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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia dan Australia adalah negara tetangga yang memiliki hubungan 

dan kerja sama yang unik. Kedua negara ini sering diibaratkan sebagai “the 

stranger next door.” Kedua negara ini memiliki latar belakang yang berbeda 

dalam berbagai aspek mulai dari sejarah, geografis, etnis, politik, budaya, serta 

dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Meskipun terdapat banyak perbedaan 

dari kedua negara ini, namun Indonesia dan Australia memiliki hubungan dan 

kerja sama secara bilateral. Perbedaan tersebut menjadi suatu komponen yang 

penting dalam kerja sama dan hubungan bilateral di antara kedua negara untuk 

menjadi suatu pelengkap satu sama lain (Dewi, 2017). 

Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sudah berlangsung sejak 

beberapa tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat 

dengan datangnya Usman Sastromijoyo ke Australia pada bulan Juni 1947. 

Meskipun tidak secara resmi, Usman Sastromijoyo dipercaya sebagai duta besar 

Indonesia untuk Australia. Ketika Indonesia mendapatkan pengakuan 

kedaulatannya secara resmi pada tahun 1950, Australia menjadi salah satu negara 

yang pertama yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia (Hadi, 2015). 
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Australia juga turut serta membantu dan memberikan dukungan pada 

Indonesia dalam pembentukan Komisi Tiga Negara. 

Indonesia dan Australia dapat dikatakan saling membutuhkan karena letak 

geografis kedua negara yang relatif dekat jaraknya. Hal ini menjadi salah satu 

penyebab kedua negara ini menjalin hubungan dan kerja sama bilateral. Dengan 

adanya hubungan dan kerja sama bilateral antara kedua negara, diharapkan dapat 

membantu mengatasi ancaman dan tantangan yang ada. Contohnya dalam bidang 

perdagangan, Indonesia dan Australia sudah melakukan kerja sama ekonomi 

dalam bidang ekspor impor daging sapi sejak tahun 1990. Selain itu juga selain 

kerja sama bilateral, Indonesia dan Australia juga terlibat dalam Free Trade 

Agreement (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand yang 

mempererat hubungan yang ada pada kedua negara ini (Suta, 2018). 

Namun, walaupun dekat secara georafis, hubungan Indonesia dan 

Australia tidak selalu berjalan baik. Ada masa-masa dimana hubungan diplomatik 

kedua negara ini mengalami penurunan dikarenakan permasalahan yang ada, saat 

di mana Indonesia dan Australia berada pada sisi yang berlawanan. Contohnya 

dari kurun waktu yang cukup lama sejak tahun 1950, politik kedua negara ini 

didominasi oleh dua orang yang sangat berbeda yaitu Soekarno dan Menzies. 

Indonesia dan Australia hampir selalu berselisih pada awalnya karena masalah 

Irian Barat, kemudian masalah konfrontasi Malaysia. Tetapi kedua pemimpin ini 

berhati-hati untuk tidak membiarkan ketidaksepahaman mereka menjadi suatu 

konflik yang serius dan berkepanjangan sehingga hubungan keduanya tidak 
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semakin memburuk dan tidak semakin dingin. Sampai pada konflik Timor Timur 

yang menyebabkan hubungan kedua negara ini kembali dingin bahkan lebih buruk 

dari sebelumnya. Dalam kasus ini Indonesia secara jelas mengambil tindakan 

yang tidak sejalan dengan Australia dan rekannya yaitu Amerika Serikat. 

Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghangatkan 

kembali hubungan kedua negara ini. Dunia dikejutkan dengan adanya tragedi bom 

Bali pada bulan Oktober 2002 yang menimbulkan dampak yang besar dalam 

bidang pariwisata sekaligus keamanan antara Indonesia dan Australia. Peristiwa 

bom Bali merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia. 

Pada peristiwa ini terdapat korban tewas sejumlah 202 orang dan korban luka-

luka sebanyak 209 orang dimana sebanyak 164 orang diantaranya adalah warga 

negara asing dari 24 negara, dan 38 orang lainnya adalah warga negara Indonesia 

(Gunawan, 2014). Korban jiwa dalam peristiwa ini sebagian besar adalah warna 

negara Australia yang sedang berlibur di Bali. Bahkan tidak hanya tragedi bom 

Bali yang memakan korban warga negara Australia, masih ada kejadian lain di 

Indonesia yang mengakibatkan adanya warga negara Australia yang turut menjadi 

korban antara lain adalah peristiwa bom Bali II yang terjadi tahun 2005 

menewaskan empat orang warga negara Australia. Selain itu pengeboman yang 

terjadi di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton tahun 2009 menewaskan tiga 

orang warga negara Australia. Juga peristiwa pengeboman terhadap kedutaan 

besar Australia yanga ada di Jakarta Selatan pada tahun 2004. Meskipun dalam 

peristiwa pengeboman tahun 2004 tidak ada korban jiwa warga negara Australia, 

namun deretan peristiwa ini menjadi masalah-masalah dalam hubungan antara 
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Indonesia dan Australia (Diputra, 2016). Jemaah Islamiyah mengklaim bahwa 

mereka yang bertanggung jawab atas aksi pengeboman ini. 

 Masalah terorisme menjadi salah satu fokus penting yang disorot oleh 

dunia internasional khususnya pasca terjadinya serangan terhadap Amerika 

Serikat yang ditandai dengan tragedi penyerangan gedung World Trade Centre 

pada tanggal 11 September 2001. Keamanan dan keselamatan selalu menjadi 

fokus dari kehidupan manusia. Pemahaman tentang kondisi yang aman tidak 

hanya melibatkan apa yang membuat kita merasa aman, tetapi juga melibatkan 

apa yang menjadi ancaman bagi kita dan memunculkan rasa tidak aman. Pasca 

peristiwa tersebut, perhatian dunia internasional, khususnya negara, seolah fokus 

pada masalah terorisme. 

Tragedi bom Bali yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam salah satu 

serangan aksi terorisme yang terbesar sepanjang sejarah dan juga menjadi yang 

terbesar di Indonesia (Zheid, 2017). Terlebih setelah kejadian serangan yang besar 

di Bali, aksi terorisme menjadi perhatian yang besar bagi publik Indonesia. 

Indonesia melakukan berbagai cara dan kekuatan untuk memerangi ancaman 

tersebut. Hal itu tercermin dalam adanya peningkatan laporan pada media tentang 

langkah-langkah kontra-terorisme yang dilakukan oleh Indonesia (Rucktäschel 

dan Schuck, 2019). 

Beberapa peristiwa yang telah terjadi menambah keyakinan pada 

pemerintah Indonesia dan Australia bahwa masalah aksi terorisme ini menjadi 

perhatian utama dan masuk ke dalam kebijakan keamanan dimasa yang akan 
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datang. Masalah terorisme khususnya bagi Indonesia dan Australia menjadi 

semakin serius ketika terjadi peristiwa bom Bali yang pertama yaitu tanggal 12 

Oktober 2002. Dengan terjadinya peristiwa ini, citra Indonesia di mata dunia 

dianggap buruk dan dianggap sebagai “rumah” dari terorisme. 

Untuk menghilangkan persepsi yang tidak baik akan Indonesia dimata 

dunia, pemerintah berusaha turut serta dalam memfasilitasi peranan Indonesia di 

dunia internasional yang berfokus pada kepentingan pemberantasan masalah 

terorisme guna memperbaiki citra Indonesia dan mengembalikan kepercayaan 

dunia internasional pada Indonesia. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan 

Indonesia adalah dengan menjalin kerja sama keamanan anti-terorisme dengan 

Australia yang terwujud dalam kebijakan anti-terorisme yang bertujuan untuk 

melindungi keamanan nasional. Serta dengan pembentukan tim investigasi dan 

intelijen gabungan yang bertugas untuk menyelidiki tragedi bom Bali yang 

melibatkan pejabat penegak hukum dari Indonesia dan Australia. Dari langkah 

yang telah diambil ini dapat dilihat bahwa melalui peristiwa pengeboman yang 

terjadi dapat tercipta suatu kerja sama yang baik dan solid antara kedua 

pemerintahan (Sherlock, 2002). 

Setelah tahun 2002 di mana peristiwa Bom Bali terjadi, Indonesia dan 

Australia juga bekerja sama dalam bidang keamanan lebih lagi. Kerja sama yang 

dilakukan kedua negara ini disahkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal 

dengan sebutan Lombok Treaty yang di tanda tangani pada bulan November 2006. 

Perjanjian ini kemudian di ratifikasi oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2007 

yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara 

Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka Kerja Sama Keamanan 

(Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on The Framework 

for Security Cooperation). 

Dalam isu terorisme yang dihadapi kedua negara kerja sama keamanan 

yang dijalin tidak bisa tertangani secara penuh hanya dengan mengandalkan 

sektor keamanan saja tetapi juga terpaksa harus melibatkan sektor pertahanan. Hal 

ini dikarenakan isu terorisme yang dihadapi bersifat transnasional sehingga tidak 

hanya perlindungan di dalam negara, namun juga berhubungan ancaman dari luar. 

Selain daripada kerja sama keamanan bidang terorisme, Indonesia dan Australia 

juga menjalin kerja sama keamanan dalam bidang yang lainnya. 

Dalam kunjungan resmi Perdana Menteri Australia pada bulan Agustus 

2018, Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani MoU untuk 

menjalankan kerja sama dalam bidang keamanan siber. Penanda tanganan MoU 

ini diharapkan dapat menjadi suatu wujud hubungan yang lebih solid antara kedua 

negara ini karena dengan adanya kerja sama ini Indonesia dan Australia akan 

berbagi informasi untuk menangani kejahatan di bidang siber (Siaran Pers, 2018). 

Kerja sama keamanan dalam bidang maritim juga disepakati oleh kedua 

negara ini dalam The 6th Indonesia-Australia Foreign Affairs And Defence 

Ministers 2+2 Meeting di Nusa Dua, Bali pada bulan Desember 2019. Dalam 

pertemuan ini Australia akan menawarkan kerja sama, terutama di bidang 

pertukaran informasi dan intelijen, khususnya menghadapi illegal fishing dan 

kejahatan transnasional di perairan Indonesia (Akbar, 2019). 
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Bidang kerja sama keamanan yang dijalin oleh Indonesia dan Australia 

berada di dalam konsep keamanan non tradisional di mana terkadang perlu adanya 

tambahan tenaga untuk mengerahkan kemampuan pertahanan suatu negara guna 

membuat penangkalan yang efektif terhadap ancaman yang ada. Sifat dan bentuk 

ancaman yang ada memaksa pemerintah untuk memberikan penanganan secara 

komprehensif. Meskipun isu keamanan yang tidak bisa lepas dari pertahanan, 

penelitian ini berfokus kepada kerja sama keamanan yang dibentuk antara 

Indonesia dan Australia untuk dikaji lebih lagi karena penulis melihat adanya 

dinamika hubungan kedua negara yang pasang surut namun tetap saling 

membutuhkan.  

Kerja sama keamanan Indonesia dan Australia dilakukan atas dasar adanya 

keadaan saling membutuhkan oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan 

bersama. Penulis ingin melihat bagaimana kedua negara melakukan hubungan 

kerja sama keamanan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan 

nasionalnya masing-masing. 

I.2 Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengacu pada pertanyaan 

yang akan menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian. Rumusan 

masalah ini dibuat agar penelitian ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan 

tujuannya. 

1. Kepentingan nasional apa yang melandasi Indonesia dan Australia bekerja 

sama di bidang keamanan dalam dua dekade terakhir? 
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2. Bagaimana implementasi dari kerja sama yang dilakukan Indonesia dan 

Australia di bidang keamanan? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui lebih 

mendalam lagi kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia di 

bidang keamanan dalam dua dekade terakhir. Dalam memenuhi tujuan penelitian 

tersebut, peneliti akan berfokus pada penjelasan yang sesuai dengan pertanyaan 

yang sudah disampaikan dalam rumusan masalah yaitu mengenai kepentingan 

nasional yang melandasi kedua negara bekerja sama dan implementasi dari kerja 

sama yang dilakukan. 

I.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah 

wawasan, pengetahuan, dan diskusi dalam hubungan internasional khususnya 

dalam kerja sama bilateral. Wawasan dan pengetahuan yang bisa diperoleh 

melalui penelitian ini antara lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerja 

sama keamanan Indonesia dan Australia serta diharapkan melalui penelitian ini 

dapat menjadi sumber diskusi akademik terkait dengan implementasi dari kerja 

sama yang dilakukan kedua negara. Penelitian ini juga diharapkan memberikan 

manfaat untuk lebih mengetahui kerja sama yang dapat dilakukan dalam 

menghadapi ancaman dan tantangan terorisme dengan contoh penelitian kerja 

sama yang dilakukan Indonesia dan Australia. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam menyusun tulisan ini penulis mengelompokannya menjadi lima bab 

untuk memudahkan penyampaian agar lebih mudah untuk dipahami. 

Bab I, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang alasan penelitian ini 

dilakukan, mulai dari kondisi kedua negara secara umum sampai kepada masalah-

masalah yang sifatnya spesifik diantara keduanya. Selain itu dalam bab ini juga 

terdapat rumusan masalah yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini. 

Penulis mencoba melihat kepentingan nasional kedua negara dari tulisan-tulisan 

dalam laporan resmi yang dikeluarkan maing-masing negara. Juga terdapat tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian untuk melihat secara keseluruhan dalam dua 

dekade terakhir bagaimana hubungan yang turun naik diantara keduanya. Terkahri 

dalam bab ini adalah sistematika penulisan yang menjelaskan uraian dan topic 

yang ada pada bab selanjunya. 

 Bab II, kerangka teori yang berisi tentang kajian-kajian pustaka yang 

penulis gunakan sebagai landasan teori dalam menyusun penulisan ini. Penulis 

melihat beberapa kajian pustaka yang membahas mengenai hubungan Indonesia 

dan Australia itu sendiri dimana sesuai dengan keadaan kedua negara yang 

memiliki hubungan yang tidak cukup dikatakan stabil namun keduanya saling 

memiliki peran penting antara satu dan lainnya. Penulis juga mengambil kajian 

pustaka yang membahas mengenai kerja sama yang diadakan kedua negara. 

Landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah realisme neoklasik. Di mana 

menurut pandangan realisme neoklasik, negara dalam mengupayakan 
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kepentingannya harus memikirkan faktor domestik dan internasional. Salah satu 

upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan menjadi kerja sama. 

 Bab III, metodologi penelitian yang memaparkan mengenai pendekatan 

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, 

metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode sejarah 

karena penulis membuat penelitian berdasarkan kejadian di masa lalu. Teknik 

pengumpulan data dalam menyusun laporan ini dilakukan sebagian besar melalui 

kepustakaan baik itu melalui buku, jurnal, artikel, laporan resmi pemerintahan. 

Dari sumber data yang telah didapatkan, data akan diolah dan dinalisa sesuai 

dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian 

hasilnya akan disajikan secara naratif. 

 Bab IV, pembahasan yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang 

diperoleh serta menganalisanya agar dapat menjawab pertanyaan yang menjadi 

rumusan masalah. Dalam bab ini penulis membaginya ke dalam tiga sub bab 

berdasarkan tiga periode kepemimpinan presiden yang ada di Indonesia dalam dua 

dekade terakahir yakni antara tahun 2000 – 2020. Penulis mencoba melihat 

apakah terdapat perbedaan kepentingan dan pendekatan dalam tiga peridoe 

kepemimpinan tersebut dalam hal kerja sama keamanan dengan Australia. 

 Bab V, penutup yang merupakan ringkasan dan inti dari penjelesan dari 

bab sebelumnya serta saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan analisa 

yang juga sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

 


