
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya, negara-negara modern di dunia saling membutuhkan satu 

sama lain. Tidak ditemukan negara yang tidak pernah berinteraksi dengan negara 

lain. Setiap negara memiliki kepentingan masing-masing sehingga kerja sama 

diperlukan untuk saling melengkapi kepentingan antar negara-negara yang 

menjalin kerja sama. Dengan menjalin kerja sama, akan menjangkau lebih banyak 

orang sehingga program yang sedang dilaksanakan semakin diketahui masyarakat 

luas dan efektif.  

Indonesia terletak pada posisi strategis, berbatasan dengan dua benua dan 

dua samudera. Letak yang strategis ini membawa banyak keuntungan bagi 

Indonesia. Keuntungan yang dimaksud ada di bidang ekonomi; menjadi jalur 

perdagangan dunia, hingga di sektor pariwisata; memiliki pesona alam yang 

menjadi daya tarik turis asing. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara 

maritim yang terdiri dari 70% air, termasuk negara yang memiliki laut terluas di 

dunia. Hal ini yang mendukung Indonesia untuk unggul di bidang kemaritiman 

dan wisata bahari. Pulau-pulau besar di Indonesia; Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua berbatasan langsung dengan 

laut sehingga setiap pulau memiliki daya tarik wisata tersendiri. 

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Maluku ternyata dilirik oleh negara 

tetangga yaitu Australia. Ibukota Provinsi Maluku, Kota Ambon dengan Darwin, 

kota yang terletak di bagian utara Australia berbatasan secara langsung dengan 
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lautan luas membentang antara kedua kota ini. Karena itu, Pemerintah Kota 

Darwin melihat peluang untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota 

Ambon. Kedua kota melihat adanya kemiripan dan potensi pariwisata, maka pada 

tahun 1987 diadakan yacht race yang dimulai dari Darwin hingga garis finish di 

Ambon. Yacht race ini yang menjadi awal mula pembentukan kerja sama yang 

resmi dibentuk pada tahun 1989.1 

Setelah sekian lama kerja sama ini berjalan, kedua Pemerintah melihat 

bahwa ternyata kerja sama antara kedua kota dapat diperluas ke beberapa bidang 

lain selain bidang pariwisata yang pastinya akan menguntungkan kedua pihak. 

Menurut mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, kerja sama yang telah 

berjalan selama ini melalui kegiatan internasional, Darwin-Ambon Yacht Race, ke 

depan perlu dikembangkan lagi di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, 

lingkungan hidup serta bidang lainnya yang dapat menguntungkan kedua negara.2  

Alasan diangkatnya topik ini adalah karena penulis melihat kenyataan 

bahwa Indonesia Timur khususnya Maluku memiliki potensi pariwisata berskala 

internasional yang dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia tetapi 

belum dimaksimalkan dan dimanfaat dengan baik. Pariwisata sebagai ‘pintu 

masuk’ kerja sama bagi kedua kota, kerja sama ini kemudian dikembangkan ke 

bidang-bidang lainnya. Namun, perkembangan kerja sama ini dinilai lambat 

dikarenakan dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala. 

                                                             
1 Hellen Dan Pariwisata Maluku. KOMPAS.com. 16 Juli 2010. 

https://biz.kompas.com/read/2010/07/17/03212390/.hellen.dan.pariwisata.maluku. Diakses pada 

16 Agustus 2019 
2 Hubungan "sister City" Darwin-Ambon Perlu Dikembangkan. Gresnews.com. 18 Agustus 

2011. http://www.gresnews.com/berita/sosial/55180-hubungan-sister-city-darwin-ambon-perlu-

dikembangkan/. Diakses pada 20 Agustus 2019. 

https://biz.kompas.com/read/2010/07/17/03212390/.hellen.dan.pariwisata.maluku
http://www.gresnews.com/berita/sosial/55180-hubungan-sister-city-darwin-ambon-perlu-dikembangkan/
http://www.gresnews.com/berita/sosial/55180-hubungan-sister-city-darwin-ambon-perlu-dikembangkan/
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Kerja sama ini dinilai menarik karena aktor yang berperan adalah aktor 

non-negara yaitu kota dan bersentuhan langsung dengan masyarakat kedua kota 

tersebut. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk melihat implikasi kerja 

sama antara kedua kota, Ambon dan Darwin. Yang akan dibahas oleh penulis 

dimulai dari bagaimana kerja sama ini bisa terjalin, tujuan kota Ambon menjalin 

kerja sama, kendala yang dihadapi dalam kerja sama dan implikasinya terhadap 

hubungan bilateral Indonesia-Australia. Diharapkan melalui penelitian ini, 

Pemerintah Indonesia dan masyarakat lebih menyadari potensi yang dimiliki oleh 

Indonesia. 

Berdasarkan sejumlah alasan penting dalam mengkaji topik pada paragraf-

paragraf sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul “Kerja Sama Indonesia-

Australia dalam Pengembangan “Sister City” Ambon-Darwin.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan untuk membantu 

penulis lebih fokus lagi dalam meneliti, penulis membatasi dan merumuskan 

permasalahan yang diangkat dalam proses penelitian. Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dari topik ini adalah : 

1. Apa yang menjadi latar belakang kerja sama Indonesia-Australia                       

dalam mengembangkan Sister City Ambon-Darwin? 

2. Apa kendala yang memperlambat kerja sama  ini? 

3. Bagaimana implikasi kerja sama ini bagi hubungan bilateral Indonesia-

Australia? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh penulis setelah 

melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Menggambarkan latar belakang pembentukan kerja sama Ambon-Darwin 

2. Memaparkan kendala dalam kerja sama Ambon-Darwin 

3. Menjelaskan implikasi kerja sama terhadap hubungan bilateral Indonesia-

Australia 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

kepada setiap kalangan yang membaca hasil penelitian ini. Manfaat yang ingin 

dicapai oleh penulis antara lain: 

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca dari setiap kalangan mengenai latar belakang pembentukan kerja sama 

Indonesia-Australia. Penulis berharap pembaca lebih sadar mengenai pentingnya 

pembentukan kerja sama yang menguntungkan kedua pihak serta meningkatkan 

perekonomian dan kualitas sumber daya di Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat mengedukasi pembaca mengenai seberapa 

jauh perkembangan kerja sama yang terjalin antara kedua kota dan juga 

implikasinya bagi hubungan bilateral kedua negara. 
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3. Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan acuan pemerintah dalam membangun kerja sama dan membangun hubungan 

diplomatik dengan negara lain. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang pembentukan kerja sama 

Ambon-Darwin dan alasan penulis melihat topik ini menarik. Selain itu, bab ini 

mengandung inti, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian yang akan 

dijawab dalam penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan sistematika 

penulisan yang menjelaskan isi dari setiap bab. 

 

Bab II: Kerangka Berpikir 

Pada bab ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka sebagai fondasi awal 

dalam memulai penelitian serta melakukan analisis pada penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

Selain itu, pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjadi dasar dan 

perspektif penulis dalam membahas topik ini. 

 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini secara khusus akan menjelaskan bagaimana penulis akan 

mengumpulkan data untuk penelitian. Bab ini merangkum pendekatan penelitian, 
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metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan 

digunakan oleh penulis dalam mengolah data. 

 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini merupakan bab dimana penulis akan menjabarkan dan menjelaskan 

hasil analisis dari setiap data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, penulis akan 

membahas lebih mendalam mengenai latar belakang pembentukan kerja sama ini, 

kepentingan pemerintah, kendala yang dihadapi, dan hasil kerja sama serta 

implikasinya bagi hubungan bilateral kedua negara. 

 

Bab V: Penutup 

Pada bab terakhir ini, penulis akan merangkum isi dari bab pertama hingga 

ketiga sekaligus menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga 

akan berisi saran-saran aplikatif dari penulis berkaitan dengan topik yang dibahas. 
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