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Abstract 

This research’s aim to find out the interests of Australia in the initiation of force posture 

agreementwith the United States. The type of this research is qualitative research with a 

descriptive analysis approach. The method of data collection in this research  is study 

of literature . Collection data be made directly at  the library by looking for related 

information to research material. Then the results of this research the authors find that 

Australia has two main interests in the initiation of force posture agreement. First, As 

Australia's security strategy to balancing China's military revival. China military 

modernization provides a perceived threat to regional countries including Australia, so 

that force posture is important to mind Australia's security. Second, to maintain security 

stability in the Asia Pacific region. For Australia, the Asia Pacific region is an 

important area because Australia has national interests in the region, Australia feels 

responsible for maintaining regional security stability. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Australia dalam inisiasi 

kerjasama force posture yang dilakukan bersama Amerika Serikat. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan 

data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data sendiri 

dilakukan di perpustakaan dengan mencari informasi yang terkait dengan bahan 

penelitian. Kemudian hasil penelitian ini  bahwa Australia memiliki dua kepentingan 

utama dalam inisiasi kerjasama force posture. Pertama, Sebagai strategi keamanan 

Australia untuk mengimbangi kebangkitan militer China. Modernisasi militer China 

memberikan persepsi ancaman bagi negara-negara kawasan termasuk Australia, 

sehingga force posture  menjadi penting untuk menjaga keamanan Australia. Kedua, 

Untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik. Bagi Australia kawasan Asia 

Pasifik merupakan kawasan yang penting karena Australia memiliki berbagai 
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kepentingan nasional di kawasan ini, sehingga Australia merasa bertanggungjawab 

untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. 

 

Kata kunci : Australia, Amerika Serikat, China, Kerjasama, Force Posture 

 

 

PENDAHULUAN 

Tahun 2011, kerjasama Australia 

dan Amerika Serikat memulai babak baru, 

dengan diadakannya pertemuan Australia-

United States Ministerial Consultations 

(AUSMIN) di San Fransisco, dalam 

pertemuan ini Australia dan Amerika 

Serikat membahas tentang peningkatan 

kerjasama pertahanan. Peningkatan 

kerjasama pertahanan antara Australia dan 

Amerika Serikat yang bertujuan untuk 

merespon dinamika lingkungan strategis 

di kawasan Asia Pasifik. Kesepakatan ini 

selain untuk meningkatkan akses militer 

Amerika Serikat terhadap fasilitas militer 

Australia juga menjadikan Australia 

sebagai salah satu pusat logistik 

militernya.1 

Pada 16 November 2011 Presiden 

Amerika Serikat Barack Obama dan 

Perdana Menteri Australia Julia Gillard 

mengumumkan telah dicapai kesepakatan 

tentang kerjasama Force Posture, dengan 

                                                        
1 Y. Trisnawati,‘Penempatan Pasukan 

Militer Amerika Serikat Di Australia’, 

(Universitas Mulawarman. Samarinda) dikutip 

dari eJournal Ilmu Hubungan Internasional 

volume 2 No. 1 Februari 2014. 

menempatkan pangkalan militer Amerika 

Serikat di Darwin, Australia.2 Kerjasama 

Force Posture merupakan kerja sama 

militer dalam kurun waktu 25 tahun 

dalam bentuk pengerahan 2.500 anggota 

marinir Amerika Serikat ke utara 

Australia (terutama Darwin) selama 

beberapa rotasi tahunan permanen hingga 

tahun 2017.3 peningkatan kerja sama 

antara tentara Amerika Serikat dengan 

ADF, terutama angkatan laut serta udara 

milik Australia dan Amerika Serikat 

dengan tujuan meningkatkan 

interoperabilitas dan kemampuan militer 

kedua negara tersebut; promosi keamanan 

dan stabilitas di kawasan; serta 

                                                        
2 ‘Wakil Menhan AS: Penggelaran Pasukan 

di Australia Bukan untuk Hadapi Tiongkok’ VOA 

news, 2011 

<http://www.voaindonesia.com/content/wakil-

menhan-as-penggelaran-pasukan-di-australia-

bukan-untuk-hadapi-tiongkok-

135282153/101802.html>, diakses pada tanggal 

20 November 2017. 
3 S.M. Wardani, ‘Kerja Sama Force Posture 

antara Australia dan Amerika Serikat sebagai 

Perwujudan Politik Luar Negeri Australia di 

Bidang Keamanan’ ETD UGM 2017, 

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=p

enelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view

&typ=html&buku_id=107729&obyek_id=4>,  

diakses pada 20 November 2017, p .2. 

http://www.voaindonesia.com/content/wakil-menhan-as-penggelaran-pasukan-di-australia-bukan-untuk-hadapi-tiongkok-135282153/101802.html
http://www.voaindonesia.com/content/wakil-menhan-as-penggelaran-pasukan-di-australia-bukan-untuk-hadapi-tiongkok-135282153/101802.html
http://www.voaindonesia.com/content/wakil-menhan-as-penggelaran-pasukan-di-australia-bukan-untuk-hadapi-tiongkok-135282153/101802.html
http://www.voaindonesia.com/content/wakil-menhan-as-penggelaran-pasukan-di-australia-bukan-untuk-hadapi-tiongkok-135282153/101802.html
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=107729&obyek_id=4
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=107729&obyek_id=4
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=107729&obyek_id=4
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peningkatan pelatihan dan persiapan 

untuk merespon kondisi darurat atau 

bencana alam di Asia Pasifik.4 

Namun adanya inisiasi kerjasama 

ini memberikan permasalahan dari 

internal Australia. Seperti Dari segi 

politik Australia harus mengahadapi 

berbagai penolakan dari elit politik 

maupun organisai-organisai besar 

Australia. Kemudian dari segi ekonomi, 

Autralia harus mengeluarkan anggaran 

yang cukup besar dalam 

mengimplementasikan kerjasama ini, 

sehingga tidak terdapat keuntungan 

ekonomi dari kerjasama ini. Terakhir dari 

segi sosial berdampak pada keadaan 

penduduk Australia bagian utara. 

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian 

ini berusaha untuk melihat apa 

sebenarnya yang menjadi kepentingan 

Australia dalam postur kerjasama baru ini, 

mengingat tantangan yang dihadapi dalam 

inisiasi kerjasama tersebut. 

KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Konsep Kepentingan Nasional 

Dalam kepentingan nasional 

peran ‘negara’ sebagai aktor yang 

                                                        
4 Parliament of Australia, Report 145, ‘The 

Force Posture Agreement between the 

Government of Australia and the Government of 

the United States of America’ Canberra: 

Parliament of Australia, 2014, p .4. 

mengambil keputusan dan 

memerankan peranan penting dalam 

pergaulan internasional berpengaruh 

bagi masyarakat dalam negerinya. 

Konsep kepentingan nasional 

mengemukakan bahwa kepentingan 

nasional merupakan dasar yang 

menentukan perilaku luar negeri 

suatu negara. Perilaku politik luar 

negeri yang berdasarkan pada 

kepentingan nasional akan cenderung 

mengarah pada upaya-upaya 

mengejar kekuasaan atau power. 

Kepentingan nasional 

didefinisikan sebagai konsep abstrak 

yang meliputi berbagai 

kategori/keinginan dari suatu negara 

yang berdaulat. Kepentingan nasional 

terbagi kedalam beberapa jenis, 

yakni: 

a. Core/basic/vital interest; 

kepentingan yang sangat tinggi 

nilainya sehingga suatu negara 

bersedia untuk berperang dalam 

mencapainya. Melindungi 

daerah-daerah wilayahnya 

merupakan contoh dari 

core/basic/vital interest ini. 

b. Secondary interest; meliputi 

segala macam keinginan yang 

hendak dicapai masing-masing 

negara, namun mereka tidak 
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bersedia berperang dimana masih 

terdapat kemungkinan lain untuk 

mencapainya melalui jalan 

perundingan misalnya. 

Dapat disimpulkan bahwa 

kepentingan nasional adalah 

kebutuhan dasar suatu negara 

dalam mempertahankan negaranya 

dengan menggunakan berbagai 

macam cara untuk mencapai 

kebutuhan dasar tersebut. Dalam 

memenuhi kepentingan nasional 

diatas, negara merumuskan 

kebijakannya.5 

Bagi Australia hal penting yang 

menjadi kepentingan nasional sebagai 

tujuan dari pembuatan kebijakan 

kerjasama force posture adalah untuk 

menjaga stabilitas keamanan di 

kawasan Asia Pasifik, dimana 

Australia merupakan negara midlle 

power  yang memiliki posisi yang 

penting di kawasan sehingga dirasa 

perlu untuk menjaga stabilitas 

keamanan di Asia Pasifik. Hubungan 

Australia dan China memberikan 

keuntungan sekaligus Ancaman bagi 

Australia.   

Kebangkitan China dan 

agresivitasnya di kawasan Asia-

                                                        
5 T. May Rudy, Teori Etika dan Kebijakan 

Hubungan Internasional, Bandung: Angkasa, 

1993,p. l 57-58. 

Pasifik kemudian mengubah 

dinamika dan meningkatkan 

kompleksitas sistem internasional 

sehingga sangat berpengaruh 

terhadap stabilitas kawasan Asia 

Pasifik. Hal ini, selanjutnya, 

berimplikasi kepada strategi 

keamanan nasional Australia. 

Australia jelas membutuhkan strategi 

keamanan yang tepat, yaitu strategi 

keamanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan keamanannya dan dapat 

melindungi kepentingannya di 

kawasan. Di titik ini, pertimbangan 

strategis keamanan nasional dan 

kawasan demi kepentingan Australia 

membuat kerja sama Force Posture 

menjadi jawaban yang tepat bagi 

permasalahan dan kebutuhan 

keamanan Australia. 

 

B. Rezim Keamanan 

Rezim didefinisikan sebagai 

prinsip-prinsip, aturan-aturan, norma-

norma, dan prosedur-prosedur dalam 

pengambilan suatu keputusan dimana 

aktor-aktor yang bertindak 

diharapkan akan bertemu pada 

sebuah single issues yang akan 

mereka bahas bersama dalam lingkup 

hubungan internasional. Dimana 

prinsip-prinsip terdiri dari fakta, 

penyebab, dan kejujuran. Kemudian, 
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norma-norma yang didefinisikan 

sebagai standar perilaku yang berada 

dalam lingkup hak dan kewajiban. 

Dan aturan sebagai prescriptions 

dalam mengatur sebuah aksi di dalam 

lingkup hubungan internasional. 

Serta, decision-making procedures 

(prosedur-prosedur dalam 

pengambilan suatu keputusan) 

sebagai sebuah praktek yang berlaku 

dalam pembuatan dan penerapan 

sebuah keputusan bersama.6 

Rezim sendiri harus dimengerti 

sebagai sesuatu yang lebih 

dibandingkan temporary 

arrangements yang berubah 

mengikuti perubahan kekuatan atau 

kepentingan. Menurut Keohanne, 

harus dibuat perbedaan analitik dasar 

antara rezim dengan perjanjian. 

Perjanjian lebih bersifat ad hoc atau 

bisa juga disebut one-shot 

arrangement. Tujuan dari 

terbentuknya rezim sendiri adalah 

untuk memfasilitasi terbentuknya 

sebuah perjanjian yang dibuat dan 

disepakati oleh aktor-aktor yang 

berperan. Pernyataan tersebut juga 

                                                        
6 S.D. Krasner, ‘Structural causes and 

Regime Consequences: Regimes as Interverting 

Variable, Rochelleterman, 

<http://www.rochelleterman.com/ir/node/51>, 

diakses pada tanggal 13 November 2018. 

 

didukung oleh Jervis yang 

berpendapat bahwa konsep rezim itu 

tidak hanya berarti pada norma dan 

ekspektasi yang memfasilitasi 

terbentuknya kerjasama tapi juga 

membentuk kerjasama yang 

mencakup kepentingan bersama para 

aktor-aktor dalam jangka pendek.7  

Keamanan merupakan isu yang 

krusial bagi negara dan dunia 

internasional. Walaupun telah terjadi 

pergeseran mengenai fokus dan 

obyek dalam isu tersebut, keamanan 

tetap menjadi hal yang patut 

diprioritaskan. Kerjasama keamanan 

force postur yang di inisiasi oleh 

Australia dan Amerika dapat 

dikatakan sebuah rezim keamanan, 

kareana dalam pembentukan 

kerjasama ini di dasari pada adanya 

kepentingan bersaman yang harus 

dicapai. 

 Australia memiliki pandangan 

bahwa kebangkitan militer China 

akan memberikan ancaman bagi 

negara nya. Sejalan dengan apa yang 

dikatakan Australia, Amerika Serikat 

melihat bahwa kebangkitan militer 

China merupakan ancaman terhadap 

kepentingannya di kawasan Asia 

Pasifik. Adanya persepsi ancaman 

                                                        
7 Krasner, p.187. 

http://www.rochelleterman.com/ir/node/51
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yang sama menjadi pendorong 

dibentuknya rezim keamanan antara 

kedua negara.  

C. Persepsi Ancaman 

Pasca Perang Dingin keamanan 

tidak lagi diartikan secara sempit 

sebagai hubungan konflik atau 

kerjasama antar negara (inter-state 

relations), tetapi juga berpusat pada 

keamanan untuk masyarakat. Ini 

artinya soal-soal yang dulu dipandang 

sebagai urusan internal suatu negara 

seperti lingkungan hidup, semakin 

memerlukan kerjasama dengan 

negara lain dalam cara 

mengatasinya.8  

Keamanan nasional adalah 

bagian dari kepentingan nasional 

yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan 

tujuan politik luar negeri untuk 

mempertahankan kepentingan 

nasional. Makna keamanan (security) 

bukan sekedar kondisi “aman 

tentram” tetapi keselamatannya atau 

kelangsungan hidup bangsa dan 

negara. 

                                                        
8 A.A Perwita. dan Y. M.Yani. Pengantar 

Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2005, p. 119. 

 

Macam ancaman dari berbagai 

sektor menurut T. May Rudi dalam 

bukunya Studi Strategis: Dalam 

transformasi Sistem Internasional 

pasca perang Dingin:  

1. Militer  

Ancaman militer telah menjadi 

hantu yang paling menakutkan 

dalam sejarah sebuah bangsa. 

Peningkatan kekuatan militer 

sebuah negara dapat dipersepsikan 

sebagai ancaman bagi negara lain, 

baik negara tetangga maupun yang 

berada dalam satu kawasan. 

Peningkatan militer tak hanya 

diukur dengan bertambahnya 

jumlah personel militer tetapi juga 

modernisasi persenjataan dan 

teknologi. Tak hanya unsur-unsur 

vital yang akan hancur, namun 

pula unsur-unsur ekosistem serta 

unsur-unsur kehidupan sosial 

politik akan mengalami akibat 

yang lebih fatal. 

2. Politik  

Ancaman politik lebih mengarah 

kepada stabilitas organisasi 

pemerintah. Tujuannya bisa untuk 

menekan pemerintah yang 

berkuasa dalam kebijakan yang 

diambil, menggulingkan 

pemerintah, atau menciptakan 
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intrik politik yang mampu 

mengganggu jalannya 

pemerintahan sehingga pula 

melemahkan kekuatan militernya. 

Ancaman politik boleh jadi 

merupakan ancaman umum yang 

terdapat di semua bangsa-bangsa 

didunia, tanpa melihat besar atau 

kecilnya baik negara maupun 

kekuatan yang dimilikinya.  

3. Sosial 

Perbedaan antara ancaman politik 

dan ancaman sosial yang dapat 

terjadi disebuah negara adalah 

sangat tipis. Ancaman sosial 

biasanya terjadi sebagai imbas dari 

ancaman militer dan politik , atau 

dapat pula dari perbedaan kultur. 

Kendala utama yang dihadapi 

dalam menghadapi ancaman sosial 

adalah, bahwasannya ancaman 

tersebut biasanya datang dari 

dalam negeri sendiri.  

4. Ekonomi  

Ancaman ekonomi merupakan 

ancaman yang paling sulit diatasi 

dalam kaitannya dengan keamanan 

nasional. Negara dalam hal ini 

hanyalah salah satu aktor yang 

berperan dalam perekonomian 

dunia. Kelemahan dalam bidang 

ekonomi, dapat menjadi jalan bagi 

bangsa asing untuk mengontrol 

jalannya pemerintahan melalui 

bantuan ekonomi. Jika negara 

tersebut tidak mampu segera 

bangkit dari aspek struktural 

tersebut, maka keruntuhan sebuah 

negara tinggal menunggu waktu.  

5. Ekologi  

Ancaman ekologi bagi keamanan 

nasional ibarat ancaman militer 

dan ekonomi yang dapat 

menghancurkan bentuk dasar 

suatu negara. Secara tradisonal, 

ancaman ekologi dapat dilihat 

sebagai ketidaksengajaan, bagian 

dari kehidupan kondisi alam, dan 

suatu persoalan dari pokok 

persoalan bagi agenda keamanan 

nasional.9 

Ancaman terhadap suatu bangsa 

atau negara bisa datang dari dalam 

maupun luar, namun biasanya lebih 

banyak datang dari lingkungan luar. 

Ancaman-ancaman ini biasanya 

bersifat militer atau ancaman 

bersenjata dan membutuhkan respon 

militer dalam menghadapinya. Bila 

kapabilitas militer suatu negara 

diperbesar, maka dengan otomatis 

negara yang terdekat dengannya akan 

merasakan adanya “ancaman”, 

                                                        
9 9 T. M. Rudi. p. 33-35. 
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terlebih bila negara tersebut memiliki 

latar belakang sejarah yang buruk. 

Pembangunan kekuatan maritim 

China membuat Amerika Serikat dan 

sekutunya Australia merasa khawatir. 

China yang diprediksi banyak 

pengamat akanmenjadi penguasa 

Asia bahkan dunia, telah memaksa 

Amerika Serikat untuk menggeser 

kekuatan terbesar militer lautnya ke 

Asia Pasifik. Amerika dan sekutunya 

Australia berdalih bahwa kawasan 

Asia Pasifik yang mulai bergejolak 

perlu di rebalancing.10 

Perkembangan militer China 

yang saat ini aktif membangun 

kekuatan Angkatan Lautnya dan 

menunjukkan geliatnya di wilayah-

wilayah perairan strategis 

menunjukkan kekuatan modernisasi 

militer China, peningkatan 

kababilitas militer China yang begitu 

signifikan memberikan persepsi 

ancaman terhadap negara-negara 

kawasan khusunya Australia. hal ini 

dikarenakan adanaya perbandingan 

kekuatan yang begitu kontras antara 

Australia dan China, terlebih 

peningkatan kekuatan China 

                                                        
10 Modernisasi Alutsista AL China (PLAN) 

dalam “Kebangkitan milter China: Superpower 

Baru Dunia”, Majalah Angkasa, Edisi koleksi No. 

93, 2015, Kompas gramedia, Jakarta. 

memberikan pengaruh yang besar 

terhadap isu-isu keamanan di 

kawasan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Dinamika Rezim Keamanan antara 

Australia dan Amerika Serikat 

Hubungan Australia dan 

Amerika Serikat merupakan salah 

satu hubungan kerjasama yang telah 

berlangsung cukup lama, keduanya 

seringkali bahu-membahu dalam 

beberapa bentuk kerjasama yang 

dirasa mampu memberikan 

keuntungan bagi kedua negara. 

Kerjasama militer dan pertahanan 

merupakan salah satu bentuk 

kerjasama yang sering dilakukan oleh 

kedua negara, sejak Perang Dunia 

kerjasama pertahanan antara 

Australia dan Amerika Serikat telah 

terjalin. 

a. Kerjasama Australia dengan 

NATO 

The North Atlantic Treaty 

Organisation (NATO) berdiri 

pada 1949 dalam tujuan 

memastikan mekanisme keamanan 

antar anggotanya dan atau jika 

diperlukan untuk melindungi 

anggotanya dari ancaman yang 
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ada. NATO mempunyai hubungan 

bilateral dengan patnernya hingga 

menjangkau kawasan lain yang 

jauh dari struktur formal 

organisasi. Sampai saat ini 

anggota NATO mencapai 28 

negara. 

Hubungan Australia degan 

NATO saat ini banyak mencapai 

kemajuan. Dengan komitmen 

keduannya dalam operasi 

International Security Assistance 

Force (ISAF) di Afganistan dan 

juga hubungan yang kuat antara 

angkatan bersenjata NATO dan 

juga Australia, Australia kemudian 

merasa perlu bergabung dengan 

NATO sebagai negara non-Eropa, 

sama seperti Swedia saat pertama 

kali menjalin hubungan dengan 

NATO. Australia menempatkan 

dirinya dalam hubungan kerjasama 

yang sangat penting bagi 

Australia.  

Hubungan Australia dengan 

sekutu terjalin saat Perang Dingin, 

dalam periode tersebut benar-

benar terjalin hubungan kuat 

antara negara-negara penganut 

Anglo-Saxon, militer Australia 

semakin dekat dengan operasi-

operasi NATO. Selama 1990an, 

Australia berpartisipasi dalam 

operasi-operasi NATO. Namun 

dalam periode ini masih sangat 

kecil timbal balik kepentingan 

bagi Australia meskipun Australia 

melakukan cukup banyak hal bagi 

NATO seperti membantu 

menstabilkan kondisi politik di 

Bosnia dan Herzegovina pada 

tahun 1996.11 

b. Pakta Pertahanan ANZUS.   

ANZUS merupakan aliansi 

militer antara Australia, Selandia 

Baru, Amerika Serikat dan secara 

terpisah antara Australia-Amerika 

Serikat bekerjasama dalam hal 

pertahanan di Samudra Pasifik. 

Perjanjian ini di tandatangani pada 

tanggal 1 September 1951 dan 

mulai berlaku pada 29 April 1952. 

Pada masa pemerintahan Percy C. 

Spender, Menteri Luar Negeri 

Australia (1949-1951) 

menginginkan agar Australia 

membentuk pakta keamanan di 

kawasan Pasifik.12 

                                                        
11 Schreer, Benjamin. Beyon Afganistan 

NATO’s Global Patnership in the Asian-Pasifik. 
12 Y. Trisnawati. Penempatan Pasukan 

Militer Amerika Serikat Di Australia. (Universitas 

Mulawarman. Samarinda) dikutip dari eJournal 

Ilmu Hubungan Internasional volume 2 No. 

1Februari 2014 <http://portal.fisip-

http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1598
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Adanya ketakutan akan 

bahaya komunis di Asia dan 

sebagai usaha untuk membuat 

kondisi politik yang stabil di 

kawasan Asia Pasifik maka 

dibentuklah ANZUS. Tujuan 

utama ANZUS yaitu 

mengkoordinasikan pertahanan 

bersama di kawasan Pasifik guna 

membendung pengaruh 

komunisme yang dianggap sebagai 

agresor di kawasan Asia Pasifik 

terutama dari RRC dan Uni Soviet, 

meningkatkan kerja sama militer 

untuk mencegah terjadinya agresi 

negara lain ke kawasan Pasifik, 

dan menyatakan keterikatannya 

dalam menghadapi segala 

serangan bersenjata bersama 

karena ancaman terhadap salah 

satu anggota juga merupakan 

ancaman bagi anggota yang 

lainnya.13 

Kedekatan Australia dan 

Amerika Serikat semakin jelas 

terasa setelah pada tahun 1985, 

New Zaeland menyatakan keluar 

dari ANZUS karena mereka tidak 

ingin terlibat dalam berbagai isu 

nuklir yang ada dalam aliansi 

                                                                               
unmul.ac.id/site/?p=1598>, diakses pada tanggal 

12 April 2018 
13 Y. Trisnawati, 

ANZUS. Hal ini juga 

menyebabkan pola aliansi ANZUS 

tidak lagi trilateral melainkan 

bilateral antara Australia dan 

Amerika Serikat yang membuat 

hubungan kerjasama militer kudua 

negara semakin dekat.  

Peranan ANZUS ini juga 

dapat dilihat pasca peristiwa 

pengeboman yang menimpa World 

Trade Centre pada bulan 

September 2001 yang membuat 

Amerika Serikat mencetuskan 

perang terhadap terorisme, dimana 

Australia yang merupakan sekutu 

terdekat Amerika Serikat juga 

menyambut baik seruan perang 

melawan terorisme tersebut. Hal 

ini dapat dilihat dari pengiriman 

pasukan Australia ke Afghanistan 

pada tahun 2001 dan Irak pada 

tahun 2003.14 Penguatan hubungan 

antara Australia dan Amerika 

Serikat juga dapat dilihat dari 

tergabungnya Australia dalam 

Proliferation Security Inisiative 

yang digalang Amerika Serikat 

pada tahun 2003. 

 

 

                                                        
14 D.E. Wulandar,. ‘Agresi Amerika Serikat 

terhadap Irak Periode 2003-2010’. Journal of 

Interntional Relation, Volume 1 Nomor 2. 2015. 

http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1598
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c. Pertemuan dalam Forum 

AUSMIIN 

Australia dan Amerika 

Serikat menjalin hubungan 

kerjasama pertahanan sejak 

menandatangani kerjasama 

trilateral Australia-New Zaeland- 

United State (ANZUS) di 

Francisco pada 1951.15 Pada 

pertengahan 1980-an, menjadi 

kerjasama bilateral antara 

Australia dan Amerika, setelah 

Selandia Baru memasukan 

kebijakan anti nuklir dalam 

kerjasama tersebut.  

Kerjasama antara Australia 

dan Amerika Serikat yang 

kemudian dikenal dengan 

Australia United State Ministerial 

Concultation (AUSMIN) ini pun 

semakin menjadi kerjasama yang 

menjadi kunci terjalinnya 

hubungan kerjasama antara 

Australia dan Amerika Serikat.16 

Setiap tahun Menteri Luar Negeri 

dan Menteri Pertahanan Australia 

beserta stafnya bertemu dengan 

Sekretaris Negara dan Sekretaris 

                                                        
15 P.A. Farizi, ‘Latar Belakang Penerimaan 

Penempatan Pasukan Militer Amerika Serikat di 

Darwin 2011’ UMY Repository, 2012 

<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17

18>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, p. 24. 
16  Farizi, p. 34. 

Pertahanan Amerika Serikat untuk 

membahas isu-isu global dan 

topik-topik lain yang menyangkut 

relasi kedua belah pihak. 

Pada AUSMIIN 2011 di San 

Francisco pada 15 September 2011 

dimana Amerika Serikat anatra 

lain diwakili oleh Mentri 

Pertahanan Leon Panetta, terdapat 

tindak lanjut dari AUSMIIN 2011 

tentang Global Force Posture 

Review. Dalam pertemuan 

AUSMINN 2011, khususnya 

tentang Struktur Kekuatannya 

dinyatakan sebagai berikut : 

1. Kerjasama dalam 

meningkatkan akses Amerika 

Serikat dalam pelatihan militer 

Australia 

2. Mereposisi keadaan dan 

peralatan tempurnya 

3. Kerjasama dalam penggunaan 

fasilitas dan pelabuhan 

Australia oleh Militer Amerika 

Serikat, dan 

4. Kerjasama Pertahanan dalam 

kawasan Australia.17 

 

 

                                                        
17  A.H. Ali, 2018. 

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1718
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1718
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B. Strategi Keamanan untuk 

Mengimbangi Kebangkitan Militer 

China 

Stabilitas keamanan di kawasan 

Asia Pasifik menjadi semakin sulit 

untuk diprediksikan seiring dengan 

perkembangan kekuatan militer secara 

signifikan yang dialami oleh beberapa 

negara seperti China, Korea Utara, 

India, Jepang dan negara-negara Asia 

Tenggara.  

Berdasarkan peta perimbangan 

kekuatan militer kawasan Asia Pasifik 

dari Defense of Japan tahun 2009, 

China merupakan negara dengan 

kekuatan militer terbesar dikawasan 

melebihi kekuatan militer Jepang, 

Korea Utara, Korea Selatan dan 

kekuatan Amerika Serikat di Asia 

Pasifik.18 Penguasaan kekuatan militer 

secara signifikan oleh suatu negara 

menjadi suatu potensi ancaman ketika 

negara-negara lain dikawasan tidak 

cukup kuat untuk mengimbangi 

kekuatan negara tersebut. 

a. Kebangkitan Militer China dalam 

Persepsi Ancaman bagi Australia 

Seiring dengan meningkatnya 

perekonomian China yang semakin 

                                                        
18Defense of Japan 2009 

hari semakin menunjukkan 

perkembangan positif bahkan 

melaju dengan pesatnya membuat 

negara ini pun harus berbenah diri 

dalam militernya. Anggaran militer 

pun ditingkatkan guna menjaga 

pertahanan dan keamanan 

negaranya, semata-mata demi 

menjaga kedaulatan. Tiap tahunnya 

anggaran militer ditingkatkan 

sehubung diperlukannya alutsista 

pertahanan negara, mulai dari 

modernisasi persenjataan, angkatan 

perang, serta membuat kapal induk. 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel dapat kita lihat 

bahwa setiap tahun anggaran militer 

China semakin meningkat yang 

mendukung kualitas serta kuantitas 

militer yang dimiliki. Selain 

mempunyai kapal induk baru, China 

juga memiliki Chendu J-20, pesawat 

siluman pertamanya yang terbang 
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perdana pada 11 Januari 2011. 

China juga punya peluru kendali 

balistik antikapal induk, Dong Feng 

DF-21D. Jangkauan tembak rudal 

ini hingga 4.000 kilometer, yang 

artinya dengan mudah menjangkau 

musuh-musuh bebuyutan, seperti 

Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, 

yang semuanya sekutu Amerika 

Serikat.  

Hanya butuh dua dekade, 

China berhasil membangun 

kekuatan kapal-kapal selam dan 

kapal amfibi terbesar di Asia serta 

tambahan ratusan pesawat tempur 

yang kekuatannya sepadan dengan 

F-15 dan F-16 milik Amerika. 

Menurut laporan Pentagon, China 

sedang mengembangkan misil 

antikapal yang mampu menyerang 

dari jarak 900 mil atau hampir 1.500 

kilometer. Bahkan akan dibuatkan 

lagi kapal induk seperti Shi Lang 

yang dikabarkan sedang dibangun. 

Perbandingan kekuatan militer 

antara Australia dan China terlihat 

jelas dari jumlah senjata, jumlah 

pasukan hingga anggaran yang 

dikeluarkan untuk keperluan 

keamanan dan pertahanan, China 

jauh lebih unggul dari pada 

Australia.  Hal ini memberikan 

kekhawatiran tersendiri bagi 

Australia mengingat China yang 

semakin meningkatkan penggunaan 

kekuatan militer di Kawasan Laut 

China Selatan. 

Australia dan China juga 

kerap kali terlibat dalam 

persinggungan, pada April 2018 

lalu, China menghadang tiga unit 

kapal perang Australia yang 

melewati  Laut China Selatan 

untung menuju Vietnam. Ketiga 

kapal tersebut adalah HMAS Anzac, 

HMAS Toowoomba, dan HMAS 

Success.19 HMAS Toowoomba 

diketahui berlayar ke Vietnam dari 

Malaysia. Sementara itu, dua kapal 

lainnya berlayar lewat Laut China 

Selatan dari Teluk Subic di Filipina. 

Menutut Perdana mentri Australia 

Malcom Turnbull, Australia 

menegaskan dan menerapkan hak 

kebebasan navigasi melewati 

perairan internasional, termasuk 

Laut China Selatan, hal tersebut 

merupakan hak Australia sesuai 

dengan hukum internasional.  

                                                        
19 A. Greene, ‘AL China Menantang Tiga 

Kapal Perang Australia’, ABC NEWS, 2018, 

<https://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-

20/al-china-menantang-tiga-kapal-perang-

australia/9679578>, diakses pada tanggal 5 

November 2018. 

https://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-20/al-china-menantang-tiga-kapal-perang-australia/9679578
https://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-20/al-china-menantang-tiga-kapal-perang-australia/9679578
https://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-20/al-china-menantang-tiga-kapal-perang-australia/9679578
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b. Kerjasama Force Posture sebagai 

strategi keamanan Australia 

Kerjasama Force Posture  

merupakan sebuah kerjasama luar 

negeri yang diinisiasi oleh Australia 

dan Amerika Serikat terutama 

dibidang keamanan Internasional. 

Kerjasama ini tepatnya diinisiasi 

oleh Australia dan Amerika Serikat 

pada tahun 2011, namun baru 

ditandatangani pada 12 Agustus 

2014 oleh keduanya. Kerjasama 

Force Posture direncanakan akan 

berlangsung selama kurun waktu 25 

tahun dengan bentuk pengerahan 

2.500 anggota marinir Amerika 

Serikat ke  Darwin selama beberapa 

rotasi tahunan permanen.  

Dengan adanya Kerjasama  

Force Posture ini Australia 

berupaya untuk memperbaiki sistem 

kualitas ataupun kuantitas 

militernya hal ini dilakukan dengan 

cara latihan militer bersama, 

modernisasi persenjataan militer 

dan mengembangkan kapasitas 

personil militer. 

 Latihan Militer Gabungan 

Latihan militer dirasa sangat 

perlu untuk dilakukan, dalam dunia 

politik internasional, baik yang 

dilakukan oleh organisasi militer 

suatu negara atau dilakukan dalam 

bentuk latihan gabungan oleh 

militer beberapa negara mempunyai 

arti yang sangat penting. Latihan 

yang dilakukan secara profesional 

walaupun tujuan utamanya untuk 

meningkatkan kemampuan, namun 

juga digunakan untuk menunjukkan 

kekuatan dan kemampuan negara 

tersebut atau show of force.20 

Pertunjukan melalui kekuatan 

militer akan berdampak baik 

langsung atau tidak langsung dalam 

kalkulasi keseimbangan kekuatan, 

yang pada akhirnya akan 

menghasilkan efek penggetar atau 

deterrence effect yang cukup 

signifikan. 

Pada tahun 2014 lalu, 

Austrtalia dan Amerika mengelar 

latihan militer gabungan besar 

besaran di Queensland. Sekitar 

30.000  personel Australia dan 

Amerika dilibatkan dalam latihan 

gabungan ini, mereka juga 

menggelar Operation Talisman 

Saber (TS17) yang diwarnai dengan 

sejumlah latihan perang-perangan. 

tak hanya dari Australia dan 

Amerika, partisipan dalam latihan 

                                                        
20 S. Anwar. Melindungi Negara. Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.2011, p.338. 
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militer juga berasal dari Selandia 

Baru, Jepang dan Kanada.21  

Kemudian pada Juli 2016, 

Australia dan Amerika kembali 

menggelar latihan militer gabungan 

latihan ini sebagaian besar 

dilakukan dilaut. Latihan gabungan 

melibatkan 33.000 tentara Amerika 

Serikat dan Australia, latihan 

gabungan muncul sebagai aksi 

tanggap terhadap China yang 

semakin agresif di Laut China 

Selatan.22 Hal ini menunjukkan 

bahwa Australia akan bereaksi 

sangat tegas jika ada hal-hal yang 

dianggap mengancam posisi dan 

kepentingannya. 

 Modernisasi Peralatan Militer 

dan Peningkatan SDM 

Angkatan bersenjata 

Australia bukanlah yang terbesar 

didunia bahkan di Asia Pasifik 

namun mereka di persenjatai dan 

dilatih dengan baik oleh sekutunya 

Amerika Serikat. Posture angktan 

                                                        
21 Y.K. Elin, ’30.000 Tentara Latihan 

Gabungan di Australia, untuk Hadapi  Korut ?’ 

Liputan 6, Juli 2017  

<https://www.liputan6.com/global/read/3023926/3

0000-tentara-latihan-gabungan-di-australia-untuk-

hadapi-korut>, diakses pada tangal 25 Juli 2018. 
22 A. Rina, ‘Militer AS dan Australia Gelar 

Latihan Gabunga’ detik news,  Juni 2017 

<https://news.detik.com/internasional/d-

3544088/militer-as-dan-australia-gelar-latihan-

gabungan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2018. 

bersenjata Australia dari tahun 

ketahun semakin berkembang dari 

sekedar ‘fortress Autralia’ pada 

tahun 1980-1990-an hingga 

sekarang dapat bergabung dalam 

berbagai koalisi dan beroperasi di 

luar negeri. Perkembangan pada 

‘Force Posture Review’ sangat 

berpengaruh terhadap negara-negara 

besar lainnya seperti China dan 

India. Sebagai contoh 

perkembangannya dapat dilihat 

pada pasukan ekspedisi yaitu 

dengan adanya pembuatan dua 

Landing Helicopter Dock (LHD) 

sebagai transformasi Angkatan 

Darat yang sebelumnya hanya 

beroperasi di darat saja untuk dapat 

mengerahkan paskan lewat pantai 

(dengan dukungan kekuatan udara 

dan laut). 

Australia memiliki empat 

Force Element Group (FEG) yang 

terus di kembangkan, berdasarkan 

urutannya  Air Combat Group 

(ACG) memiliki kekuatan pesawat 

tempur yang menjadi ujung 

tombaknya. Bermarkas di RAAF 

Williamtown, New South Wales, 

ACG membawahi tiga wing yang 

mengoperasikan Hornet, Super 

Hornet, Pilatus PC-9/A(F), dan Bae 

https://www.liputan6.com/global/read/3023926/30000-tentara-latihan-gabungan-di-australia-untuk-hadapi-korut
https://www.liputan6.com/global/read/3023926/30000-tentara-latihan-gabungan-di-australia-untuk-hadapi-korut
https://www.liputan6.com/global/read/3023926/30000-tentara-latihan-gabungan-di-australia-untuk-hadapi-korut
https://news.detik.com/internasional/d-3544088/militer-as-dan-australia-gelar-latihan-gabungan
https://news.detik.com/internasional/d-3544088/militer-as-dan-australia-gelar-latihan-gabungan
https://news.detik.com/internasional/d-3544088/militer-as-dan-australia-gelar-latihan-gabungan
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System Hawk Mk127 LIF Lead-in 

Fighter. Upgrade yang dilakukan 

pada armada Hornet meliputi 

integrasi dengan Lockheed Martin 

AGM-154C Joint Standoff Weapon 

(JSOW) yang menjadi senjata Super 

Hornet US Navy. Selain itu Hornet 

‘klasik’ juga telah menyelesaikan 

program upgrade dan sekarang telah 

dilengkapi Elta EL-8222 jamming 

pod dan Saab BOL countermeasure 

dispenser dan Link 16 sehingga 

Hornet ‘klasik’ memiliki 

kemampuan yang luar biasa.23 

Kemudian urutan kedua 

Surveillance and Response Group 

(SGR) bermarkas di RAFF 

Williamtown memiliki tiga Wing 

berkekuatan Boeing E-7A 

Wedgetail AEWC&C dan Lockheed 

AP-3C Orion. Meskipun 

pengembangannya sempat 

bermasalah khusunya pada radar 

Northrop Grumman Multi-Role 

Electronically Scanned Array 

(MESA), Wegnetail sekarang telah 

operasional dan membuktikan 

kemampuannya saat latihan baik di 

dalam maupun luar negeri. 

Kemudian terdapat 18 Orion telah 

                                                        
23 Kecil tapi Mematikan AU Australia, 

Majalah Air Force edisi, PT. International 

Licencing Media, Tangerang , 2014. 

diupgrade menjadi AP-3C namun 

tidak bisa dipungkiri pesawat ini 

telah memasuki akhir 

pengoperasiannya sehingga di 

gantikan oleh P-8A dan UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) yang 

berkemampuan terbang tinggi dan 

bisa terbang lama seperti MQ-4C. 

Namun P-3 masih berkemampuan 

hebat dan dapat diandalkan dala 

menghadapi penyeludupan 

pengungsi ilegal. 

Kemudian yang ketiga Air 

Lift Group merupakan FEG tersibuk 

yang bermarkas di RAAF 

Richmond, sebelah barat Sydney, di 

New South Wales. Air Lift Group 

memiliki sebuah datasemen 

Hercules untuk mendukung MEAO 

selama hampir 12 tahun dan 

melaksanakan pengiriman rutin dan 

evakuasi medis bolak-balik antara 

Australia dan Afganistan serta 

layanan HADR di wilayah Asia 

Pasifik dengan C-17A. C-17A 

bertugas untuk menggantikan peran 

Caribou dan C-130H. Pada tahun 

2015 RAAF melaksanakan 

Operational Test and Evaluation 

(OT&E) terhadap Airbus Military 

KC-30A Multi-Role Tanker 

Transport.  
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Terakhir adalah Training 

Group, Training Group bermarkas 

di RAAF Williams (Laverton) di 

Victoria, bertanggung jawab atas 

pelatihan kru udara dan darat yang 

terdiri atas Australian Defence 

Force Basic Flying Training School 

(ADP BFTS), No.2 Flying Training 

School (PTS), Central Flying 

School (CPS), dan RAAF School of 

Technical Training (RSTI). Sebagai 

tambahan ada No 32 Squadron yang 

mengoperasikan Hawker Beechcraft 

King Air  350 mendukung Air 

Combat Officer Training di School 

of Air Warfare, East Sale, Victoria. 

Seleksi dan pelatihan terbang dasar 

dilakukan oleh BAE SyStems 

Australia Flight PAC CT-4B 

Airtrainer di  Tamworth. New South 

Wales. Siswa mulai belajar di ADP 

BFTS dengan instruktur bedatar 

belakang militer dan sipil. 

 Angktan Udara (AU), 

Angktan Laut (AL), dan Angkatan 

Darat (AD) mengirim calon pilot 

untuk pelatihan berikutnya ke 

Tamworth selama 20 jam dan 

setengah minggu untuk mengikuti 

long basic training course clan 

mendapat 64 jam terbang. Setelah 

lulus, calon pilot AU dan AL 

dikirim ke RAAF Pearce, Australia 

Barat untuk latihan lanjutan terbang 

dengan Pilatus PC-9/A. Namun 

calon pilot AD tetap di Tamworth 

untuk mengikuti kursus Interim 

Pilot Training (IPT) selama 10 

minggu sebelum dikonversi menjadi 

pilot helikopter lewat army training 

system. Central Flying School di 

East Sale bertanggungjawab dalam 

pelatihan instruktur, pelatihan 

terbang standar, serta menyediakan 

pesawat dan pilotnya untuk tim 

aerobatik dan pilotnya untuk tim 

aerobatik. 

Pada tahun April 2018 

Amerika Serikat mengirimkan 

sebanyak 1.587 anggota Marinir 

yang akan melakukan rotasi militer 

selama enam bulan sebagai dari 

bagian program inisiasi Force 

Posture, demikian menurut Reuters, 

jumlah personel itu mewakili 

peningkatan hampir 27 persen 

dibandingkan dengan rotasi yang 

dilakukan Amerika pada tahun 

2017,24 dan rotasi ini merupakan 

                                                        
24 ‘Marinir A.S. Menggunakan Pelatihan di 

Australia untuk menantang Tiongkok Secara 

Simbolis’ IPD Forum, 2018 <http://apdf-

magazine.com/id/marinir-a-s-menggunakan-

pelatihan-di-australia-untuk-menantang-tiongkok-

secara-simbolis/>, diakses pada tanggal 14 

September 2018. 

 

http://apdf-magazine.com/id/marinir-a-s-menggunakan-pelatihan-di-australia-untuk-menantang-tiongkok-secara-simbolis/
http://apdf-magazine.com/id/marinir-a-s-menggunakan-pelatihan-di-australia-untuk-menantang-tiongkok-secara-simbolis/
http://apdf-magazine.com/id/marinir-a-s-menggunakan-pelatihan-di-australia-untuk-menantang-tiongkok-secara-simbolis/
http://apdf-magazine.com/id/marinir-a-s-menggunakan-pelatihan-di-australia-untuk-menantang-tiongkok-secara-simbolis/
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pengiriman yang paling besar 

dibandikan tahun-tahun 

sebelumnya. Menurut Departemen 

Pertahanan Australia, 200 Marinir 

dikerahkan pada tahun 2012, 250 

pada 2013, 1.150 pada 2014, 1.150 

pada tahun 2015 dan 1.250 pada 

tahun 2016. 

Rotasi ini terdiri dari kompi 

senapan, kompi bersenjata, yang 

dilengkapi dukungan logistik seperti 

kendaraan, peralatan serta pesawat 

terbang. Untuk kendaraan, akan 

digunakan kendaraan berjenis light 

armoured vehicles, truk dan 

artilerri. Sedangkan untuk pesawat 

terbang mencakup helicopter, tilt 

rotor aircraft, seperti MV-22 

Osprey, tanker, dan pesawat 

transportasi. 

C. Kepentingan Australia untuk 

Menjaga Stabilitas Keamanan 

Kawasan Asia Pasifik 

Keberadaan negara-negara 

berkekuatan besar yang terletak di 

kawasan Asia-Pasifik menjadi faktor 

utama yang menyebabkan iklim 

keamanan kawasan Asia-Pasifik 

selalu fluktuatif, karena sering 

bersinggungannya kepentingan antar 

negara-negara besar.Amerika Serikat 

sebagai superpower kerap kali 

menunjukkan perilaku yang memicu 

rivalitas di kawasan, sehingga 

menyebabkan berbagai respon dari 

negara-negara yang merasa terancam, 

tetutama China sebagai salah satu 

great power di kawasan. 

Selain itu, kawasan Asia Pasifik 

yang sebagian besar wilayahnya 

adalah perairan laut, menjadikan isu 

maritime sebagai isu yang krusial. 

Banyaknya kandungan sumberdaya 

alam dan keberadaan lintasan jalur 

perdagangan internasional di 

kawasan tersebut yang menyebabkan 

koordinasi atau manajemen atas 

kompleksitas geografis adalah sebuah 

keharusan, yaitu melalui Sea Lanes 

Of Communication (SLOC) dan juga 

melalui Sea Lanes Of Trade (SLOT) 

untuk mencegah benturan-benturan 

kepentingan ekonomi dan politik 

yang ada. Seperti sengketa Laut 

China Selatan yang melibatkan China 

dengan Jepang, Korea Selatan dan 

beberapa negara anggota ASEAN 

adalah contoh sengketa yang 

disebabkan oleh faktor teritorial batas 

laut negara.25 

                                                        
25 G.E. Simatupang, ‘Kepentingan 

Indonesia dalam kerjasama Maritim Indonesia-

China’FK Maritim, 2016. 

<http://www.fkpmaritim.org/kepentingan-

indonesia-dalam-kerjasama-maritim-indonesia-

china.>, diakses pada  tanggal 15 Agustus 2018. 

http://www.fkpmaritim.org/kepentingan-indonesia-dalam-kerjasama-maritim-indonesia-china
http://www.fkpmaritim.org/kepentingan-indonesia-dalam-kerjasama-maritim-indonesia-china
http://www.fkpmaritim.org/kepentingan-indonesia-dalam-kerjasama-maritim-indonesia-china
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a. Isu-isu Keamanan Asia Pasifik 

Berikut beberapa isu keamanan di 

kawasan Asia Pasifik yang 

mengakibatkan ketidakstabilan 

kawasan : 

 Isu Laut China selatan 

 Konfilk Laut China 

Selatan merupakan isu yang 

sudah cukup lama, namun 

kenyataannya masih dapat 

menimbulkan potensi konflik 

yang cukup tinggi. 

Permasalahan utama yang 

terjadi dalam konflik Laut Cina 

Selatan adalah adanya klaim 

tumpang tindih yang 

melibatkan enam pihak yaitu: 

Tiongkok, Taiwan, Filipina, 

Vietnam, Brunei Darussalam 

dan Malaysia berdasarkan 

catatan sejarah maupun 

UNCLOS (United Nation on 

the Law of the Sea) 1982.  

Mayoritas negara di dunia 

telah meratifikasi Konvensi 

Hukum Laut yang ditetapkan 

oleh PBB yang dikenal dengan 

UNCLOS 1982 yang mengatur 

batas wilayah laut setiap 

negara. Bila tidak ditangani 

dengan baik klaim tumpang 

tindih ini akan menjurus pada 

terjadinya konflik terbuka di 

kawasan tersebut. 

 Isu Modernisasi Persenjataan 

 Keberadaan 

negara-negara besar di kawasan 

Asia Pasifik dan kekuatan-

kekuatan baru yang muncul 

beriringan dengan pertumbuhan 

ekonomi, menyebabkan 

peningkatan jumlah 

persenjataan militer oleh 

negrara-negara sebagai agenda 

wajib. Perlombaan persenjataan 

antara negara-negara kawasan 

terlihat jelas dan tidak dapat 

terhindarkan. Perlombaan 

persenjataan ini merupakan 

ancaman bagi keamanan 

internasional itu sendiri. 

China sangat ambisius 

dalam belanja persenjataan 

militer seiring peningkatan 

ekonominya, The Wall Street 

Journals mencatat bahwa China 

merupakan Negara ketiga 

terbesar setelah India 14%dan 

Saudi Arabia 7% yang 

melakukan impor perlengkapan 

pertahanan yang mencapai 

4,7%, China menaikkan 

anggaran persenjataan mencapai 

225 milyar dollar Amerika 
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hingga tahun 2020 dari angka 

119 milyar dolar Amerika pada 

tahun 2015.26 Kondisi tersebut 

akhirnya memaksa negara-

negara sekitar juga melakukan 

moderenisasi persenjataan 

sebagai langkah perimbangan. 

 Isu Keamanan Non-Tradisional 

 Pergeseran dari 

munculnya paradigma yang 

berkembang sejak Perang Dunia 

I dan II dan khususnya pasca 

Perang Dingin kembali 

 melahirkan sebuah diskursus 

baru dalam politik internasional. 

Dengan beralihnya isu 

keamanan global, dimensi 

keamanan menjadi kembali 

diangkat. “Ancaman” (threat) 

yang menjadi basis dari 

keamanan kini tidak lagi 

berkutat hanya pada persoalan 

keamanan persenjataan atau 

militer. “Ancaman” bisa berarti 

wabah penyakit, human 

trafficking, narkotika, 

perdagangan senjata, 

kemiskinan, buta huruf, virus 

                                                        
26 R. Wall & D. Camemon, ‘Chinese 

Military Spending, Ambition Fuel Asia Arm Race, 

Studies Say’The Wall Street Journal, 

2016.<http://www.wsj.com/articles/chinese-

military-spending-ambitions-fuel-asian-arms-race-

studies-say-1456095661>, diakses pada tanggal 18 

Agustus 2018. 

menular, atau sejenisnya yang 

dirasakan oleh warga-negara, 

bukan negara itu sendiri.27 

 Selain itu isu 

keamanan yang semakin 

kompleks menjadikan 

permasalahan baru bagi berbagi 

negara, termasuk negara-negara 

kawasan Asia Pasifik. Isu 

terorisme merupakan salah satu 

permasalahan negara-negara 

kawasan. isu terrorisme seiring 

aksi-aksi yang dilancarkan oleh 

kelompok ekstrimist ISIS 

ternyata telah menyebar ke 

berbagai kawasan.  

Asia Tenggara merupakan 

kawasan yang sangat mudah 

terserang oleh jejaring ISIS 

karena kentalnya nilai-nilai 

islam. Indonesia, Malaysia dan 

Filipina telah terserang oleh 

jejaring ISIS. Pada tahun 2014 

kira-kira 60 warga Indonesia 

telah tergabung dalam 

keanggotaan aktif organisasi 

ISIS, pemerintah Malaysia 

menunjukan sekitar 100 warga 

Malaysia juga bergabung 

dengan ISIS, serta sejumlah 200 

                                                        
27B. Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde, 

Security: A New Framework for Analysis, Lynne 

Rienner Publisher, Colorado: 1998, p.184. 

http://www.wsj.com/articles/chinese-military-spending-ambitions-fuel-asian-arms-race-studies-say-1456095661
http://www.wsj.com/articles/chinese-military-spending-ambitions-fuel-asian-arms-race-studies-say-1456095661
http://www.wsj.com/articles/chinese-military-spending-ambitions-fuel-asian-arms-race-studies-say-1456095661
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warga Phlipina.28 Walaupun 

perkembangan jejaring ISIS 

sangat berpotensi di kawasan 

Asia Tenggara, namun Isu 

tersebut tidak bisa diremehkan, 

dan membutuhkan kerjasama 

dari seluruh negara kawasan 

untuk menghalau isu terorisme 

tersebut. 

Untuk menghindari adanya 

isu-isu keamanan yang semakin 

buruk Australia dan Amerika 

berusaha untuk tetap menjaga 

stabilitas keamanan kawasan 

dengan membentuk kerjasama 

force posture. Dengan adanya 

kerjasama ini Australia akan lebih 

sigap dalam menangani 

permasalahan-permasalahan di 

kawasan Asia Pasifik. Adanya 

implementasi kerjasama Force 

Posture merupakan salah satu cara 

Australia dalam mewujudkan 

kepentingan nasionalnya. Pertama 

kerjasama ini bertujuan untuk 

mengimbangi kebangkitan  militer 

China yang memberikan persepsi 

ancaman bagi Australia. Kedua, 

kerjasama Force Posture  

                                                        
28S. Roworth, ‘Foreign Fighters and South 

East Asia’, ASPI, September 2014, 

<http://www.aspistrategist.org.au/foreign-fighters-

and-southeast-asia/>, diakses pada tanggal 18 

Agustus 2018. 

bertujuan untuk merespon 

dinamika lingkungan strategis di 

kawasan Asia Pasifik.  

Bagi Australia Asia Pasifik 

merupakan kawasan yang penting 

mengingat di kawasan ini 

Australia memiliki banyak sekali 

kepentingan baik itu ekonomi, 

politik ataupun keamanan dan 

pertahanan. Kepentingan strategis 

merupakan dasar dari suatu negara 

untuk mengaplikasikan kebijakan 

pertahanannya. Dalam hal ini 

kebijakan pertahanan Australia, 

yang juga meupakan kepentingan 

strategis Australia dalam bidang 

keamanan terefleksi dalam buku 

putih pertahanannya.  

 

b. Kepentingan Australia di Asia 

Pasifik 

Adanya isu-isu keamanan di 

kawasan Asia Pasifik berdampak 

bagi Australia dalam mewujudkan 

kepentingan nasionalnya 

dikawasan Asia Pasifik. 

Kepentingan Australia di kawasan 

Asia Pasifik dapat dilihat dari 

hubungannya dengan negara-

negara kawasan. Australia secara 

intensif melakukan kerjasama 

dengan negara-negara kawasasan 

http://www.aspistrategist.org.au/foreign-fighters-and-southeast-asia/
http://www.aspistrategist.org.au/foreign-fighters-and-southeast-asia/
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seperti negara-negara di Asia 

Tenggara dan Pasifik Selatan. Ada 

beberapa kepentingan strategis 

yang dimiliki Australia di kawasan 

Asia Pasifik seperti dalam bidang 

ekonomi, politik, dan keamanan. 

Banyaknya kepentingan 

Australia di Kawasan Asia Pasifik 

membuat Australia harus 

tanggungjawab untuk menjaga 

stabilitas keamanan kawasan. 

Ketidakstabilan kawasan akan 

menghambat tercapainya 

kepentingan strategis Australia di 

kawasan. Isu Laut China selatan 

yang melibatkan beberapa negara 

ASEAN akan berpengaruh 

terhadap hubugan kerjasama 

Australia dan negara-negara yang 

terlibat. Begitupun isu perlombaan 

senjata yang semakin tinggi akan 

berdampak pada stabilitas 

keamanan Australia sendiri.  

Secara geopolitik, Amerika 

Serikat meskipun bukan negara 

Kawasan Asia Pasifik tetapi 

mempunyai pula kepentingan 

geopolitik di kawasan ini. 

Kepentingan geopolitik Amerika 

Serikat adalah menciptakan 

perdamaian stabilitas di kawasan 

ini sekaligus mengeliminasi sedini 

mungkin adanya ancaman 

terhadap dominasinya. Sama 

halnya dengan Australia, Mengacu 

pada Defending Australia In The 

Asia Pacific Century: Force 2030, 

kepentingan paling strategis 

Australia adalah mempertahankan 

negeri itu dari serangan bersenjata 

langsung. Untuk mencapai 

kepentingan itu, Australia 

memiliki kepentingan mendasar 

untuk mengendalikan jalur 

pendekat udara dan laut menuju 

wilayahnya. 

Berdasarkan pertimbangan 

geopolitik ini, maka keamanan 

maritim menjadi isu yang sangat 

penting dalam keamanan global 

dewasa ini.29 Sesuai dengan 

karakteristik Asia Pasifik yang 

didominasi oleh laut, isu 

keamanan maritim merupakan 

salah satu isu krusial di kawasan. 

Terdapat persaingan geopolitik 

antar negara di Kawasan Asia 

Pasifik untuk mengamankan 

kepentingan nasionalnya masing-

masing tidak terkecuali Australia.  

Beberapa wilayah perairan 

yang berada di Kawasan Asia 

                                                        
29  C. Rahakundini Bakrie, Pertahanan 

Negara dan Postur TNI Ideal, Jakarta, Yayasan 

Obor Indonesia, 2007, p. 66. 
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Pasifik seperti yang disebutkan 

oleh Wesley di atas, seperti Laut 

Arab, Teluk Bengal, Laut China 

Selatan, semenanjung Pasifik 

Selatan berkaitan erat dengan isu 

keamanan maritim. Oleh karena 

itu, negara-negara di Asia Pasifik 

memiliki kepentingan untuk 

mengamankan jalur-jalur 

pelayaran strategis tersebut. 

 Australia yang terletak 

diantara Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik, juga memiliki 

kepentingan secara langsung 

dalam hal rute perdagangan yang 

stabil melalui Samudera Hindia 

ini. Beberapa partner perdagangan 

Australia seperti China, Jepang, 

Singapura, India dan Korea 

Selatan juga bergantung pada jalur 

ini dalam hal energi dan sumber 

bahan mentah. Hampir 80 persen 

impor minyak Australia dari China 

transit pada jalur ini. Oleh karena 

itu, kebebasan dan keamanan 

komunikasi jalur laut Samudera 

Hindia ini  merupakan hal yang 

sangat penting bagi Australia. 

Amerika Serikat sebagai sekutu 

Australia tetap menjadi kekuatan 

maritim terbesar dan sebagai 

penjamin keamanan pada 

Samudera Hindia, akan tetapi pada 

dua dekade selanjutnya, kawasan 

secara pasti akan melihat 

peningkatan kehadiran maritim 

China.30 

Selanjutnya, dari pandangan 

Australia, jalur yang perlu 

diamankan juga adalah jalur Laut 

China Selatan. Negara-negara di 

Kawasan Asia Pasifik yang saling 

ingin mengamankan dan 

menguasai akses jalur ini 

kemudian berebut pengaruh atas 

klaim terhadap Laut China 

Selatan.  

Beberapa negara yang 

mengklaim wilayah ini yakni 

China dengan klaim penuhnya 

serta beberapa negara ASEAN 

seperti Filipina, Vietnam, Brunei 

Darussalam, Malaysia dan 

ditambah lagi beberapa negara 

ekstra kawasan seperti Amerika 

Serikat, India, Jepang, dan 

Australia yang bukan sebagai 

pengklaim melainkan mereka 

menaruh perhatian terhadap Laut 

China Selatan dalam hal 

pengamanan kepentingan 

                                                        
30  Commonwealth of Australia, Defense 

White Paper 2013, p.13. 
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keamanan bernavigasi.31 Masing-

masing negara satu sama lain akan 

bersikukuh untuk mencapai dan 

menjaga kepentingan nasionalnya 

di kawasan.  

Perkembangan militer China 

yang saat ini aktif membangun 

kekuatan Angkatan Lautnya dan 

menunjukkan geliatnya di 

wilayah-wilayah perairan strategis, 

menunjukkan kekuatan 

modernisasi militer China. 

Eksistensi kapal induk dalam 

jajaran Angkatan Laut China akan 

mengubah konstelasi perimbangan 

kekuatan kawasan. Kekuatan 

militer negara-negara lain di 

kawasan belum seimbang dengan 

kekuatan militer China ini. Oleh 

karena itu, dipandang perlu untuk 

menjaga kestabilan kawasan agar 

tidak ada kekuatan dominan yang 

berpengaruh.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, dapat dilihat bahwa dalam 

inisisasi kerjasama force posture Australia 

                                                        
31 A. H. Ali,  ‘Dinamika Kontemporer 

Sengketa Laut Cina Selatan’, FKPM, 2011 

<http://www.fkpmar.org/dinamika-kontemporer-

sengketa-laut-cina-selatan/>  diakses pada tanggal 

5 November 2018. 

memiliki dua tujuan utama yang harus 

dipenuhi demi terciptanya stabilitas 

keamanan. Pertama adalah sebagai 

strategi keamanan Australia dalam 

mengimbangi kebangkitan militer China. 

China merupakan negara yang 

memberikan keuntungan sekaligus 

ancaman bagi Australia, kebangkitan 

militer China dan agresivitasnya di 

kawasan Asia Pasifik mengubah dinamika 

dan meningkatkan kompleksitas sitem 

internasional sehingga sangat berpengruh 

terhadap stabilitas kawasan. 

Dengan meningkatnya kekuatan 

militer China Australia merasa terancam 

hal ini dikarenakan Australia tidak 

memiliki kekuatan yang dapat 

menyeimbangi kekuatan China. Disini 

kemudian Australia jelas membutuhkan 

strategi keamanan yang tepat, yaitu 

strategi keamanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan keamanannya dan dapat 

mengimbangi kekauatan China. Sehingga 

untuk dapat menyeimbangi kekuatan 

China Australia membentuk rezim 

keamanan dengan Amerika Serikat dalam 

bentuk kerjasama Force Posture.  

Kemudian Kedua, tujuan dari 

inisiasi Force Posture adalah untuk 

menjaga stabilitas keamanan kawasan 

Asia Pasifik. Australia memiliki berbagai 

kepentingan di kawasan Asia Pasifik 

http://www.fkpmar.org/dinamika-kontemporer-sengketa-laut-cina-selatan/
http://www.fkpmar.org/dinamika-kontemporer-sengketa-laut-cina-selatan/
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seperti dalam bidang ekonomi, politik 

ataupun keamanan. sehingga menjaga 

stabilitas keamanan kawasan merupakan 

tanggunjawab yang di ambil Australia 

demi tercapainya kepentingan strategis di 

kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, 

dalam menerapkan kebijakan keamanan, 

Australia sedapat mungkin menerapkan 

kebijakan keamanan yang berdampak 

pada terciptanya keamanan kawasan. 

Disatu sisi Australia memang 

bertujuan untuk menciptakan keamanan 

kawasan Asia Pasifik, namun disisi lain 

Australia tidak memiliki kekuatan sendiri 

untuk menciptakan dan menjaga 

perdamaian kawasan. Untuk dapat 

menciptakan dan menjaga perdamaian 

kawasan, Australia kemudian 

membutuhkan kehadiran sekutu yang kuat 

yang dapat melengkapi kekurangan 

Australia. Sehingga Amerika serikat 

kemudian menjadi jawaban yang 

dibutuhkan Australia untuk menciptakan 

perdamaian dan menjaga stabilitas 

keamanan kawasan. Amerika serikat dan 

Australia kemudian menguatkan 

aliansinya dengan menginisiasi kerjasama 

keamanan force posture untuk 

menanggapi dinamika keamanan 

kawasan. 
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