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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pergolakan politik dalam negeri kerap menjadi isu yang hampir dialami 

semua negara di dunia ini. Hal tersebut menimbulkan terjadinya instabilitas 

politik dalam negeri suatu negara maupun kawasan. Dewasa ini banyak masalah 

atau isu yang menimbulkan kontroversi di kalangan internasional. Salah satu 

fenomena global yang menjadi sorotan adalah pergolakan politik di kawasan 

Pasifik Selatan karena sistem politik di kawasan tersebut menarik untuk dianalisis. 

Faktor etnis menjadi isu penting dalam perjalanan politik negara-negara yang 

berada di kawasan tersebut.
1

Salah satu negara yang menarik untuk di kaji karena isu-isu politiknya 

adalah Fiji. Pasalnya, setelah merdeka pada tahun 1970, pergolakan politik Fiji 

kerap diwarnai aksi kudeta. Bahkan terhitung telah terjadi kudeta sebanyak empat 

kali selama dua dekade.
2
 Namun dari kesekian kudeta yang terjadi, kudeta yang

1  Rarotonga, 1994,  New Politics in the South Pasific, Institude of Pasific Studies : University Of 

the South Pasific, hal. 3 
2Kudeta pertama terjadi pada tanggal 14 Mei 1987, kudeta pertama dipicu karena terjadinya 

perubahan konstitusi dan juga perubahan bentuk negara menjadi republik. Kudeta kedua terjadi 

pada tanggal 25 September 1987 yang berjarak tidak terlalu jauh dari kudeta pertama terjadi 

disebabkan oleh faktor ras, muncul sebagai akibat ketidakpuasan masyarakat karena sebagian 

besar pemerintahan di dominasi oleh masyarakat India. Kudeta tersebut didukung oleh berbagai 

pemuka adat masyarakat asli Fiji.kudeta ketiga terjadi pada bulan Mei tahun 2000, kudeta tersebut 

kembali terjadi dikibatkan faktor ras, yang mana anggota parlemen di dominasi oleh warga ras 

India. Kudeta tersebut dilakukan untuk menonaktifkan dan membuat undang-undang baru tentang 

hak perpolitikan masyarakat non Fiji. FIS, Fiji Intel Korban Budaya Kudeta dalam 

http://www.intelijen.co.id/fis-fiji-intel-korban-budaya-kudeta-1/ diakses pada 4 Maret 2015 pukul 

11.35. 

http://www.intelijen.co.id/fis-fiji-intel-korban-budaya-kudeta-1/
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dianggap paling berpengaruh dimulai pada Agustus 2005 dimana ketika Perdana 

Menteri Laisenia Qarase memperkenalkan tentang undang-undang perdamaian, 

toleransi dan persatuan, yang mana keputusan tersebut membuat Qarase 

dihadapkan pada berbagai kritik dan ancaman khususnya dari kalangan militer. 

Pengampunan terhadap para pelaku kudeta yang terjadi sebelumnya yang 

dilakukan oleh Perdana Menteri Qarase menuai kritik keras dari Panglima Tinggi 

Militer Fiji yakni Frank Bainimarama. Pada permasalahan kudeta sebelumnya 

sempat dilihat bahwa permasalahan etnik adalah faktor utama penyebab terjadinya 

kudeta. Hingga pada puncaknya pada 5 Desember 2006, Panglima Tinggi Militer 

Fiji, Frank Bainimarama mengambil alih kekuasaan pemerintah dengan 

melakukan kudeta.
3

Peristiwa, isu, konflik yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan selalu tidak 

pernah lepas dari pengawasan Australia. Selain dikarenakan letak geografis yang 

berdekatan, Australia menjadi kekuatan bagi negara-negara lain di kawasan 

tersebut sejak Inggris memberikan kemerdekaan dan negara bekas koloninya pada 

tahun 1970. Selain itu, kekuatan dibidang sosial, ekonomi, militer dan politik 

menjadi salah satu faktor pendukung Australia untuk menjalin hubungan baik 

dengan memberikan bantuan dan juga melakukan kerjasama bilateral dan 

multilateral dengan negara-negara disekitar kawasan.
4
 Banyak negara-negara di

kawasan Pasifik yang bergantung pada Australia di Pasifik Island Forum (PIF) 

dalam berbagai macam bentuk bantuan. Hal ini terjadi dikarenakan kecilnya pulau 

3
 Militer Fiji Memulai Kudeta dalam http://news.liputan6.com/read/133632/militer-fiji-memulai-

kudeta#sthash.uJM4KMhz.dpuf diakses pada 3 Februari  2015 pukul 12.05 
4
 Peter Brown, 2012, Australian Infuence in  the South Pacifc, ADF Journal, Issue No. 

189 by Australian Defence College hal.4 

http://news.liputan6.com/read/133632/militer-fiji-memulai-kudeta#sthash.uJM4KMhz.dpuf
http://news.liputan6.com/read/133632/militer-fiji-memulai-kudeta#sthash.uJM4KMhz.dpuf
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dan populasi mereka. Sehingga peran negara-negara di kawasan tersebut pada 

bidang politik dan perdagangan sangatlah kecil
.5

  

Kekuatan inilah yang dipakai oleh Australia dalam bertindak untuk 

merespon segala sesuatu yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan, salah satunya 

adalah permasalahan kudeta yang terjadi di Fiji pada tahun 2006. Kudeta yang 

terjadi di Fiji ini menarik perhatian Australia dikarenakan posisi Fiji sebagai 

negara satu kawasan yang dianggap memerlukan sikap, karena konflik kudeta 

tersebut ditakutkan membentuk suatu budaya baru yang mampu menimbulkan 

instabilitas bagi keamanan kawasan.  Selain itu kudeta yang terjadi pada tahun 

2006 mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kudeta 

yang paling berpengaruh.
6
 Pasalnya banyak nilai-nilai demokrasi yang dilanggar 

dengan mengambil paksa pemerintahan oleh militer dan membubarkan parlemen.
7
  

Australia berusaha mengecam tindakan Panglima Tinggi Frank Bainirama 

dan menganggap kudeta tersebut hanya sebagai salah satu metode untuk mendapat 

kekuasaan. Meskipun Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase meminta Australia 

untuk melakukan intervensi, namun Australia menolak untuk melakukan 

intervensi terhadap Fiji. 
8
 Australia berusaha untuk tidak terlibat dalam konflik 

tersebut. Australia berusaha untuk terus melakukan berbagai hal untuk meredam 

ketegangan konflik yang terjadi di Fiji dengan bentuk metode yang lain. Dalam 

                                                           
5 Peran Australia di Kawasan Pasifik Selatan dalam http://www.docfoc.com/peran-australia-di-

kawasan-pasifik-selatan diakses pada 18 Februari 2016 pukul 21.25 
6 Kudeta Militer dalam 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12206#.VsXbpvl9600 

diakses pada 18 Februari 2016 pukul 22.06 
7 Kudeta Militer di Fiji dalam http://www.dw.com/id/kudeta-militer-di-fiji/a-2956694 diakses pada 

18 Februari 2016 pukul 22.15 
8 Militer Fiji Lakukan Kudeta dalam 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/12/061205_fijicoup.shtml diakses pada 18 

Februari 2016 pukul 22.25 

http://www.docfoc.com/peran-australia-di-kawasan-pasifik-selatan
http://www.docfoc.com/peran-australia-di-kawasan-pasifik-selatan
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12206#.VsXbpvl9600
http://www.dw.com/id/kudeta-militer-di-fiji/a-2956694
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/12/061205_fijicoup.shtml
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responnya, Australia berusaha untuk mengucilkan Fiji dalam forum kawasan 

regional, dan menangguhkan keanggotan Fiji dalam Pasifik Island Forum (PIF).
9
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti 

mengambil judul Respon dan Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer 

Fiji Tahun 2006 . Peneliti akan menganalisa lebih jauh tentang apa yang menjadi 

alasan Australia memberikan respon dan sikapnya terhadap kudeta militer Fiji 

yang terjadi pada tahun 2006. Dengan menggunakan teori Ilmu Hubungan 

Internasional, peneliti berusaha menganalisa bagaimana permasalahan suatu 

negara mampu mempengaruhi sikap dari negara lain.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari bahasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka 

penulis merumuskan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan : 

Mengapa Australia memberikan respon dan sikap politik terhadap kudeta Fiji 

tahun 2006 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan batasan pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi alasan Australia 

mengeluarkan respon dan sikap-sikap politik atas terjadinya kudeta yang terjadi di 

                                                           
9 Forum Negara Kepulauan di Pasifik Bahas Isu Fiji dan Pemanasan Global dalam 

http://www.voaindonesia.com/content/forum-negara-kepulauan-di-pasifik-bahas-isu-fiji-dan-

pemanasan-global-129401173/97901.html diakses pada 18 Februari 2016 pukul 23.00 

 

http://www.voaindonesia.com/content/forum-negara-kepulauan-di-pasifik-bahas-isu-fiji-dan-pemanasan-global-129401173/97901.html
http://www.voaindonesia.com/content/forum-negara-kepulauan-di-pasifik-bahas-isu-fiji-dan-pemanasan-global-129401173/97901.html
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Fiji pada tahun 2006, serta melihat sanksi-sanki atau tindakan apa saja yang 

dilakukan Australia dalam rangka merespon kudeta Fiji pada tahun 2006. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini mampu memperkuat 

pemahaman dan menambah khazanah kajian teoritis mengenai 

teori rezim internasional. Penelitian ini juga memberikan 

pengetahuan baru tentang fenomena yang terjadi di Pasifik Selatan 

khususnya isu tentang kudeta militer Fiji pada tahun 2006. Serta 

diharapkan mampu memperkaya wawasan tentang kajian terapan 

dari teori rezim internasional dan konsep demokrasi terhadap suatu 

isu atau fenomena yang sedang terjadi. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis  

1. Dapat menambah wawasan penulis mengenai fenomena yang 

terjadi di kawasan Pasifik Selatan, serta menambah ilmu 

pengetahuan penulis tentang teori rezim internasional. 

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap peneliti-

peneliti berikutnya yang kajian penelitiannya berkaitan dengan 

Australia, dan Kudeta Militer Fiji Tahun 2006. 
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3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan ilmu hubungan internasional khusus bagi kajian 

kawasan Pasifik Selatan. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan untuk menunjukkan 

antara penelitian ini dengan penelitian tulisan yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Adapun penelitian yang menjadi literatur review dalam penelitian ini adalah 

pertama skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ariyawati dengan judul Sikap Australia 

terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006.
10

 Dalam pembahasannya terdapat 

beberapa persamaan dengan penelitian ini. Apabila dilihat dari judul yang 

digunakan terlihat persamaan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian tersebut 

terdapat beberapa hasil yang di dapat yakni penjelasan bagaimana Australia 

memberikan sanksi berupa mengajukan petisi terhadap dewan persemakmuran 

untuk membekukan keanggotan Fiji. Australia berusaha keras untuk melakukan 

berbagai upaya sebagai bentuk sanksi atas apa yang terjadi di Fiji pada tahun 2006. 

Australia merasa bahwa Fiji adalah salah satu negara federasi Australia, sehingga 

dalam perjalanannya Australia berusaha untuk membangun dan mendikte setiap 

pergerakan Fiji termasuk dalam hal politik, ekonomi dan militer. 

Australia juga melakukan beberapa kebijakan untuk melakukan intervensi 

di Fiji. Australia merupakan partner dagang Fiji yang paling besar, karena adanya 

kudeta ini Australia berusaha membatasi kerja sama dagang dengan Fiji. Australia 

                                                           
10 Wahyu Ariyawati, 2008, Sikap Australia terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006, 

Yogyakarta : Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam 

thesis.umy.ac.id/datapublik/t9945.pdf diakses pada 18 Februari 2016 pukul 23.17 
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juga berusaha merusak perekonomian Fiji dengan berbagai upaya untuk 

menyulitkan Fiji dalam proses peminjaman uang dengan pihak-pihak asing. 

Seperti lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia (WB), dan Bank 

Pembagunan Asia (ADB). Lembaga tersebut tadinya akan memberikan bantuan 

untuk proyek pembangunan Fiji, namun ditangguhkan. Selain itu Australia 

berusaha melakukan evakuasi dengan mengirimkan tiga kapal untuk berjaga–jaga 

di  sekitar wilayah Fiji. 

Dalam penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian 

ini yakni dalam hal sudut pandang penggunaan konsep teori, dalam penelitian 

terdahulu tersebut Wahyu berusaha menjabarkan dengan penggunaan konsep 

kepentingan nasional. Wahyu juga berusaha menjelaskan kepentingan nasional 

apa yang dituju oleh Australia dengan memberikan sikap tersebut. Serta 

penggunaan konsep politik luar negeri, yang mana dalam analisa penulis politik 

luar negeri digunakan Australia sebagai alat untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya dalam konflik kudeta Fiji pada tahun 2006. Dalam hal ini 

kepentingan Australia yang dituju adalah upaya penyelamatan bagi warga sipil 

Australia yang berada di Fiji. Penggunaan model aktor rasional milik Graham T. 

Allison juga diterapkan Wahyu dalam melakukan penelitiannya. Yaitu bagaimana 

politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional yaitu 

pemerintah. Pemerintah Australia pasti akan mengeluarkan kebijakan dengan 

tujuan yang jelas dengan mempertimbangkan berbagai faktor untung rugi dari 

berbagai pilihan alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. 

Australia berusaha mempertimbangkan antara melakukan pengiriman anggota 
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militernya atau tidak. Dalam hal ini Australia mempertimbangkan dampak apa 

saja yang akan ia terima jika melakukan pengiriman pasukan militernya ke Fiji. 

Australia dipastikan akan mendapatkan kecaman dari negara-negara luar yang 

melakukan kecaman terhadap Fiji dengan menangguhkan bantuannya kepada Fiji. 

Australia juga tidak ingin mengambil resiko dengan melihat anggota militernya 

melakukan baku tembak dengan militer Fiji. Jadi dalam hal ini Australia berusaha 

untuk melihat reaksi internasional sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengeluarkan kebijakan luar negerinya. 

Literatur lain dalam penelitian ini adalah penelitian dari Dani Rukma 

dengan judul Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer.
11

 Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan yakni upaya Australia terhadap proses pemulihan 

demokrasi di Fiji. Setelah mengalami kudeta hingga empat kali, kini Australia 

berusaha untuk ikut campur tangan dalam proses stabilitas politik dalam negeri 

Fiji dengan melakukan upaya demokrasi. Australia sebagai negara yang besar di 

kawasan Pasifik Selatan berusaha keras untuk mengembangkan nilai-nilai 

demokrasi di kawasan Pasifik Selatan, terutama kawasan tersebut sangat rawan 

terhadap permasalahan politik dalam negeri. Australia berusaha untuk melakukan 

kecaman terhadap Fiji agar melakukan upaya demokratisasi. Australia 

mengancam akan menghambat proses kerjasama dalam bidang perekonomian. 

Ada pula beberapa bentuk intervensi yang dilakukan Australia baik secara langsug 

atau tidak langsung. Australia berusaha bekerja sama dengan negara-negara 

                                                           
11

Dani Rukma, 2013, Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer, Riau : Jurnal 

Hubungan Internasional, Universitas Riau. Dalam 

ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3184/3100 diakses pada 25 Februari 2016 

pukul 19:48. 
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Pasifik Selatan lainnya, regional dan juga internasional untuk mengisolasi Fiji. 

Australia memberlakukan sanksi ekonomi, embargo senjata, perdagangan dan 

wisata. Menangguhkan kontak diplomatik dengan pemerintah Fiji. Serta 

pembekuan aset termasuk pebisnis yang melakukan interkasi dengan Fiji akan 

dikenai sanksi. Australia memperketat pengeluaran visa dengan tujuan dan kaitan 

apapun dengan Fiji. Australia juga bersama dengan negara-negara lainya 

menskors Fiji dari keanggotan Dewan Persemaksmuran. Australia juga berusaha 

meyakinkan PBB untuk tidak mengijinkan Fiji ikut serta dalam misi penjaga 

perdamaian. 

Demi terlaksananya proses demokratisasi Fiji, Australia bersedia 

membantu keuangan untuk Komisi Pemilihan Fiji untuk melakukan pemilu. 

Australia juga membuat catatan jelas bahwa Australia akan membantu Fiji untuk 

membina kembali hubungan bilateral dengan negara-negara kawasan sehingga 

memungkinkan kembali Fiji mampu berintegrasi dengan wilayah Kepulauan 

Pasifik Selatan kembali. 

Perbedaan penelitian Dani tersebut dengan penelitian ini terdapat dalam 

penggunaan konsep teoritis yang menggunakan teori intervensi yang menjabarkan 

sanksi atau sikap sikap politik apa saja yang dikeluarkan Australia untuk 

melakukan intervensi terhadap permasalahan dalam negeri Australia. 

Studi kasus lain dilakukan oleh Yessi Olivia, S.IP, dalam judul penelitian 

Voting Arms Trade Treaty di Majelis Umum PBB Tanggal 2 April 2013. 
12

Dalam 

                                                           
12 Yessi Olivia, S.IP, Voting Arms Trade Treaty di Majelis Umum PBB Tanggal 2 April 2013 

dalam jurnal Transnasional Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013 hal. 901  
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penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya Arms Trade Treaty yang 

merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengatur perdagangan  

senjata  konvensional. Menurut United Nations Office for Disarmament Affairs  

(UNODA), pengaturan perdagangan persenjataan diperlukan ketersediaan  senjata  

dan  amunisi  telah menyebabkan  kesengsaraan,  tindakan kriminal dan  teror di 

kalangan penduduk sipil. Perpindahan senjata melalui cara-cara  yang  tidak  

bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakstabilan sebuah kawasan, 

melanggar embargo senjata yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB 

dan berkontribusi terhadap pelanggaran HAM.  

ATT diharapkan mencakup aturan dan  standar yang kuat  tentang 

perdagangan  senjata konvensional,  suatu  hal  yang  selama  ini  belum  pernah  

dilakukan.  Pengawasan  tentang penggunaan senjata di wilayah domestik sebuah 

negara tidak diatur di dalam draf ATT.  Terdapat beberapa hal yang diatur di 

dalam ATT antara lain adalah Larangan jual beli senjata kepada negara yang 

tengah mendapat sanksi berupa embargo oleh PBB, Larangan jual beli senjata 

ilegal, larangan menjual  senjata  apabila  negara  eksportir  senjata mengetahui  

bahwa  senjata tersebut  akan  digunakan  untuk  genosida,  kejahatan  perang  dan  

pelanggaran  HAM lainnya. Namun dalam perjalananya ATT tidak mendapat 

suara penuh dari anggota PBB. Korea Utara, Suriah dan Iran. Sebagaimana 

perjanjian internasional lainnya. ATT memerlukan ratifikasi sebanyak 50 suara 

untuk dapat beroperasional. Bahkan negara pemegang hak veto yang merupakan 

negara-negara yang memiliki kepentingan besar pun masih enggan untuk 
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menandatangani perjanjian tersebut. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh 

Negara-negara seperti Rusia dan Cina terkait dengan permasalahan HAM . 

Dalam analisisnya penlitian tersebut memeliki kesamaan analisa dalam 

penelitian ini dalam menganalisa menurut pandangan teori rezim internasional 

yang mana institusi  internasional  dibentuk  untuk mewadahi  kerja  sama  antar  

negara,  kelompok  ini  melihat  institusi  internasional  itu  sebagai refleksi  dari  

distribusi kekuatan (balance of  power) di dalam sebuah sistem. Negara-negara 

besar dalam hal ini, membentuk  institusi supaya mereka dapat mempertahankan 

atau bahkan meningkatkan  kekuatan mereka.  Oleh  karena  itu  kerja  sama  yang  

dibuat  dalam  sebuah institusi  internasional  tentunya  merupakan  upaya  dari  

negara-negara  besar  untuk mempertahankan atau memaksimalkan power mereka 

dalam politik internasional. Seperti halnya Australia yang menggunakan 

powernya dalam Pasific Island Forum (PIF) untuk mempertahankan eksistensinya 

dan kekuatannya dalam kawasan regional tersebut. 

Literatur lainnya adalah penelitian dari Devi Arva Rahayu yang berjudul 

Intervensi Australia Terhadap Instabilitas Politik di Solomon Tahun 2003-2013.
13

 

Penelitian ini menjelaskan mengenai peranan Australia di kawasan regional 

Pasifik Selatan yaitu di Solomon. Australia selalu berusaha untuk memberikan 

bantuan bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut yang memiliki 

permasalahan dalam negerinya. Solomon yang mengalami instabilitas politik pada 

tahun 2003 merasa tidak mampu lagi untuk menangani masalah dalam negerinya 

tersebut. Oleh karena itu pemerintah Solomon mengajukan permohonan intervensi 

                                                           
13

 Devi Arva Rahayu, 2013, Intervensi Australia Terhadap Instabilitas Politik di Solomon Tahun 

2003-2013: Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Muhammadiyah Malang. 
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pada Australia melalu Pasific Island Forum (PIF). Melalui berbagai pertimbangan 

Australia akhirnya menyetujui permohonan tersebut dan melakukan intervensi 

terhadap Solomon melalui bantuan Regional Assistance Mission For Solomon 

(RAMSI). Dalam penelitian Devi terdapat persamaan dengan penelitian saat ini 

yakni bagaimana menilai perilaku dan pengaruh Australia di kawasan Pasifik 

Selatan dan bagaimana Australia menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di 

dalam negara-negara kawasan sekitar. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan 

dalam penelitian ini yakni objek pengaruh yang diteliti yakni Solomon. 

Tabel I.I 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

 

N

N

O 

Judul dan 

Nama 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

dan Alat 

Analisa 

Hasil Penelitian 

1. 

 

     Wahyu 

Ariyawati, 
Sikap 

Australia 

terhadap 

Kudeta Militer 

Fiji Tahun 

2006 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

1. Konsep 

kepentingan 

nasional 

2. Politik luar 

negeri 

3.  Model 

aktor rasional 

Graham T. 

Allison 

-  Australia berusaha membatasi  

   kerja sama dagang dengan Fiji.  

- Australia menyulitkan Fiji dalam  

  proses peminjaman uang dengan  

  pihak-pihak asing 

- Australia berusaha melakukan  

  evakuasi dengan mengirimkan tiga  

  kapal untuk berjaga – jaga di   

  sekitar wilayah Fiji. 

2.  

Dani 

Rukma, 

Intervensi 

Australia 

Terhadap 

Fiji Pasca 

Kudeta 

Deskriptif 

Pendekatan : 

1.Teori 

Intervensi 

- Australia melakukan upaya    

  demokratisasi Fiji 

- Australia bekerja sama  

  dengan negara-negara Pasifik     

  Selatan lainnya, regional dan juga    

  internasional untuk mengisolasi  

  Fiji. 

- Australia memberlakukan sanksi  
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Militer   ekonomi, embargo senjata,  

  perdagangan dan wisata. – 

- Menangguhkan kontak diplomatik  

  dengan pemerintah Fiji. Serta  

  pembekuan aset termasuk pebisnis  

  yang melakukan interkasi dengan  

  Fiji akan dikenai sanksi dan 

  memperketat pengeluaran visa  

  dengan tujuan dan kaitan apapun  

  dengan Fiji.  

3. 

Yessi Olivia, 

S.IP 

Voting Arms 

Trade Treaty 

di Majelis 

Umum PBB 

Tanggal 2 

April 2013. 

Pendekatan : 

1.Teori Rezim 

Internasional 

 

- Rezim yang tidak mendapat  

  dukungan penuh dari negara- 

  negara besar akan menjadi rezim  

  yang lemah. 

-  Kurangnya dukungan dari negara- 

   negara besar dianggap rezim  

   menjadi penggangu  kedaulatan  

   negara.  

- Sistem internasional mampu  

  mempengaruhi perilaku aktor  

  dalam memberi keputusan. 

4. 

Devi Arva 

Rahayu 

Intervensi 

Australia 

Terhadap 

Instabilitas 

Politik di 

Solomon 

Eksplanatif 

Pendekatan : 

1.Konsep 

Kebijakan 

Luar Negeri 

K.J Holsti 

 

2. Konsep 

Keamanan 

Nasional 

Barry Buzan 

- Australia melakukan intervensi  

  terhadap Solomon dengan 

  memberikan bantuan dengan  

  menjadi pemimpin masalah bantuan  

  Regional Assistance Mission For  

  Solomon (RAMSI) 

 

5. 

Delia Putri 

Romadhona 

Respon dan 

Sikap Politik 

Australia 

Terhadap 

Kudeta Militer 

Fiji Tahun 

2006 

Pendekatan : 

1. Teori 

Rezim 

Internasional 

- Australia berusaha mengucilkan  

  Fiji dengan menangguhkan  

  keanggotannya dalam organisasi  

  regional Pasific Island Forum (PIF).  

- Mengehentikan berbagai macam  

  bentuk bantuan dan kerjasama  

- Upaya demokratisasi Fiji. 

- Berbagai upaya diatas digunakan  

  Australia sebagai upaya untuk  

  menciptakan rezim di kawasan  

  dengan satu tujuan  

  mempertahankan kekuatan  

  dan eksistensi baik di kawasan  

  regional maupun internasional 
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1.6 Landasan Teori 

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, dibutuhkan alat 

analisa untuk membedah fenomena yang akan dibahas. Hal ini guna untuk 

menjelaskan ataupun mendeskripsikan sebuah fenomena yang akan diteliti. Agar 

nantinya penelitian ini benar-benar obyektif dan menghasilkan analisa yang akurat 

berdasarkan data-data yang diperoleh dan dibedah lewat teori yang digunakan 

oleh peneliti. 

1.6.1 Rezim Internasional 

Rezim internasional muncul sebagai sesuatu yang masih di perdebatkan 

oleh para pakar Ilmu Hubungan Internasional. Teori ini berusaha menjelaskan 

mengenai upaya – upaya bagaimana membuat negara-negara untuk bekerja 

sama. Namun dalam perkembangannya, studi rezim bertumpang tindih dengan 

keberadaan organisasi internasional dikarenakan terkadang rezim internasional 

berjalan beriringan dengan keberadaan organisasi internasional. 
14

 

Analisis rezim internasional muncul sebagai bentuk dari ketidakpuasan 

atas analisis institutional. Sehingga analisis tersebut melahirkan dua definisi 

mengenai penjelasan rezim, yaitu rezim internasional dengan isu area yang 

spesifik, dan rezim melihat secara keseluruhan seperti norma, peraturan dan 

prosedur pembuatan keputusan kemudian yang kedua rezim internasional 

dengan menggunakan pendekatan rasionalis yang berfokus pada peraturan dan 

                                                           
14

 Henida, Citra, M.A, 2015, Rezim & Organisasi Internasional (Interaksi Negara, 

Kedaulatan,dan Institusi Multirateral), Malang : Intrans Publishing, hal.1 
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prosedur dan mempertanyakan bagaimana cara membuat rezim internasional 

menjadi efektif yang berfokus pada prinsip dan norma. 

Jadi dalam penjelasannya ada dua pandangan dalam melihat definisi 

rezim, pertama yaitu rezim internasional dan organisasi internasional adalah 

hal yang sama. Kedua, rezim internasional dan organisasi internasional adalah 

hal yang berbeda baik secara definisi maupun entitasnya.
15

 

Kebanyakan dari para pakar menjelaskan bahwa rezim selalu 

diasumsikan mengenai penjelasan menyangkut institusi dan juga kesepakatan 

dan perjanjian internasional serta hubungan yang saling ketergantungan, 

namun dalam pengembangannya teori rezim menjelaskan bahwa rezim juga 

bisa dilihat sebagai perilaku bermotif. Rezim juga dapat dikatakan sebagai 

usaha menengahi isu yang terkait dengan permasalahan ekonomi, ideologi dan 

juga keamanan.
16

 

Oleh karena itu untuk menjawab hal terebut Hansclever, Mayer dan 

Rittberger mengemukakan ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk 

menganalisis rezim internasional. Yaitu pendekatan berbasis power, 

kepentingan dan juga kognitivst.
17

 

a. Pendekatan berbasis kepentingan (Institusionalis) 

Pendekatan berbasis kepentingan ini merupakan pendukung dari 

keberadaan rezim dan organisasi internasional. dalam pendekatan ini dapat 

dilakukan dengan pendekatan teori neoliberal. Dalam pendekatan ini 

memandang bagaimana rasionalisme terhadap perilaku aktor. Biasanya 

                                                           
15 Ibid, Hal.3 
16 Stephen Haggard, Op.Cit Hal 500 
17 Ibid, Hal 76 
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individu memiliki kepentingan yang nantinya akan menghasilkan 

kerjasama.
18

 

b. Pendekatan berbasis power  

Pendekatan ini cenderung bersifat skeptis mengenai rezim 

internasional dan organisasi internasional. Pendekatan ini cenderung 

menggunakan pandangan realis yang menekankan pentingnya distribusi 

power diantara aktor-aktor internasional, dalam hal ini kita berbicara soal 

negara. Dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa suatu rezim akan 

berhasil ketika ada distribusi power yang terkait didalamnya. Negara kuat 

akan melakukan apapun sesuka mereka dan menggunakan rezim dan 

institusi yang ada kearah kepentingan mereka.  Dalam pendekatan realist 

menjelaskan bahwa suatu negara akan membuat keputusan independen 

karena melihat hubungan internasional bukanlah arena peperangan tetapi 

sebagai bentuk kompetisi keamanan dimana perang selalu ada. 
19

 

c. Pendekatan berbasis kognitivist  

Pendekatan ini berbasis pengetahuan yang menekankan pada ide 

dan juga pengetahuan. Pendekatan ini mengkritik dua pendekatan 

sebelumnya yang menempatkan identitas dan kepentingan negara sebagai 

exogenous given. Pendekatan ini cenderung menggunakan pendekatan 

teori kognitivist yang menjelaskan bahwa proses dibentuk sebagai oleh 

keyakinan normative dan kepercayaan para pembuat kebijakan.oleh karena 

                                                           
18 Ibid, hal 95 
19 Ibid, hal 79 
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itu, ketika terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan maka akan terjadi 

perubahan dalam kebijakan.
20

 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasannya definisi dari rezim 

sendiri berubah dari waktu ke waktu dan memiliki definisi yang bervariasi 

mengikuti permasalahan atau isu yang terjadi dalam dunia internasional. 

Sehingga akhirnya mampu melahirkan variasi  mengenai pengembangan cara 

pandang rezim internasional dengan melihat cara pandang yang berbeda. 

Pengembangan rezim tersebut dapat dikelompokkan menjadi : struktural, teori 

permainan, fungsional, dan kognitif. Pengembangan mengenai variasi rezim ini 

dilihat menggunakan pandangan aktor rasional sebagai dasar menentukan dan 

menyelesaikan masalah. 

Berbicara mengenai rezim internasional, dengan negara sebagai aktor 

rasional didalamnya, pendekatan kedua yang menjelaskan mengenai distribusi 

power menjelaskan bahwasannya rezim internasional memang tidak hanya 

berbicara mengenai institusi sebagai pelaku utama, tetapi juga negara mampu 

menjadi pelaku utama dalam pembentukan rezim internasional.  

Selain itu dalam penjelasan pengembangan dan variasi rezim secara 

struktural, terdapat variasi pengembangan rezim internasional dilihat dengan 

kaca mata teori rezim stabilitas hegemoni. Dalam teori tersebut banyak 

digunakan sebagai penjelasan dalam penciptaan rezim dan pemeliharaan untuk 

keberadaan kekuatan dominan yang mana disini kita berbicara soal negara. 

                                                           
20 Ibid hal 111 



18 
 

Robert O. Keohane menjelaskan, untuk membentuk rezim kekuasaan suatu 

negara akan membuat kondisi saling ketergantungan yang kompleks, negara-

negara kuat dalam sistem masalah akan mendominasi yang lemah dan 

menentukan aturan permainan. Biasanya negara hegemon akan 

memberlakukan aturan rezim dengan sanksi positif dan negatif, bahkan 

melakukan tindakan penekanan terhadap negara-negara yang lebih kecil untuk 

mempertahankan rezim.
21

 

Studi empiris menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengasumsikan 

hegemon akan menegakkan kepatuhan rezim, namun karena keberadaan 

mereka, keuntungan yang besar didapat dari sistem yang tertata, biasanya 

hegemoni bersedia untuk menyediakan barang publik internasional. 
22

 

Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa setiap negara tidak hanya 

membawa kekuatan sebagai unsur utama dalam memasuki rezim internasional, 

tetapi ada juga kepentingan-kepentingan yang dibawa. Artinya kekuatan dan 

kepentingan selalu berdampingan satu sama lain. Jadi arti dari kekuatan sendiri 

dapat menimbulkan dualitas yaitu, kekuatan sebagai senjata untuk meraih 

kepentingan nasional tetapi juga sekaligus kekuatan dapat menjadi kepentingan 

nasional suatu negara. 

Jadi keberadaan negara sebagai pelaku utama dan bertindak secara 

independen dalam membuat keputusan dalam munculnya rezim internasional, 

menjelaskan asumsi bahwasannya banyak alasan yang mendasari hal tersebut, 

diantaranya sistem internasional adalah anarkis, dimana merasa negara adalah 

                                                           
21

 Robert O Keohane, 1982. The Demand Of International Regimes, dalam International 

Organization, Vol.36, No.2, International Regimes, by  The MIT Press. Hal 326 
22 Stephen Haggard , Op.Cit hal 503 
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entitas independen dan tidak ada yang menandingi otoritas negara, kemudian 

adanya motif dimana suatu negara berniat untuk menjaga kedaulatannya. 

Kemudian merupakan usaha suatu negara untuk mencapai tujuan dan 

kepentingan nasional
23

 

Berbicara mengenai isu dan permasalahan yang terjadi di Fiji, 

memandang fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan dari teori 

rezim internasional, dapat diasumsikan bahwa disini kami membaca perilaku 

negara Australia sebagai pelaku utama dalam munculnya rezim. Australia 

berusaha menciptakan dan membuat rezim seefektif mungkin dilakukan 

dengan basis power dan kekuatan yang dimilikinya.  

Ketergantungan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terhadap 

Australia, membuat setiap pergerakan dan perilaku yang terjadi di kawasan 

Pasifik Selatan menjadikan Australia memunculkan perilaku yang pada 

akhirnya menjadi suatu kewajiban dan aturan main yang harus dipatuhi oleh 

semua anggota kawasan yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan 

Australia.  

Dalam kasus Fiji, Australia memberlakukan dan menggunakan 

kekuatannya sebagai cara atau alat untuk memunculkan rezim di kawasan 

regional dengan berbagai penekanan seperti menghukum dan mengucilkan Fiji 

dari para anggota kawasan agar Fiji bersedia melakukan upaya demokratisasi 

yang diisyaratkan oleh Australia. Selain itu Australia memunculkan rezim di 

kawasan Pasifik Selatan pastinya dikarenakan ada unsur kepentingan dan 

                                                           
23 Henida Citra, Op.cit hal 84 
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tujuan dari Australia itu sendiri yaitu demi kepentingan nasionalnya untuk 

menjaga dan mempertahankan eksistensinya sebagai negara power di kawasan 

regional maupun internasional, serta mempertahankan kedaulatannya sebagai 

negara kuat dengan basis prinsip ideologi demokrasi yang kuat. 

 

1.6.2 Demokrasi dan Kudeta Militer 

1.6.2.1 Demokrasi 

Konsep ataupun bentuk pemerintahan saat ini memang telah  menjadi 

wewenang atau tujuan dari suatu negara. Dalam sistem pemerintahan suatu 

negara menjadi pemimpin memang terjadi dari berbagai hal, seperti asal usul 

kelahiran, kekayaan, kekerasan, keberuntungan.  Saat ini konsep demokrasi 

memang telah menjadi tujuan utama bentuk pemerintahan di berbagai negara. 

Prosedur demokrasi sendiri adalah cara pandang yang mengarahkan kepada 

pilihan warga masyarakat secara kompetitif. Dalam artian demokrasi memang 

di definisikan sebagai bentuk dari kehendak rakyat.
24

 

Sesuai dengan apa yang menjadi pendapat Schumpeter yang 

mengemukakan tentang teori demokratis yakni “ Metode Demokratis” yaitu 

suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di 

dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui 

perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.
25

 Demokrasi 

juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan 

                                                           
24 Huntington, P. Samuel, 1995, Gelombang Demokrasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta. 

Hal 4. 
25 Ibid hal 5. 
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untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan 

bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye tersebut.
26

 

Sehingga demokrasi dalam pencapaian definisinya dapat digambarkan 

bahwa demokrasi memiliki mana idealistis yang mana merupakan sistem yang 

dikontrol secar efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah, 

pemerintah yang bertangung jawab, kejujuran, keterbukaan dalam sistem 

politik, musyawarah yang rasional dan didukung dengan informasi yang cukup, 

partisipasi dan kekuasaan yang setara, dan berbagai kebajikan warga negara 

yang lainnya. 

Namun dalam faktanya demokrasi bukanlah satu-satunya sistem 

kebajikan bagi suatu negara. Terkadang makna atau sistem demokrasi dianggap 

tidak berjalan lancar dan kurang efisien dalam menjalankan suatu 

pemerintahan. Sehingga dalam perjalanan politik suatu negara terkadang tidak 

jarang rezim-rezim nondemokratis mengadakan kompetisi dan berpartisipasi 

dalam proses politik dan pemerintahan suatu negara. Seperti monarki absolut, 

kerajaan birokratis, serta rezim-rezim konstitusional dengan hak pemberian 

suara yang terbatas dan juga kediktatoran militer.
27

 

Dalam kasus Fiji kali ini terlihat jelas apa yang menjadi permasalahan 

yang mana rezim militer telah berusaha masuk kedalam pemerintahan dan 

mengambil alih pemerintahan secara paksa. Dalam hal inilah apa yang disebut 

ketidakefisienan demokrasi terjadi, sehinga sistem diluar pemerintahan harus 

masuk dalam tubuh pemerintahan dan menjalankan pemerintahan. Pembubaran 

                                                           
26 Ibid, hal 7. 
27 Ibid, hal 11. 
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konstitusi dan pengambilalihan pemerintahan secara paksa sudah sangat jelas 

bahwa tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan konsep dan nilai 

demokrasi yang mana demokrasi menyuarakan kepentingan rakyat sebagai 

prinsip utama.  

 

1.6.2.2  Kudeta Militer 

Pelanggaran nilai demokrasi yang terjadi di Fiji adalah dengan 

dilakukannya kudeta militer terhadap Perdana Menteri dan pembubaran seluruh 

konstitusi dengan melakukan kudeta oleh pimpinan militer Fiji Frank 

Bainimarama. Kudeta Militer adalah adalah suatu rezim yang dilakukan oleh 

militer dengan menjalankan kekuasaan dengan landasan kelembagaan, dan 

para pemimpin militer biasanya memerintah bersama-sama dengan teman 

sejawatnya sebagai suatu junta atau menggilir posisi pucuk pemerintahan di 

anatar para jenderal terpenting. 
28

 

Pimpinan rezim militer tidak pernah mendefinisikan diri mereka 

sebagai pemimpin tetap pemerintahan di negeri mereka. Mereka memberikan 

harapan bahwa segera selesai memperbaiki kejahatan-kejahatan yang 

mendorong mereka mengambil alih kekuasaan, mereka akan meninggalkan 

kekuasaan dan kembali pada fungsi militer seperti biasanya. 

Militer memang dianggap sebagai kekuatan bagi suatu negara, oleh 

karena itu militer selalu memiliki andil besar bagi perjalan politik suatu negara. 

Seperti suatu menjadi image atau kewajiban bagi suatu negara untuk 

                                                           
28 Ibid, hal 143 
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menjunjung tinggi lembaga militer. Kelembagaan militer memang selalu 

menuntut mendapat penghormatan dari pejabat pemerintahan. Kontrol mereka 

atas keamanan dan persenjataan dan perusahaan-perusahaan yang berada dalam 

naungan militer membuat pemimpin –pemimpin politik sipil tidak memiliki 

kekuatan untuk menolak selain menerima segala permintaan lembaga militer 

karena ketergantungan negara pada kekuatan militer.
29

  

Seperti dalam kasus Fiji kali ini yang mana pemimpin tinggi militer 

Frank Bainimarama masuk mengambil alih pemerintahan dengan janji 

pengembalian nilai dan norma negaranya demi perdamaian dan masa depan 

yang lebih baik. Suatu kudeta yang dianggap akan menjadi akhir dari berbagai 

kudeta yang terjadi sebelumnya.  

 

1.7 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian sangat penting digunakan saat melakukan suatu 

penelitian. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian dapat mempermudah untuk 

memberikan solusi dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

dihadapi dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian 

yang benar dan akurat serta tidak diragukan lagi dalam menentukan kesimpulan 

dibelakang.  

1.7.1 Level Analisa 

Dalam penelitian ini penulis menentukan Respon dan Sikap Politik 

Australia dalam level negara sebagai variabel dependen atau unit analisa, 

                                                           
29 Ibid hal 149. 
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sedangkan variabel independen atau unit eksplanasinya adalah Kudeta 

Militer Fiji Tahun 2006 yang juga masuk dalam level negara, karena yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah perilaku dan sikap Australia yang 

menjadikan dirinya sebagai kekuatan dalam memunculkan rezim di 

kawasan yang dapat mempengaruhi perilaku negara-negara di kawasan, 

yaitu Fiji sebagai isu dengan permasalahan kudeta militer pada tahun 2006. 

Adanya isu atau permasalahan dalam sistem internasional menentukan 

perilaku para aktor dalam hubungan internasional dalam konteks ini 

Australia sebagai negara kuat dan berusaha memunculkan rezim untuk 

mempengaruhi Fiji dalam upaya demokratisasi. Maka dari itu bentuk 

penelitian ini adalah korelasionis, karena unit analisa sama tingkatannya 

dari unit eksplanasi.
30

 

 

1.7.2   Jenis Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka 

penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatif. 

Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua 

atau lebih gejala atau variabel.
31

 Penelitian ini tidak hanya 

menggambarkan sebuah fenomena. Karena mengingat adanya variabel 

lebih dari satu, maka penelitian ini akan menjelaskan tentang keterkaitan 

antar variabel tersebut.  

                                                           
30 Mas’oed Mohtar,1990,Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta:LP3ES. 

hal.39  
31 Ulber Silalahi, 2012.  Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama. hal 30 
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1.7.3 Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 

menganalisa data hasil penelitian adalah kualitatif. Adapun dalam 

menganalisa permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, 

kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 

menghasilkan sebuah argument yang tepat. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah telaah pustaka (library research), yaitu dengan cara 

mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa 

buku – buku, dokumen, jurnal jurnal, majalah, surat kabar dan situs situs 

internet ataupun laporan – laporan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan penulis teliti. 

 

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.5.1 Batasan Materi 

Untuk membatasi materi dan menghindari pembahasan 

diluar konteks, penulis memfokuskan penelitian tentang 
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kepentingan, tujuan, dan alasan Australia dibalik Respon dan 

sikap-sikap politiknya terhadap Kudeta Fiji pada Tahun 2006. 

Dan faktor – faktor yang mempengaruhi Australia dalam 

pengambilan kebijakan tersebut. 

 

    1.7.5.2  Batasan Waktu Peneltian 

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada tahun 2006 

yang mana dimulai terjadinya Kudeta Fiji yang memicu 

Australia mengeluarkan sikap dan respon atas setiap kejadian 

yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Untuk pengambilan data 

penulis mengambil data di lingkup tahun 2006-2014 yang mana 

pada tahun 2014 Fiji menggelar pemilu untuk pertama kalinya 

setelah kudeta tahun 2006. Australia juga mencabut segala 

bentuk sanksi yang diberikan kepada Fiji mulai dari tahun 

tersebut.  

 

1.8 Hipotesa 

Kudeta yang terjadi di Fiji merupakan suatu bentuk anarkisme dalam suatu 

tatanan sistem internasional. Perilaku tersebut dianggap sebagai pelanggaran dari 

norma-norma demokrasi yang memunculkan berbagai perilaku negatif dari 

negara-negara lain. Dalam hal ini Australia memunculkan perilaku yang 

menciptakan ketergantungan terhadap Fiji dan mampu memberikan aturan dengan 

menegaskan standart norma, aturan dengan nilai demokrasi sebagai alat untuk 
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memunculkan rezim di kawasan. Australia berusaha memunculkan rezim dengan 

berbagai aturan berlaku kepada Fiji untuk menghentikan kudeta dan melakukan 

demokratisasi di negaranya. Apabila dianalisis lebih jauh, Australia berusaha 

mengejar kepentingan di Pasifik dengan menggunakan power dan dominasinya di 

kawasan sebagai alat untuk menciptakan rezim dan mencegah kekuatan asing lain 

hadir dan ikut campur dalam setiap permasalahan regional Pasifik Selatan yang 

mampu mengancam keamanan Australia dan kawasan. Serta mempertahankan 

eksistensinya baik di kawasan regional maupun internasional. 

1.9  Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab. Diantaranya : 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5. Penelitian Terdahulu 

1.6. Landasan Teori 

1.6.1 Teori Rezim Internasional 

1.6.2 Konsep Demokrasi dan Kudeta Militer 

1.6.2.1 Demokrasi 

1.6.2.2 Kudeta Militer 

1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. Level Analisa 

1.7.2. Jenis Penelitian 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.5. Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.5.1 Batasan  Masalah 

  1.7.5.2 Batasan Waktu 
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1.8. Hipotesa 

1.9. Sistematika Penulisan 

BAB II Latar Belakang Kudeta Militer Fiji Tahun 2006, 

Peran Australia Terhadap Fiji, Serta Respon Dan 

Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer 

Fiji Tahun 2006. 

2.1 Kudeta Fiji 

2.1.1 Latar Belakang Kudeta Fiji Tahun 

2006 

2.2 Peran Australia Terhadap Fiji 

2.3     Respon dan Sikap Politik Australia 

2.3.1 Respon Dunia Internasional 

2.3.1.1 Respon  Kawasan 

2.3.1.2 Respon Dunia Internasional 

2.3.2 Respon Australia 

2.3.2.1 Australia menolak melakukan 

intervensi 

2.3.2.2 Mengecam Kudeta 

2.3.3 Sikap Politik Australia 

2.3.3.1 Sanksi Australia Terhadap Fiji 

2.3.3.2 Pangguhan Keanggotaan Fiji 

dari PIF(Pasific Island Forum) 

2.3.3.3 Upaya Demokratisasi Fiji Oleh 

Australia 

BAB III Alasan Australia Memberikan Respon dan Sikap 

Politik Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006. 

3.1 Alasan Dibalik Respon dan Sikap Politik 

      Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji  

      2006 

3.1.1 Australia sebagai negara satu    

kawasan 

3.1.2 Demokrasi Sebagai Norma 

3.2 Australia Sebagai Rezim 

BAB IV 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 


