneter Investor. Dana untuk berinvestasi biasa 

berasal dari aset-aset pinjaman ataupun tabungan. Motivasi seorang atau beberapa 

Investor melakukan Investasi yaitu memperoleh kehidupan yang lebih baik di 

masa depan, mengurangi tekanan inflasi dan dorongan agar menghemat pajak.
23

 

Proses investasi harus dipahami oleh seorang investor, seperti mengerti konsep 

                                                             
22 Eduardus Tandelilin, 2001, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Yogyakarta : 

BPFE-Yogyakarta, hal. 3 

23Ibid., hal. 4 
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dasar investasi. Hal ini penting yang bertujuan menjadi dasar utama dalam tiap 

tahapan pembuatan keputusan investasi.
24

 

Investasi yang diperoleh PT. Dirgantara Indonesia berasal dari 

Penyertaan Modal Negara (PMN). Penyertaan Modal Negara adalah proses 

pemisahan aset negara menjadi modal di perusahaan BUMN, BUMS hingga 

perusahaan asing bahkan perusahaaan di Lembaga Internasional. Jika Penyertaan 

Modal Negara memberikan dana dalam jumlah besar kepada BUMN, maka hal 

tersebut menunjukan komitmen pemerintah dalam mengefisiensi anggaran dan 

meningkatkan belanja produksi. Alokasi PMN kepada BUMN digunakan untuk 

investasi sekaligus memperkuat permodalan. Diharapkan langkah ini dapat 

meningkatkan peran BUMN agar mampu mendukung program prioritas 

nasional.
25

 

1.5.2 Pemasaran 

Pemasaran adalah tahapan proses interaksi antara Individu dan kelompok 

dengan tujuan memperoleh kebutuhan atau keinginan dari kedua belahpihak, 

diwujudkan dalam menciptakan hingga pertukaran produk dan nilai barang 

tersebut. Konsep pokok dari definisi tersebut adalah tentang kebutuhan, keinginan 

dan permintaan, produk, nilai, pertukaran dan transaksi pasar, dan pemasaran.
26

 

Manajemen pemasaran adalah program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan 

                                                             
24Ibid., hal. 5 

25 Setjen DPRRI, Penyertaan Modal Negara kepada BUMN, diakses dari 

http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Penyertaan-Modal-Negara-pada-BUMN-

1441158796.pdf  (18/12/2016, 15.45 WIB) 

26   Irawan, Faried Wijaya dan Sudjoni, 1996, Prinsip-prinsip Pemasaran, Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta,hal. 10 

file:///D:/01-Skripsi%202018/01-ardo%20PUTRA/Skripsi-ARDOrevisi/,%20Penyertaan%20Modal%20Negara%20kepada%20BUMN,%20http:/berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Penyertaan-Modal-Negara-pada-BUMN-1441158796.pdf
file:///D:/01-Skripsi%202018/01-ardo%20PUTRA/Skripsi-ARDOrevisi/,%20Penyertaan%20Modal%20Negara%20kepada%20BUMN,%20http:/berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Penyertaan-Modal-Negara-pada-BUMN-1441158796.pdf
file:///D:/01-Skripsi%202018/01-ardo%20PUTRA/Skripsi-ARDOrevisi/,%20Penyertaan%20Modal%20Negara%20kepada%20BUMN,%20http:/berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Penyertaan-Modal-Negara-pada-BUMN-1441158796.pdf
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dengan cara menganalisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian untuk 

mencapai tujuan organisasi.
27

 

Riset pemasaran adalah pendekatan secara sistematis dan objektif 

terhadap pembangunan pengadaan informasi untuk proses pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan pemasaran. Ada 4 (empat) kata kunci utama dalam riset 

pemasaran yaitu sistematis, objektif, informasi dan pengambilan keputusan. 

Sistematis berarti proyek penelitian telah direncanakan dan diorganisir secara 

matang, aspek taktis dan strategis harus terperinci secara baik. Objektif, mengacu 

pada ketidak-emosianalan dalam melakukan tanggung jawab dan terbebas dari 

faktor bias (pengelabuan). Sedangkan, Informasi dan Pengambilan keputusan 

merupakan elemen yang membedakan riset pemasaran dari riset bidang lain. 

Selain itu, kedua elemen tersebut juga merupakan sifat dari pengalaman dan 

pertimbangan.
28

 Dalam proses manajemen pemasaran, peran utamanya adalah 

membuat keputusan tentang unsur-unsur pemasaran. Karakteristik dari proses 

keputusan adalah informasi keberhasilan dalam mengelola pemasaran harus 

menerapkan 2 masukan informasi yaitu pengalaman dan pertimbangan pribadi, 

serta informasi yang lebih formal dalam sistem riset pemasaran.
29

 

Untuk melakukan Pemasaran pada produk-produk dari PT. Dirgantara 

Indonesia, perusahaan selalu bekerja sama dengan pemerintah. Sebagai contoh, 

TNI AU/AD/AL diwajibkan membeli pesawat dan helikopter buatan PT. 

Dirgantara Indonesia sebagai kebijakan menggunakan produk dalam negeri 

                                                             
27 Ibid. hal 15 

28  Yohanes Lamarto, 1987, Riset Pemasaran, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 18-19 

29 Ibid., hal. 10 
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terlebih dahulu untuk memperkuat alutsista negara. Selain itu, beberapa kedubes 

di berbagai negara berusaha memperkenalkan dan menawarkan produk-produk 

buatan Indonesia, salah satunya produk dari PT. Dirgantara Indonesia. Untuk 

menunjukkan keeksistensian perusahaan, PT. Dirgantara Indonesia sering 

bergabung dengan agenda-agenda internasional berupa pameran penerbangan (air 

show). Dengan adanya agenda tersebut, diharapkan dapat menarik lebih banyak 

calon pembeli (maskapai penerbangan) dari berbagai negara.
30

 

 

1.5.3 Joint Venture 

Joint Venture atau ventura bersama jika disebut dalam Bahasa Indonesia, 

adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua hingga lebih 

investor, partner, venture untuk membangun kerja sama dalam menjalankan 

bisnis demi tercapainya suatu tujuan. Kerjasama tersebut berlangsung sesuai 

jangka panjang yang sudah ditentukan oleh kedua belahpihak. Pihak venturer 

memiliki hak suara yang sama terkait proyek atau bisnis yang dikelolanya, hal ini 

diartikan tidak adanya keegoisan satu sama lain dari masing-masing venture.
31

 

Bentuk atau struktur dari ventura bersama dapat berupa perseroan 

terbatas, persekutuan perdata (partnership) ataupun model perjanjian. 

Kesepakatan kerjasama yang biasa dilakukan oleh venturer di bidang penelitian 

dan pengembangan, transfer teknologi, pengembangan produk bersama, produksi, 

                                                             
30  Website Tempo, PT. Dirgantara Indonesia bagi wilayah pemasaran,diakses dari 

https://m.tempo.co/read/news/2011/12/20/178372771/pt-dirgantara-bagi-wilayah-

pemasaran(18/12/2016, 13.00 WIB) 

31 Sukarnen Suwanto, 2012, Ventura Bersama (Joint Venture) – Panduan Akuntansi, 

JakartaSelatan: Penerbit Salemba Empat, Hal. 2 

https://m.tempo.co/read/news/2011/12/20/178372771/pt-dirgantara-bagi-wilayah-pemasaran
https://m.tempo.co/read/news/2011/12/20/178372771/pt-dirgantara-bagi-wilayah-pemasaran
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pembelian, distribusi, jasa konsultasi dan komersialisasi (pemasaran, promosi dan 

penjualan).
32

 

Dalam dunia bisnis internasional, ventura bersama merupakan salah satu 

metode pengembangan unggulan yang dapat memberikan lisensi, waralaba, 

akuisisi perusahaan yang sudah berjalan ataupun baru mendirikan entetitas bisnis 

di suatu negara. Sebuah perusahaan biasanya melakukan penetrasi pasar di negara 

lain dengan melakukan ventura bersama sebuah perusahaan lokal yang sudah 

berpengalaman melakukan kegiatan usaha di pasar tersebut, dengan 

menggabungkan keunggulan komparatif dari kedua perusahaan untuk 

menjalankan suatu proyek berjangka panjang ataupun permanen.
33

 

Ventura bersama juga merupakan bagian utama dari beberapa cara untuk 

meningkatkan nilai perusahaaan yang mencakup pertumbuhan Internal atau 

organik dan pertumbuhan eksternal atau anorganik.
34

 Alasan Ventura bersama 

dijadikan bentuk kerjasama oleh beberapa pihak adalah perencanaan yang 

strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperoleh atau menguasai 

pengetahuan dan bahkan dapat mentransfer pengetahuan yang sudah dipelajari, 

resiko Mitigasi alias jumlah investasi lebih kecil dibanding dana sendiri dan aspek 

internasional yaitu pemilihan pendirian ventura bersama antara perusahaan 

multinasional dengan partner lokal di suatu negara dibandingkan alternatif 

pendirian entetitas di suatu negara dimana perusahaan multinasional tersebut 

                                                             
32Ibid, Hal. 4 

33Ibid, Hal. 5 

34Ibid, Hal. 8 
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memiliki pengendalian penuh yang merupakan strategi yang dapat bekerja dengan 

baik jika perusahaan multinasional bisa mendapatkan partner lokal yang tepat.
35

 

PT. Dirgantara Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang berfokus pada 

bidang transportasi udara mendapatkan kepercayaan oleh Airbus Industrie dari 

Eropa dan Boeing Company dari Amerika serikat untuk merakit bagian-bagian 

pesawat pada produk mereka dengan cara kerjasama dalam bentuk kontrak 

perjanjian. Selain kedua perusahaan tersebut, KAI (Korea Aerospace Industries) 

juga tertarik untuk ventura bersama dalam membuat Pesawat tempur modern 

masa depan yaitu KF-X/IF-X. 

1.6  Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 

Penelitian Kualitatif: Penulisan diawali dengan fakta-data dari objek 

(peristiwa) yang diteliti. Berbagai kasusnya mengimplikasikan fokus masalah 

yang hendak dilaporkan. Pengerangkaan dimasukkan berbagai fakta atau data 

makro ke dalam tema, gagasan pokok dan kategori tertentu. Penggunaan strategi 

pengorganisasian laporan yang dapat membantu kelancaran presentasi gagasan 

dari studi kualitatif. Metode ini mengusulkan kerangka perencanaan atau proposal 

untuk studi Kualitatif. Laporan pendiskripsikan menekan penulisan yang bersifat 

interpretif dan evakuatif. Tujuan penulisan ilmiah ini, mendalami pemahaman 

mengenai sebuah topik. Dalam kualitatif, bagian informasi implikasi dan konklusi 

merupakan sektor cukup penting. Penulis mendapatkan solusi-solusi yang 

ditemukan dari permasalahan yang ditelitinya. Deskriptif merupakan teknik 

                                                             
35Ibid. Hal 16 
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analisa data dengan menggunakan data yang diukur secara langsung maupun tidak 

langsung.
36

 

1.6.2 Ruang Lingkup (Batasan) Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini meliputi batasan materi penelitian dan 

batasan waktu penelitian. 

1. Materi penelitian ini dibatasi pada kerjasama PT. Dirgantara Indonesia 

(PT DI) Indonesia dengan Airbus Defense and Space (ADS) Uni Eropa, 

Korea Aerospace Industries (KAI) Korea, Boeing Company Amerika 

Serikat, dan Turkish Aerospace Industries (TAI) Turki. 

2. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2010 hingga tahun 

2016. Alasan penentuan tahun tersebut adalah karena di tahun 2010, PT. 

Dirgantara Indonesia telah menerapkan kebijakan baru dalam rencana 

bisnis perusahaan. Peneliti akan mendalami kasus selama 6 tahun (hingga 

pada tahun 2016). 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber-sumber atau data-data dari penelitian ini berupa Buku dan 

Internet (Berita Online dan Website Resmi) dan wawancara langsung ke 

perusahaan PT. Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 

 

 

                                                             
36  Burhan bungin, 2001, Metode Penelitian Kualitatif – Aktualisasi metodologis kearah 

ragam varian kontemporer,Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal. 75. 



 

21 

1.7 Sistematika Penelitian 

BAB  I   Pendahuluan 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

1.2.   Rumusan Masalah 

1.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.   Penelitian Terdahulu 

1.5.   Kerangka Konsep dan Teori 

1.6.   Metodologi Penelitian 

1.6.1. Metode/Tipe Penelitian 

1.6.2. Ruang Lingkup (Batasan) Penelitian 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

1.7.   Sistematika Penelitian 

BAB  II   Sejarah Industri Penerbangan Indonesia 

2.1 Perjalanan Karir Industri Penerbangan di Indonesia 

2.1.1. Periode Awal Industri (tahun 1947 – 1976) 

2.1.2. Periode Masa Kejayaan Industri (tahun 1976 – 

1996) 

2.1.3. Periode masa Kebangkrutan Industri (Krisis Moneter 

Asia tahun 1997) 

2.1.4. Periode masa Restrukturisasi & Revitalisasi (tahun 

2010) 

2.1.5. Periode kebangkitan Industri (tahun 2010 - 2017) 

2.2 Profil PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) 
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2.2.1 Model kelola Bisnis PT. Dirgantara Indonesia 

2.2.2 Produk-produk dari PT. DI dari tahun 1976 hingga 

2016 

2.2.2.1 Produk Pesawat 

2.2.2.2. Produk Helikopter 

2.2.2.3.Komponen pesawat atau helikopter 

2.2.3 Pengembangan pesawat-pesawat baru oleh PT. DI 

pasca Revitalisasi dan Restrukturisasi 

BAB III Strategi Restrukturisasi dan Revitalisasi PT. Dirgantara Indonesia 

3.1 Strategi Restrukturisasi PT. DI 

3.2 Strategi Revitalisasi PT. DI 

BAB  IV  Pengembangan Kemitraan Global Indonesia dalam meningkatkan 

Industri Dirgantara Nasional 

4.1 Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia dalam Pengembangan 

Industri Dirgantara Nasional 

4.2 Model kerjasama PT. Dirgantara Indonesia dengan Pihak Asing 

4.3 Kinerja Operasional PT. Dirgantara Indonesia dalam Menjalin 

Kerjasama dengan Produsen Pesawat Luar Negeri 

4.3.1 Kerjasama PT. DI dengan Airbus Defence and Space  

4.3.2 Kerjasama PT DI dengan Korea Aerospace Industries 

(KAI) 

4.3.3 Kerjasama PT DI dengan Boeing Commercial 

Airplanes 



 

23 

4.3.4 Kerjasama PT DI dengan Turkish Aerospace 

Industries (TAI) 

4.4 Strategi Ekonomi Politik Internasional Indonesia dalam 

mengembangkan Industri Dirgantara Nasional 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini akan membahas Hasil penelitian dan saran 

 


