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INDONESIEN
Indonesien ligger mitt emellan två hav och har världens största skärgård, vilket ger landet en geostrategiskt utmanande position. Dessa faktorer utgör utgångspunkten för de första kapitlen i Defence White
Paper från år 2016. De inledande kapitlen presenterar landets strategiska möjligheter och utmaningar för
marin export och handel. Likt Australien har Indonesien ett primärt militärstrategiskt fokus på sina marina sjöstridskrafter, men saknar däremot den finansiella kraften till ett kompletterande flygvapen.
Idag bedriver det indonesiska försvarsdepartementet en implementeringsprocess av strategin ”Long
Term Strategic National Development Plan” vilken sträcker sig inom tidsperioden 2005–2025. Strategin
innehåller bland annat två delmål ”Global Maritime Fulcrum” och ”Minimun Essential Foce”. Strategin i dess helhet innefattar en modernisering av de marina sjöstridskrafterna, men även investeringar
i högteknologisk sensorutrustning som i samverkan med UAV ska kunna verka i förebyggande syften. I
Defence White Paper 2016 förklarar regeringen att detta är en fredsfrämjande investering i närområdet
och att Indonesien ser de närliggande länderna som vänner. Dock betonas att en utökad kontroll och ett
ökat skydd av de egna sjö- och handelslederna är viktigt för landets ekonomi och geografiska stabilitet.
Detta dels dels för att det finns en regional utmaning med inhemsk terrorism men även sjöröveri, varvid
en långsiktig strategi för att motarbeta detta är av största intresse. För att belysa detta träffade USA:s försvarsminister den indonesiska försvarsministern i mitten av augusti år 2018 för att diskutera och främja
ländernas långsiktiga samarbete på detta område.
Tryckta källor:
The Military Balance, 2017, International Institute for Strategic Studies, Routledge Taylor & Francis Group
Primära elektroniska källor:
Defence White Paper 2016, Kemhan (Försvarsdepartementet)
Indonesia Will Have the Fastest Growing Defence Budget in Asia Pacific Over The Next Five Years
Hämtad: 2018-10-12
Mattis, Indonesian Counterpart Reaffirm Defense Relationship
Hämtad: 2018-10-12
Transforming the Indonesian Armed Forces – Prospects and Challenges (Conference Report)
Hämtad: 2018-10-12
Sekundära/kompletterande källor (Ej statlig eller officiell information)
Indonesia’s Grand Defense Vision
Hämtat: 2018-10-12
ALRI - Navy of the Republic of Indonesia - Modernization
Hämtad: 2018-10-12
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Indonesia’s Military Modernisation
Hämtad: 2018-10-12
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FÖRSVARSANSLAGEN
Det finansiella målet ligger på en procent av BNP för att sedan gradvis öka under det kommande decenniet. Några specifika finansiella delmål, investeringar eller hur regeringen ska disponera de finansiella
medlem framgår dock inte.
IHS Markit (Janes) rapporterade i en artikel från år 2015 att de indonesiska försvarsanslagen skulle öka
avsevärt mellan åren 2017–2020 och därefter resultera i en summa på 14,3 miljarder dollar. Siffror hämtade från SIPRI 2018 visar däremot att Indonesiens försvarsanslag legat på 0,9 och 0,8 procent av BNP
åren 2015–2017, vilket indikerar att anslagen minskat istället för att öka år 2017. För år 2018 rapporterar
en av Indonesiens största dagstidningar att indonesiska försvarsdepartementet fått tilldelat sig 10 miljarder dollar. I övrigt saknas detaljerad information på engelska och det rekommenderas därför att söka
kompletterande information på indonesiska.
Tryckta källor:
The Military Balance, 2017, International Institute for Strategic Studies, Routledge Taylor & Francis Group
Elektroniska källor:
Defence White Paper 2016, Kemhan (Försvarsdepartementet)
Hämtad: 2018-10-12
Indonesia Will Have the Fastest Growing Defence Budget in Asia Pacific Over The Next Five Years
Hämtad: 2018-10-12
Indonesia Will Have Fastest Growing Defence Budget in Asia Pacific Over Next Five Years
Hämtad: 2018-10-12
Kemenhan dan Polri Dapat Anggaran Paling Besar pada APBN 2018
(indonesiska)
Hämtad: 2018-10-15
SIPRI Military Expenditure Database
Hämtad: 2018-10-15
Parametrar: Data for all countries 1949-2017, Indonesia, Sorted by GDP
Sekundära/kompletterande källor
Defense Ministry gets top allocation in 2018 state budget
Hämtad: 2018-10-12
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Under år 2018 har det indonesiska försvaret fått viktiga delleveranser, bland annat levererades två av de
tre beställda ubåtarna av Nagapasa-klassen. Ubåtarna är dieselelektriska och har flera moderniserade
uppgraderingar som framtagits i samarbete med den sydkoreanska leverantören Daewoo Shipbuilding.
Den sista ubåten är planerad att byggas i Indonesien av det indonesiska bolaget PT Pal, vilket är ett led i
att stärka landets nationella försvarsindustriella kapacitet. Detsamma gäller även den sjätte produktionen av landets nya LDP (Landing Platform Dock) som är avsedd för marinens helikopterresurser.
Med hjälp av SIPRIS trade register för tidsperioden 2010–2017, framkommer spridda inköp från olika
länder. Bland inköpen är det både materiel från Nato och materiel från forna Sovjet till det indonesiska
försvaret, dock bör det noteras att andrahandsmaterielen är uppgraderingar av äldre system, exempelvis
RM-70 (MRLS).
I NIDS Joint Research publicering av en studie om bland annat Indonesien, så presenteras en rad olika
militära inköp. I denna djupgående publicering presenteras bland annat inköp av satellitutrustning, modernisering av torpeder, nya fregatter och robotsystem.
Kommentar
Vid insamlingen av informationen till denna text har det framkommit genom olika källor att de indonesiska
affärerna stundvis är drabbade av problematiskt innehåll såsom korruption.
Elektroniska källor:
NIDS – National Institute for Defence Studies, Chapter 2, Japan
Hämtad: 2018-10-12
PT Pal Launched the 6th LPD for Indonesian Navy (TNI AL)
Hämtad: 2018-10-15
Sipri – Stockholm International Peace Research Institute
Hämtad: 2018-10-12
Parametrar: Suppliers: ALL, Recipients: Indonesien, Year; 2010-2017.
Sekundära/kompletterande källor
Indonesian Navy Expands its Submarine Force
Hämtad: 2018-10-12
ALRI - Navy of the Republic of Indonesia - Modernization
Hämtad: 2018-10-12
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