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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

antar negara. Ilmu hubungan internasional telah berkembang pada awal abad 20an. 

Melalui perkembangan yang ada pada awal abad 20, dapat dilihat bagaimana seiring 

berjalannya perkembangan zaman setiap negara membutuhkan kerjasama dengan 

negara lainnya yang membuat setiap negara dunia saling berinteraksi. Maka dari itu 

hubungan internasional menjadi hal yang penting untuk dipelajari dan setiap negara 

perlu meningkatkan kedekatannya dengan negara lain sehingga studi tersebut menjadi 

pembelajaran yang sangat dibutuhkan pada zaman ini. Hal tersebut juga 

memunculkan banyak organisasi internasional sebagai penunjang tercapainya 

hubungan antar negara dengan baik. 

Indonesia dalam kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 sebagai sebuah 

negara, memiliki hubungan internasional dengan banyak aktor lainya. Hubungan 

tersebut merupakan hal penting untuk dilakukan oleh Indonesia mengingat banyaknya 

kerjasama antar negara yang terjadi dan hal tersebut bisa dijadikan oleh Indonesia 

sebagai pedoman untuk berkembang sebagai negara yang merdeka. Hal tersebut dapat 

dilihat dari bagaimana Indonesia dapat mempelajari berbagai macam aspek dari aktor 

lainnya, terutama aktor lain yang lebih maju. Dalam menjalani hubungan 
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internasional, banyak hal - hal baru yang kemudian bisa dijadikan gambaran bagi 

Indonesia untuk semakin berkembang dan dengan adanya hubungan internasional 

yang dilakukan Indonesia dengan aktor lainnya, maka Indonesia dapat dengan 

mungkin untuk membuat kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan nasional. 

Pengkajian topik kerjasama militer Indonesia dan Australia dalam penanganan 

terorisme yang akan dibahas penulis, merupakan bagian dari hubungan internasional 

yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia khususnya dalam bidang militer. 

Kerjasama militer yang dilakukan Indonesia merupakan pembahasan keamanan yang 

merupakan bagian dari studi hubungan internasional. 

Dalam hubungan internasional yang terjadi sekarang ini, terdapat aktor utama 

yang disebut negara. Negara itu sendiri merupakan salah satu aktor yang banyak 

melakukan kegiatan dalam hubungan internasional. Sebuah buku dari Prof. Miriam 

Budiardjo, terdapat definisi negara didalamnya yang dinyatakan oleh Roger H. Soltau 

bahwa negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau 

mengendalikan persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat.1 Maka dari itu, 

dapat terlihat negara memiliki pengendalian terhadap rakyatnya untuk mengatasi 

segala rintangan di dalamnya. Dalam topik yang akan dibahas penulis tentang 

kerjasama militer Indonesia dan Australia dalam penanggulangan terorisme, tentunya 

terdapat pemahaman yang menekankan pada konsep mengenai negara yang 

didalamnya terdapat wilayah dan masyaratakatnya sendiri. Negara sebagai aktor 

                                                           
1Roger H. Soltau, dikutip oleh Prof. Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, (cet: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), Hal 48, Jakarta  
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dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh 

rakyatnya. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa negara merupakan asosiasi yang sah 

karena kedudukannya telah disepakati oleh rakyatnya yang merupakan bagian besar 

dari negara tersebut. Sebelum suatu wilayah bisa disebut dengan negara, tentunya 

kawasan tersebut harus memiliki unsur unsur seperti masyarakat, wilayah, 

pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari pihak lainnya (negara lain, PBB 

pasca perang dunia II). Jika persyaratan tersebut tepenuhi maka wilayah tersebut 

dapat berdiri sebagai sebuah negara dan negara tersebut dapat berperan sebagai aktor 

hubungan internasional. Sebuah negara dapat berpartisipasi dalam hubungan 

internasional untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan negara itu sendiri.  

Negara memiliki posisi yang kuat ditengah masyarakat dan alam. Banyak 

tindakan yang dapat dilakukan negara secara internal maupun secara eksternal, 

terlebih lagi jika negara tersebut memiliki kekuatan yang besar. Dalam buku “The 

State and International Relations” yang ditulis oleh John Hobson, mengatakan bahwa 

negara memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan secara domestik dan luar 

negeri sebagaimana mereka dapat membentuk alam domestik terbebas dari 

persyaratan struktur sosial domestik atau aktor non negara.2 Dari sumber tersebut 

dapat terlihat bahwa peran negara sangatlah besar dengan adanya kemampuan untuk 

mempengaruhi secara domestik maupun internasional.  

                                                           
2 John Hobson, The state and International Relations, (cet: Cambridge, 2000), hal 5, Cambridge.   

https://books.google.co.id/books  

https://books.google.co.id/books
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Secara domestik, negara dapat mengatur masyarakatnya dan dapat 

menggunakan lahan dan sumber daya alam yang kemudian difungsikan untuk diolah 

menjadi hasil yang menguntungkan. Secara eksternal, negara juga dapat 

mempegaruhi negara lainnya untuk dapat bekerjasama dan mendapatkan keuntungan 

melalui kerjasama tersebut. Bahkan jika negara tersebut sudah maju, maka banyak 

pengaruh yang bisa didapatkan olehnya mulai dari aktor aktor negara maupun aktor 

aktor non negara. Maka dari itu, dapat terlihat bahwa peran negara sangat penting 

untuk dapat melindungi dan mengatur kelompok masyarakat. 

Dalam sebuah negara tentunya diperlukan hal penting yang berhubungan 

dengan keamanan negara itu sendiri. Setiap negara menginginkan adanya 

perlindungan yang menjamin keselamatan wilayahnya. Salah satu cara yang paling 

banyak dilakukan negara untuk keamanan dalam negerinya adalah memiliki angkatan 

bersenjata atau biasa disebut dengan militer. Militer berfungsi menjaga keamanan 

suatu wilayah atas ancaman yang muncul dari luar. Maka dari itu dapat dipastikan 

bahwa keamanan merupakan hal penting yang perlu dimliki setiap negara dan 

keamanan internasional juga merupakan pembahasan penting dalam hubungan 

internasional. Menyesuaikan dengan topik yang akan dibahas penulis, terdapat 

kerjasama militer yang dilakukan Indonesia dan Australia, dikarenakan kedua negara 

ingin saling meningkatkan rasa saling percaya antar sesama dan meningkatkan 

keamanan regional. Hal ini merupakan bagian dari upaya mempertahankan negara. 
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Negara dalam berinteraksi dengan negara lain memiliki apa yang disebut 

dengan kedaulatan. Kedaulaan itu sendiri merupakan hak ekslusif yang dimiliki suatu 

negara sebagai tanda bahwa negara memiliki suatu wilayah dan wilayah tersebut juga 

dapat diberikan hak pengaturan oleh negara yang bersangkutan tanpa ada intervensi 

dari negara lainnya. Selain itu kedaulatan yang dimiliki sebuah negara dikendalikan 

oleh pemerintah negara itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah merupakan 

otoritas tertinggi bagi berdirinya sebuah negara.  

Sebuah artikel berjudul The New Soverignty in International Relations 

menyatakan kedaulatan memiliki pandangan secara internal maupun secara eksternal. 

Secara internal mendefinisikan sebuah otoritas tertinggi dalam sebuah Negara. 

Sedangkan secara eksternal, kedaulatan memerlukan pengakuan dari Negara lain 

bahwa entitas adalah salah satu dari mereka dan demikian hal ini merupakan konsep 

sosial.3 Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kedaulatan melibatkan suatu otoritas 

tertinggi yang disebut pemerintah terhadap suatu wilayah. Kedaulatan merupakan hal 

penting untuk dimiliki oleh sebuah negara, karena kedaulatan merupakan bukti untuk 

memastikan bahwa sebuah negara dapat membuat kebijakan dalam negerinya dan 

sebagai fungsi bagi pemerintah negara tersebut untuk mengatur segala hal penting di 

dalam negara itu sendiri tanpa adanya intervensi Negara lain.  

                                                           
3 David A. Lake, The New Sovereignty in International Relations, (cet: The International Studies 

Association, 2003), Vol 5, No. 3, Hal 305, http://www.jstor.org/stable  

http://www.jstor.org/stable
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Kedaulatan juga menunjukan betapa pentingnya negara mempertahankan 

wilayah dan masyarakatnya sendiri dikarenakan perlindungan terhadap masyarakat 

dan wilayah juga merupakan tanda bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan atas 

wilayah geografisnya dan masyarakat. Pemerintahan sebuah negara memerlukan 

sebuah kedaulatan untuk dapat memiliki otoritasnya tersendiri terhadap daerah 

pemerintahannya tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Negara dapat memiliki 

kedaulatan tersebut dengan adanya kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya.  

Setiap negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya memerlukan sebuah 

hak yang juga merupakan kepentingan negara itu sendiri. Selain itu, negara yang 

merdeka juga menginginkan adanya hak untuk bisa memiliki otoritas tertinggi di 

wilayahnya tersendiri dan juga terhadap masyarakatnya sebagai upaya untuk 

mencapai kepentingan negara melalui kekuasaan dalam negeri. Namun hal tersebut 

dapat dilakukan negara dengan tidak adanya intervensi oleh negara lainnya.  

Kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara kedepannya akan berlanjut pada 

bagaimana kemampuan aktor tersebut mampu untuk membuat kebijakan secara 

internal sendiri. Hal tersebut menunjukan bahwa kedaulatan juga membuka peluang 

bagi sebuah negara untuk dapat membuat kebijakan domestiknya sendiri. Secara 

lingkup hubungan internasional, kedaulatan yang dimiliki negara dapat ditunjukan 

dengan tidak ada negara atau ator lainnya yang dapat mengintervensi. Kebijakan 

domestik yang telah ada di sebuah negara juga tidak bisa dibentuk oleh negara 

maupun aktor lain dikarenakan kebijakan tersebut juga sudah merupakan bagian dari 
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negara yang bersangkutan. Maka dari itu kedaulatan merupakan hal penting yang 

perlu dimiliki oleh setiap negara sebagai upaya untuk menentukan kebijakan melalui 

otoritas tertinggi dan melakukan perkembangan.  

Hal lainnya yang menjadi kepentingan dalam melakukan kerjasama militer 

yaitu untuk meningkatkan rasa saling percaya. Rasa saling percaya yang dimiliki 

negara ketika melakukan kerjasama militer juga dapat menghindari konflik sehingga 

hubungan baik antar negara juga dapat tercapai. Peningkatan rasa saling percaya ini 

dapat memperkuat kerjasama militer antar negara dan juga hubungan antar negara   

akan semakin membaik sehingga kerjasama militer ini dapat terfokuskan. Dalam 

Hubungan Internasional, kerjasama antar negara yang terjadi dengan adanya 

hubungan baik. Tentunya dengan adannya hubungan baik, negara dapat 

meningkatkan upaya mereka untuk menghindari konflik. Maka dari itu, kerjasama 

militer juga diperlukan agar institusi militer kedua negara dapat menjalani hubungan 

baik dan terhindar dari permasalahan. Selain itu kerjasama antar negara, khususnya 

dalam bidang militer juga mempermudah masing masing negara untuk secara 

bersamaan memperkuat angkatan bersenjata sehingga kerjasama militer yang 

dilakukan dapat lebih terfokuskan.  

Alasan lainnya mengapa negara melakukan kerjasama militer yaitu sebagai 

penunjang untuk meningkatkan kualitas militer tersebut dalam mempertahankan 

negara. Kerjasama militer yang dilakukan dapat memberikan kesempatan kepada 

masing masing negara untuk melakukan latihan gabungan dan saling tukar menukar 
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ilmu ilmu kemiliteran antar negara. Tidak menutup kemungkinan kerjasama militer 

membuka peluang untuk bagi banyak industri yang bergerak dalam menghasilkan 

barang barang kebutuhan militer. Di Indonesia terdapat contoh beberapa perusahaan 

yang berkontribusi memenuhi kebutuhan TNI seperti PT. Pindad, PT Sritex dan PT 

Dirgantara. Perusahaan perusahaan ini bahkan juga menjual produksi barangnya 

kepada institusi militer di negara lain.   

Untuk mengetahui lebih dalam tentang kerjasama militer itu sendiri, penulis 

akan menjelaskan mengenai militer. Dalam studi hubungan internasional, setiap 

negara membutuhkan institusi yang dapat memberikan perlindungan terhadap 

wilayahnya tersebut. Setiap negara yang merdeka tentunya memerlukan sebuah 

kekuatan besar yang dapat memberikan perlindungan terhadap wilayahnya tersendiri. 

Institusi yang berpengaruh terhadap pertahanan negara adalah militer yang menjadi 

kebutuhan penting bagi sebuah negara.  

Militer merupakan badan negara yang dilengkapi dengan persenjataan dan 

bertugas untuk melindungi berdirinya sebuah negara. Hal tersebut merupakan 

kebutuhan negara sebagai upaya untuk pertahanan suatu negara. Setiap negara yang 

berdiri sendiri memiliki badan militernya tersendiri untuk melindung negara mereka 

masing masing. Militer dapat memberikan pertahanan kepada sebuah negara dengan 

menempatkan posisi mereka di wilayah wilayah perbatasan negara. Dengan adanya 

kekuatan militer, maka setiap negara dapat memastikan bahwa mereka memiliki 

kedaulatan penuh terhadap wilayah mereka masing masing beserta isinya. Maka dari 
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itu jika terdapat pihak lainnya yang menjadi ancaman bagi sebuah negara, negara 

tersebut dapat menggunakan kekuatan militer sebagai perlindungan terhadap wilayah 

dan masyarakat yang ada di dalamnya.  

Seperti yang terdapat pada institusi atau organisasi formal lainnya, militer 

memiliki hubungan antar anggota didalamnya yang membuat institusi tersebut 

terstruktur. Hal ini sudah sesuai dengan organisasi pada umumnya dapat dikatakan 

sebagai struktur yang terstruktur. Seperti yang dikatakan oleh Colin Wight dalam 

bukunya yang berjudul Agents, structures and International Relations: Politics as 

Ontology.4 Institusi militer itu sendiri juga terlihat terstruktur dari bagaimana militer 

memiliki pembagian bidang pertahanan dari segi pertahanan Darat, Laut dan Udara. 

Melalui penjelasan Colin Wight terlihat jelas bahwa sistem yang ada dalam institusi 

militer terstruktur dengan adanya pertahanan Darat, Laut dan Udara  

Kekuatan militer sebagai perlindungan sebuah negara, dapat memastikan 

bahwa negara yang berdiri tersebut memiliki otoritas terhadap wilayah dan bangsa. 

Dalam kajian ilmu hubungan internasional, keamanan merupakan isu penting yang 

menjadi bagian dari hubungan internasional. Hal tersebut dikarenakan setiap negara 

menginginkan wilayah, masyarakat, nilai nilai dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk 

bisa terpenuhi demi kepentingan negara yang bersangkutan. Dari hal tersebut dapat 

                                                           
4Colin Wight, Agents, Structures and International Relations: Politic as Ontology, (cet: Cambridge 

University Press, 2006), hal 203, Cambridge  
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dilihat bahwa institusi militer menjadi kepentingan sebuah negara untuk menjamin 

keamanan sebuah negara. 

Kedaulatan yang dimiliki sebuah negara menunujukan bahwa negara tersebut 

dapat melakukan perkembangan dengan adanya kebijakan yang dimiliki oleh negara 

itu sendiri secara internal. Kedaulatan secara internal, membuat pemerintahan sebuah 

negara memiliki legitimasi dalam wilayahnya dan setiap masyarakat dalam negaranya 

tersebut atau disebut dengan pemerintah sebagai otoritas tertinggi. Maka dari itu 

pemerintahan dalam Negara tersebut dapat dengan bebas mengembangkan berbagai 

macam cara untuk menciptakan perdamaian dan perkembangan di negaranya 

tersebut.  

Secara eksternal, pembahasan mengenai kedaulatan menjadi persoalan yang 

muncul dalam kegiatan diplomatik. Setiap negara memiliki hak atas wilayahnya 

sendiri dan diakui oleh negara lainnya. Dalam hal ini, kekuatan militer dapat menjadi 

jaminan bagi sebuah negara dalam meningkatkan keamanan wilayah dan terhindar 

dari ancaman negara lain dengan tindakan yang dibatasi melalui kegiatan diplomasi.   

Keadaan situasi dimana negara perlu mempertahankan kedaulatannya juga 

diperlukan secara bersamaan dengan kekuatan militer yang ada dalam negara 

tersebut. Kekuatan militer menjadi hal penting bagi sebuah negara demi mencapai 

keamanan dan kedaulatan sehingga negara tersebut dapat terhindar dari ancaman 

negara lain. Topik yang akan dikaji oleh penulis mengenai kerjasama militer 

Indonesia dan Australia merupakan kerjasama yang penting bagi kedua negara karena 
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Indonesia dan Australia menginginkan kedaulatan negara mereka masing masing 

untuk dapat dipertahankan wilayahnya. Maka dari itu mereka melakukan kerjasama 

militer demi meningkatkan kemampuan mereka masing masing untuk 

mempertahankan kedaulatan negara. Kerjasama militer yang dilakukan Indonesia dan 

Australia dilakukan secara terstruktur dengan adanya pembagian kedalam bidang 

tertentu.  

Sebuah sumber buku berasal dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 

mengatakan bahwa kerjasama militer Indonesia dan Australia didasarkan pada 

perjanjian Lombok Treaty 2006 termasuk Kerjasama secara lebih dekat, yaitu kontra 

aksi terorisme, kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.5 Ketiga area kerjasama 

tersebut berkaitan dengan keamanan dalam suatu negara.  Kekuatan militer yang 

dimiliki sebuah negara juga menunjukan bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan 

dengan adanya kebijakan membentuk angkatan bersenjata dan pengaturan kekuatan 

militer yang juga merupakan bagian dari kedaulatan negara itu sendiri. Kekuatan 

militer yang dimiliki sebuah negara juga dapat memudahkan negara dalam membuat 

kebijakannya sendiri dan dapat mempengaruhi pihak pihak lainnya dalam kerjasama 

internasional. Kekuatan militer yang ada menunjukan bahwa negara tersebut 

merupakan negara yang kuat terhadap pihak lainnya. 

                                                           
5Defence White Paper Indonesia, (cet : Department of Defence of the Republic of Indonesia 2008), hal 

129, Jakarta 
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Negara sebagai aktor yang merdeka selalu berupaya untuk mempertahankan 

keamanan dan kedaulatannya. Maka dari itu kekuatan militer merupakan hal yang 

utama untuk dapat mempertahankannya. Negara dengan kekuatan militer yang 

memadai tentunya akan disegani oleh negara lainnya dan kemungkinan kecil negara 

tersebut akan mendapat ancaman dari negara lain yang berpengaruh terhadap 

kedaulatannya. Kekuatan militer menjadi harapan besar bagi negara untuk dapat 

meningkatkan kekuatannya dalam hubungan internasional.  

Secara eksternal negara yang kuat akan cenderung memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap negara lainnya. Tanpa disadari, pada zaman sekarang terdapat 

negara yang secara eksternal juga ingin mempengaruhi kerjasama internasional. 

Namun organisasi internasional juga tetap berupaya untuk dapat mengawasi tindakan 

setiap negara dunia agar perdamaian dapat tercapai dan pembangunan internaional 

juga dapat berjalan. Secara umum, dalam hubungan internasional, negara yang kuat 

akan berusaha untuk mempengaruhi negara lainnya. Hal tersebut biasa dilakuan 

karena negara yang kuat akan terus berupaya untuk memenuhi kepentingannya 

sendiri dan menghentikan negara lain yang akan mengancam. Tentunya hal penting 

yang dibutuhkan negara tersebut kembali kepada kekuatan militer yang dimilikinya.  

      Kekuatan militer yang memadai akan membuka peluang bagi sebuah negara 

mempengaruhi dari negara lain. Maka dari itu, negara juga perlu melakukan 

transformasi terhadap militernya. Hal ini mengingat pentingnya ancaman yang datang 

pada negara tersebut. TNI juga harus siap dengan adanya keadaan global yang 
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semakin berubah. Dalam buku militer dan globalisasi, ditulis oleh seorang perwira 

TNI Amarulla Octavian bahwa proses transformasi TNI adalah salah satu jalan agar 

TNI betul betul bisa adaptif dan antisipatif terhadap perubahan perubahan yang 

terjadi di dunia saat ini. Dari kutipan tersebut, dapat disimpilkan proses transformasi 

TNI harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dunia secara global. Maka dari itu, 

kerjasama militer dengan negara lain akan membantu Indonesia untuk meningkatkan 

kualitas TNI mempertahankan wilayah NKRI.6  

Namun pada saat ini, institusi yang disebut dengan militer tidak hanya 

menjadi alat negara untuk mempertahanan kedaulatan, namun militer juga dapat 

meningkatkan kerjasama antar negara kerjasama militer. Hal tersebut dapat terjadi 

dengan adanya keinginan yang diharapkan antar negara. Kerjasama militer yang 

dilakukan sebuah negara sangat berfungsi untuk saling bertukar pengetahuan militer 

antar negara yang sedang melakukan kerjasama. Kerjasasma militer ini juga dapat 

menjadi upaya untuk menghindari perang. Dikarenakan perang tidak akan 

membuahkan hal yang bermanfaat selain kemenangan.  

Dalam buku International Relations, A world Politics Simulations in Action, 

dijelaskan Brock F Tessman bahwa perang tidak retroaktif dimana kemenangan tidak 

akan membuat negara merubah perjanjian yang ataupun melakukan pengambilan 

                                                           
6 Amarulla Octavian, militer dan globalisasi, (cet : UI Press 2012), hal 168, Jakarta  
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wilayah ketika mereka melangsungkan perang pada giliran pertama.7 Maka dari itu, 

melalui kutipan tersebut perang merupakan hal yang harus dihindari dan kerjasama 

militer menjadi penting agar institusi militer yang terlibat dapat terhindar dari perang 

dan bersama sama mengatasi segala permasalahan mengenai ancaman. Kerjasama 

militer dapat dilakukan sehingga militer yang terlibat dapat berkembang secara 

bersama dan terhindar dari kehancuran akibat perang.    

     Pada zaman sekarang, kerjasama militer merupakan hal yang umum dilakukan. 

Tentunya militer di setiap negara tidak dapat berdiri secara tersendiri, badan militer di 

suatu negara juga memerlukan pembagian persenjataan dan ilmu pengetahuan sebagai 

peningkatan kualitas pertahanan untuk negaranya. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui kerjasama militer terhadap negara lainnya yang ditunjang dengan adanya 

kekuatan militer yang secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas persenjataan 

untuk dapat lebih mudah mempertahankan negaranya.  

     Setiap negara melakukan kerjasama militer dengan adanya hubungan baik antar 

negara yang bersangkutan sehingga kerjasama yang terjadi juga dapat dilanjutkan 

dalam bidang militer. Maka dari itu, hubungan baik antar negara juga dapat berfungsi 

untuk meningkatkan kerjasama militer antar negara, dimana kekuatan militer antar 

negara yang kemungkinan dapat perang, berubah menjadi kerjasama. 

                                                           
7Brock F Tessman, International Relations: A World Politics in Simulations, (cet: Lynne Rienner 

Publishers, Inc, 2007), hal 34, Colorado 
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Dari apa yang telah dibahas dapat dilihat bahwa kerjasama militer merupakan 

hal yang penting untuk dilakukan karena militer memiliki pengaruh kuat dan menjadi 

kebutuhan terhadap berdirinya sebuah negara. Keamanan dan kedaulatan sebuah 

negara dapat terjamin dengan adanya kekuatan militer yang dimiliki negara tersebut. 

Salah satu cara bagaimana negara dapat meningkatkan kekuatan militernya yaitu 

dengan melakukan kerjasama militer dengan negara lain. Terlebih lagi pada saat ini 

kerjasama militer merupakan hal yang umum dilakukan dalam hubungan 

internasional.  

Selain itu, militer beberapa negara dapat dengan mungkin bergabung untuk 

menyelesaikan suatu konflik besar di suatu wilayah di dunia. Contoh mengenai hal 

tersebut dapat dilihat dari peran pasukan perdamaian PBB yang merupakan gabungan 

dari kekuatan militer beberapa negara beraksi untuk menyelesaikan konflik di 

beberapa wilayah dunia. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa kekuatan militer antar 

negara tidak hanya dilihat dari bagaimana mereka saling memperlombakan kekuatan 

mereka, namun juga dari bagaimana mereka bersatu untuk menyelesaikan suatu 

masalah seperti konflik internasional. 

Menyesuaikan dengan topik yang akan dibahas penulis, Indonesia sebagai 

negara yang berdaulat memerlukan kekuatan militer yang memadai untuk dapat 

mempertahankan wilayah dan kedaulatan negaranya. Indonesia sebagai negara yang 

berdaulat membutuhkan kebebasan untuk dapat mengatur kebijakan wilayahnya 
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sendiri. Pemerintah yang bersangkutan juga perlu memiliki legitimasi terhadap 

masyarakatnya sendiri.  

Selain itu, dalam perannya di dunia, Indonesia juga memiliki kebijakan luar 

negeri yang bebas aktif dalam bekerja sama dengan negara lainnya. Hal tersebut 

merupakan salah satu cara untuk Indonesia agar dapat mempengaruhi negara lainnya. 

Namun hal tersebut dibutuhkan dengan meningkatkan kekuatan militer yang dimiliki 

negara tersebut.  

Kekuatan militer yang dimiliki Indonesia sangat dibutuhkan agar Indonesia 

dapat dengan bebas mempertahankan kedaulatannya secara internal dan eksternal. 

Dalam meningkatkan kekuatan militer sebagai upaya pertahanan, Indonesia terus 

melakukan kerjasama militer dengan negara lainnya. Kerjasama militer Indonesia 

dilakukan dengan banyak negara lain yang memiliki hubungan harmonis dengan 

Indonesia. Kerjasama militer yang dilakukan Indonesia dapat memberikan 

pengetahuan baru dalam bidang militer. Seperti halnya kerjasama pendidikan militer 

yang terus dilakukan TNI dan ADF dari Australia untuk saling berbagi pengetahuan 

militer dan latihan gabungan yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut.  

Dalam melakukan kerjasama militer, tedapat suatu negara yang memiliki 

hubungan baik dengan Indonesia. Negara tersebut adalah Federasi Australia yang 

merupakan negara maju dan memiliki kekuatan militer yang cukup memadai sebagai 

negara maju. Indonesia sudah cukup lama melakukan kerjasama bilateral dengan 

Australia salah satunya dalam bidang militer. Badan badan yang banyak berpengaruh 
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dalam melaksanakan kerjasama militer antar Indonesia dan Australia adalah TNI 

yang merupakan angkatan bersenjata Republik Indonesia dan ADF (Australian 

Defence Force) yang merupakan angkatan bersenjata Federasi Australia. Selain itu, 

terdapat juga departemen yang berperan dalam kerjasama militer tersebut yaitu, 

Kementerian Pertahanan dari Indonesia dan Depertment of Defence dari Australia.         

     Kerjasama militer yang dilakukan kedua Negara juga memiliki keuntungan bagi 

Indonesia. Contohnya, pemberian beasiswa bagi para perwira TNI untuk menuntut 

ilmu di Australia melalui program studi di Defence International Training Centre 

(DITC) dan Centre of Defence and Strategic Studies (CDSS) dan pemberian bantuan 

kemanusiaan oleh militer Australia terhadap Indonesia.     

     Selain penjelasan mengenai kerjasama militer antar Indonesia dan Australia, 

penulis juga akan memperdalam kerjasama militer tersebut dalam penanggulangan 

terorisme khususnya pada periode 2004 hingga 2009. Terorisme telah menjadi 

ancaman besar bagi kedua negara dikarenakan hal tersebut telah memakan banyak 

korban dari kedua negara. Munculnya tragedy terorisme di Indonesia itu sendiri telah 

menjadi ancaman bagi negara khususnya pemerintah. Selain itu, terorisme juga 

menjadi sebuah ancaman kedaulatan negara dan hal ini perlu ditangani. Pada 

umumnya, penanganan terorisme banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, 

tidak menutup kemungkinan penanggulangan terorisme juga dapat dilakukan oleh 

militer. Kerjasama militer Indonesia dan Australia yang akan dibahas penulis akan 

terfokus pada penanganan terorisme.   
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 1.2 Rumusan Masalah 

Kerjasama militer yang dilakukan Indonesia dan Australia dapat 

mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Hal itu dikarenakan kerjasama 

militer memiliki cakupan yang cukup luas yaitu sebagai pertahanan negara dan 

sebagai bukti kekuatan yang dimiliki sebuah negara. Kerjasama militer yang 

dilakukan Indonesia dan Australia juga berusaha untuk menjaga wilayah keamanan 

batas kedua negara secara wilayah kedua negara yang letaknya berdekatan. Oleh 

karena itu menjadi hal penting bagi kedua negara untuk menjaga keamanan wilayah 

tempat kedua negara berada. Penulis melihat bahwa kerjasama militer Indonesia dan 

Australia merupakan salah satu isu penting mengenai security sebagai bagian dari 

pembelajaran hubungan internasional.  

Kesimpulan dari apa yang dibahas akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh 

penulis melalui beberapa pertanyaan mengenai bidang bidang tertentu seperti: 

1. Apa kepentingan Indonesia dan Australia melakukan kerjasama militer untuk 

menanggulangi terorisme? 

2. Apa peran TNI dan ADF dalam operasionalnya menanggulangi terorisme?  

3. Bagaimana metode yang digunakan TNI dan ADF dalam memerangi 

terorisme? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

     Dalam penulisan ini, penulis memiliki tujuan untuk membahas mengenai 

kerjasama militer Indonesia dan Australia. Ada pula tujuan tersebut berusaha 

memberi gambaran mengenai kerjasama militer antar kedua negara. Tujuan penulis 

membahas kerjasama militer Indonesia dan Australia antara lain adalah:  

1) Mendeskripsikan bagaimana kerjasama militer yang telah dilakukan 

Indonesia dan Australia pada era reformasi untuk menanggulangi 

terorisme pada tahun 2004-2009 

2)  Mendeskripsikan hasil analisis kegiatan yang dilakukan TNI yang 

merupakan institusi militer Indonesia bersama ADF institusi militer 

Australia untuk menanggulangi terorisme 

3) Mendeskripsikan bagaimana TNI dan ADF dapat berkembang dengan 

adanya transformasi yang berguna untuk meningkatkan kedaulatan, 

keamanan wilayah dan bangsa kedua negara, khususnya dalam 

penanganan terorisme. 
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1.4 Kegunaan penelitian   

1.4.1 Kegunaan secara teoris 

Secara teoris, penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan 

informasi mengenai kerjasama militer yang dilakukan antara Indonesia dan Australia. 

Penulis juga berharap dunia kemiliteran dapat menarik perhatian bagi banyak 

mahasiswa Hubungan Internasional salah satunya dengan mengetahui kerjasama 

militer yang dilakukan Indonesia dan Australia. Indonesia sebagai negara dengan 

banyak kepulauan menjadi suatu wilayah yang penting untuk dipertahankan oleh 

seluruh aspek negara khususnya TNI sebagai unsur utama yang memiliki tugas dan 

wewenang untuk melakukannya. Maka dari itu, dengan adanya penulisan ini 

diharapkan kesadaran terhadap pengorbanan TNI dapat tertanam. Selain itu, 

penulisan ini juga diharapkan dapat mengetahui informasi secara spesifik mengenai 

kerjasama militer Indonesia dan Australia. Penulis juga berharap mahasiswa lainnya 

yang akan melakukan penulisan dengan topik yang sejenis bisa mendapatkan 

gambaran melalui makalah ini.  

 

1.4.2 Kegunaan secara praktikal 

     Kegunaan secara praktikal penulisan ini diharapan oleh penulis agar peran 

TNI dapat ditingkatkan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selain itu, seperti yang diketahui TNI merupakan harapan seluruh 
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masyarakat Indonesia untuk dapat hidup dengan aman di dalam negeri. Maka dari itu, 

penulis juga berharap agar di masa depan TNI dapat bertransformasi untuk 

meningkatkan kekuatannya dalam mempertahankan Indonesia.  

Dalam rangka meningkatkan kekuatan, diharapkan agar Indonesia dapat 

menjalin hubungan baik dengan negara lainnya khususnya di bidang militer. Dalam 

hal ini, TNI perlu meningkatkan kerjasama dengan institusi militer negara lain untuk 

dapat meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan gambaran baru mengenai 

perencanaan strategis yang memadai. Mengingat adanya hal hal yang dapat menjadi 

ancaman bagi negara Indonesia, maka kerjasama militer perlu dilakukan.  
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