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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang secara geografis terletak 

di Samudera Pasifik, kawasan ini terdiri dari tiga gugusan kepulauan utama yakni 

Melanesia1, Micronesia2, Polynesia3 yang merupakan pengelompokan berdasarkan 

wilayah budaya atau pengelompokan secara etnografi. Adapun negara-negara yang 

termasuk dalam kelompok Melanesia adalah Timor Leste, Fiji, Papua Nugini, 

Kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, dan beberapa pulau-pulau kecil 

lain.4 

Fiji merupakan sebuah negara kepulauan dengan bentuk negara Republik 

yang biasa disebut Republik kepulauan Fiji. Negara yang terletak di kawasan 

Pasifik Selatan ini merupakan negara persemakmuran Inggris, memiliki Presiden 

sebagai kepala negara yang saat ini dipimpin oleh Ratu Epeli Nailatikau dan 

Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang saat ini dijabat oleh Josaia 

Voreqe Bainimarama. Secara geografis Fiji terletak dikawasan Pasifik Selatan 

yakni pada wilayah Melanesia dan bertetangga dengan Tonga di sebelah timur, 

Vanuatu di sebelah barat dan Samoa di timur laut.5  

1 Masyarakat yang diklasifikasikan dengan ciri fisik bertubuh pendek dan berkulit hitam. 
2 Masyarakat yang diklasifikasikan dengan ciri fisik berkulit hitam, berambut keriting, dan 

berhidung pesek. 
3 Masyarakat yang diklasifikasikan dengan ciri fisik bertubuh tinggi, tegap, berkulit agak cerah dan 

berambut lurus. 
4 Baiq L.S.W. Wardhani, 2015, “Kasian Asia Pasifik”, Malang:Intrans Punlishing, Hal. 12 
5Keterangan Dasar Republik Fiji, Kedutaan Besar Republik Indonesia di SuvaRepublikKepulauan 

Fiji, diakses dalam http://www.kemlu.go.id/suva/Pages/CountryProfile.aspx?l=id (17/06/14 pukul 

18:38 WIB) 

http://www.kemlu.go.id/suva/Pages/CountryProfile.aspx?l=id
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Kudeta Fiji pada tahun 2006 adalah kudeta militer atas pemerintahan sipil 

dikarenakan adanya korupsi didalam pemerintahan sipil sendiri yang dipandang 

telah membahayakan negara Fiji. Komodor Foreqe pada masa kudeta menjabat 

menjadi pimpinan kudeta sehingga terpilihnya Komodor Foreqe memicu 

kontroversi.6Terjadinya kudeta keempat di Fiji tersebut kemudian mengundang 

banyak tangggapan dari banyak negara, terutama negara yang berada dalam satu 

kawasan dengan Fiji yakni New Zealand dan Australia. 

Kawasan Pasifik Selatan yang terdiri dari hamparan negara kepulaun kecil 

memiki kondisi domestik dengan stabilitas politik yang rawan. Setelah adanya 

kudeta militer Fiji pada tahun 2006 yang banyak menuai tangapan negatif dari 

beberapa negara di kawasan kemudian muncul. Hal tersebut dikhawatirkan akan 

dapat berdampak menjadi suatu efek domino terhadap negara-negara lain di 

kawasan yang juga rawan dalam segi politik dalam negerinya. Akhirnya karena 

kekhawatiran tersebut Australia mengajak negara-negara lain dikawasan untuk 

segara menanggapi hal tersebut dengan menonaktifkan Fiji dari beberapa aktifitas 

organisasi kawasan.7 

Australia memiliki kekhasan tersendiri di kawasan Pasifik Selatan.8  

Australia dan beberapa negara-negara kawasan Pasifik Selatan memiliki kesamaan 

sejarah yang sama-sama bekas jajahan Inggris. Selain itu adanya faktor geografis 

yang berdekatan, Australia sebagai salah satu negara sumber donor utama bagi 

                                                             
6Ibid. 
7 Update Report no.4 Fiji dalam http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-

glKWLeMTIsG-b-5108563.php%3Fprint%3Dtrue&prev=search diakses pada 24 Mei 16 pukul 13 

:17 WIB 
8 Op. Cit, Baiq L.S.W. Wardhani, Hal.46 

http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-5108563.php%3Fprint%3Dtrue&prev=search
http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-5108563.php%3Fprint%3Dtrue&prev=search
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negara-negara kepulauan Pasifik, sebagai penggagas berdirinya beberapa 

organisasi regonal dan adanya faktor kesamaan persebaran suku Aborigin dan 

Mauri yang merupakan penduduk Australia dan beberapa negara bagian dari 

Melanesia.9 

Australia dikatakan yang merupakan salah satu negara donor utama di 

Kawasan memiliki kapabilitas untuk menjadi  Power Concern di Pasifik Selatan. 

Australia banyak memberikan bantuan terhadap negara-negara kawasan, begitu 

pula dengan Fiji. Australia telah banyak memberikan bantuan terhadap Fiji dan 

dengan adanya kudeta militer Fiji hal ini dipandang dapat membahayakan tingkat 

ekonomi Fiji oleh Australia. 

Efek instabilitas politik dalam negeri karena kudeta militer Fiji terhadap 

kawasan dapat dilihat dari segi letak Fiji yang secara geografis diapit oleh Vanuatu 

dan Samoa memiliki letak dan fungsi yang strategis di kawasan Asia-Pasifik karena 

memiliki populasi masyarakat yang cukup banyak bila dibandingkan dengan negara 

di kawasan Pasifik Selatan yakni dengan jumlah 944. 720 warga, merupakan pusat 

dari banyak kegiatan bisnis kawasan dan rute transit kelautan di Pasifik Selatan 

sehingga hal ini menguntungkan investor asing untuk menanamkan modal.10 Hal 

ini menambah alasan mengapa Fiji akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan 

kawasan Pasifik Selatan, karena pada dasarnya bila satu negara dalam suatu 

                                                             
9 Ibid. 
10Central Intelligence Agency, The World Fatcbook, ‘fiji’ dalam Nina Markovic, Nina Markovic, A 

Timeline of the political crisis in Fiji and key regional reaction, Parliament of Australia dalam 

http://archives.pireport.org/archive/2010/February/Australia_Fiji.pdf, hlm, 12 diakses pada 17 Juni 

2014 pukul 18:45 WIB. 

http://archives.pireport.org/archive/2010/February/Australia_Fiji.pdf
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regional memiliki permasalahan domestik terlebih lagi bila negara tersebut 

memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam regional tersebut maka akan 

berpengaruh pula pada tingkat kestabilan kawasan. 

Australia memberikan respon ke Fiji dengan tidak adanya campur tangan 

militer Australia, tetapi Australia lebih memilih untuk penjatuhan sanksi ekonomi 

berupa pengurangan jumlah investasi, sanksi pariwisata yang mempersulit 

perpindahan masyarakat dari Australia ke Fiji maupun sebaliknya dan mendorong 

negara-negara anggota Pasific Island Forum (PIF) untuk penangguhan Fiji dari 

keanggotaan di organisasi regional tersebut.11 Penangguhan Fiji ini bertujuan untuk 

menghindari adanya efek domino yang dikhawatirkan akan merembet ke negara 

lain yang akan terjadi di kawasan Pasifik Selatan. 

Hal tersebuat merupakan respon akan kudeta militer karena dari pihak 

pemerintah Australia sendiri tidak ingin kudeta militer yang sama dan menyalahi 

demokrasi terjadi di negara-negara lain yang berada di kawasan. Telebih dengan 

adanya pengunduran waktu demokratisasi dilaksanakan yakni pemilihan umum di 

Fiji. Upaya-upaya pemberian sanksi dari Australia secara tidak langsung telah 

menegaskan bagaimana peran Australia di kawasan Regional sendiri, khususnya 

terhadap Fiji. Salah satunya usaha Australia medorong pengambilan kebijakan Fiji 

untuk melaksanakan pemilihan umum, yakni dengan melaksanakan pemilihan 

umum Fiji pada tahun 2014.  

                                                             
11Jenny Hayward-Jones,  Australia’s Increasingly Costly Fiji Drift, Lowy Institute, diakses dalam  

http://www.lowyinstitute.org/files/pubfiles/Hayward-Jones,_Policy_overboard_web.pdf 

3 April 2015 pukul 10:14 WIB, hlm. 3 

http://www.lowyinstitute.org/files/pubfiles/Hayward-Jones,_Policy_overboard_web.pdf
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Penelitian ini akan memberikan memberikan gambaran Australia sebagai 

negara yang memilki kapabilitas dan dapat dikatakan satu-satunya negara besar 

dikawasan yang mempu memberikan pengaruh terhadap negara lain di kawasan 

memberikan respon terhadap kudeta militer di Fiji. Usaha-usaha yang diberikan 

oleh Australia dalam rangka menjaga keamanan kawasan dan mendorong negara-

negara lain khususnya Fiji untuk dapat memiliki perspektif mengenai keamanan 

bersama di kawasan. 

 

1.2. Rumusan  Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis mengenai penelitian 

ini peneliti menentukan suatu rumusan masalah yakni: 

Mengapa Australia merespon kudeta militer Fiji pada tahun 2006? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Australia yang menjadi power concern 

di kawasan Pasifik Selatan dalam menaggapi kudeta militer Fiji tahun 2006. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa Australia memberikan respon 

terhadap kudeta militer Fiji tahun 2006. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang positif 

bagi perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional. Terutama pada studi yang 

membahas permasalahan dunia perpolitikan di kawasan Pasifik Selatan, terlebih 

mengenai permasalahan antara Fiji dan Australia. Diharapkan pula penelitian ini 

nantinya dapat memberikan informasi dan memberikan referensi kajian untuk 

penelitian Ilmu Hubungan Internasional terutama pemerhati permasalahan 

Internasional yang berkaitan dengan kudeta Fiji dan Australia dalam kawasan 

Pasifik Selatan dimasa mendatang. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah agar 

penelitian ini dapat mempertajam kemampuan analisa peneliti untuk 

pengaplikasian teori Regional Security Complex dalam menganalisa Australia 

dalam memberikan respon dan sikap terhadap Fiji terkait kudeta militer tahun 2006 

dilihat dari imbasnya terhadap keamanan kawasan, selain itu juga penelitian ini 

dapat menjadi penelitian yang dapat meningkatkan wawasan mengenai kawasan 

Pasifik Selatan khususnya Australia dan Fiji bagi peneliti sendiri dan penelitian 

berikutnya dan tentunya agar penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan rujukan 

bagi penelitian-penelitian serupa yang diakukan dimasa mendatang. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini dan membuktikan nilai kebaruan dari 

penelitian yang akan dilakukan maka peneliti manjadikan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menjadikan 

memilih beberapa penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai 

bagaimana peran Australia di kawasan sendiri dan selain itu juga bagaimana kasus 

serupa terjadi di regional yang berbeda sehingga dapat dianalisa menggunakan teori 

yang sama. 

terdahulu yang digunakan pada milik Carolino Da Conceicao D.O mengenai 

“Kepentingan Australia dalam Mendukung Kemerdekaan Timor Leste” yang 

menjelaskan mengenai bagaimana perubahan rezim dalan suatu negara yakni 

dengan Rezim perdana menteri Australia khususnya dalam memandang kasus 

aneksasi Indonesia terhadap Timor Leste dan penelitian milik Devi Arva Rahayu 

dengan judul penelitian “Intervensi Australia terhadap Instabilitas Politik di 

Solomon tahun 2003-2013” Penelitian membahas mengenai bagaimana Australia 

mengintervensi Solomon pada saat terjadi perang sipil di Solomon dan adanya 

kemunculan gerakan terorisme di negara tersebut yang mengancam Solomon. 

Dari kedua penelitian terdahulu diatas dapat menggambarkan bahwa 

Australia memiliki peran yang penting untuk menjaga stabilitas negara lain di 

kawasan. Misalnya saja Australia dalam memandang kasus aneksasi Indonesia 

terhadap Timor Leste.12 Selain itu juga pada saat terjadinya konflik solomon, 

                                                             
12 Carolino Da Conceicao D.O, 2013,Kepentingan Australia dalamMendukungKemerdekaan Timor 

Leste, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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Australia mengintervensi Solomon pada saat terjadi perang sipil di Solomon dan 

adanya kemunculan gerakan terorisme di negara tersebut yang mengancam 

Solomon.13 Australia melakukan campur tangan terhadap negara-negara lain di 

kawasan, Australia sangat memperhatikan bagaimana tingkat keamanan negara lain 

disekitarnya.  

Australia memberikan pengaruh terhadap kudeta militer Fiji pada politik 

dalam negeri Fiji. Dimana penelitian Australia sebagai pihak yang ingin menjaga 

dan menciptakan demokrasi Fiji.14 Dengan mengembangkan demokrasi di Fiji yang 

pada tujuannya dapat menstabilkan politik dalam negeri Fiji. Australia  memberikan 

respon dan sikap terhadap kudeta militer Fiji sebagai upaya untuk menciptakan 

rezim di kawasan dengan dengan tujuan mempertahankan kekuatan dan eksistensi 

Australia baik di kawasan regional maupun internasional.15 

Kudeta Fiji menjadi menjadi suatu isu penting yang ditanggapi oleh negara-

negara besar di kawasan. Australia juga memandang kudeta militer Fiji dapat dilihat 

dari Australia banyak memberikan upaya untuk ikut serta dalam usaha untuk 

menstabilkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam negeri negara 

lain di kawasan. Selain Australia ada juga New Zealand yang mengecam kudeta 

militer Fiji dan melakukan beberapa langkah demi keamanan dalam negerinya dan 

                                                             
13 Devi Arva Rahayu, 2015, Intervensi Australia terhadap Instabilitas Politik di Solomon tahun 

2003 – 2013, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

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

Hubungan Internasional, Universitas Riau, Dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185853&val=6444&title=INTERVENSI%20

AUSTRALIATERHADAP%20FIJI%20PASCA%20KUDETA%20MILITER 

diakes pada 25 Mei 2015, pukul 18:30 WIB. 
15 Delia Putri Romadhona, 2016, Respon Dan Sikap Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 

2006, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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hal strategi politik yang diambil oleh New Zealand.16 Australia memiliki pengaruh 

untuk medorong menjadikan kawasan menjadi lebih stabil demi kepentingan 

keamanan bersama. 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No Judul/ Nama Metode/ Pendekatan Hasil 

1 Kepentingan 

Australia dalam 

Mendukung 

Kemerdekaan 

Timor Leste oleh 

Carolino Da 

Conceicao D.O 

Metode eksplanatif, 

konsep politik Luar 

Negeri dan  

Kepentingan Nasional 

Pergantian rezim Perdana Menteri 

Australia menyebabkan dukungan 

Australia mengalami perubahan 

mengikuti perubahan kepentingan 

nasional baik dalam politik maupun 

ekonomi. 

Pada Masa pemerintahan Gouth 

Whitlam, Australia memberikan 

dukungan terhadap Indonesia mengenai 

usaha Indonesia dalam menganeksasi 

Timor Leste sebagai bagian dari 

Indonesia. Namun pada saat Australia 

mengalami pergantian Perdana Menteri  

hubungan antara Australia dan Indonesia 

mengalami perubahan yang berpengaruh 

pada perubahan arah kebijakan Australia 

yang pada awal mendukung aneksasi 

Timor Leste berubah menjadi 

mendukung kemrdekaan Timor Leste. 

                                                             
16 David John Neal, 2012 Civil Disorder and Insecurity Within Fiji: An Analysis of Causes, Effect, 

and an Argument For Future New Zealand Strategic Policy, New Zealand: Thesis, Massey 

University, Manawatu, New Zealand dalam 

http://mro.massey.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10179/4716/01_front.pdf?sequence=2&isAllowed

=y siakses pada 21 April 2017 Pukul 21:22 WIB. 

http://mro.massey.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10179/4716/01_front.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://mro.massey.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10179/4716/01_front.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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2 Intervensi 

Australia terhadap 

Instabilitas Politik 

di Solomon tahun 

2003 – 2013 oleh 

Devi Arva Rahayu 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode Eksplanatif  dan 

pendekatan yang 

digunakan adalah 

Kebijakan Luar Negeri 

dan Kepentingan 

Nasional 

Pada tahun 2003 Australia membentuk 

RAMSI berdasarkan persetujuan pada 

PIF sebagai bantuan untuk menjada 

stabilitas politik solomon yang sedang 

mengalami kekacauan dan mengancam 

Solomon untuk menjadi negara gagal 

3 Respon dan 

Sikap Politik 

Australia 

Terhadap Kudeta 

Militer Fiji 

Tahun 2006 oleh 

Delia Putri 

Romadhona 

 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode eksplanatif dan 

menggukan pendekatan 

Teori Rezim 

Internasional, 

Demokrasi dan Kudeta 

Militer 

Australia berusaha untuk mengucilkan 

Fiji dengan cara menangguhkan 

keanggotaan Fiji dalam Pacific Island 

Forum (PIF) dan menghentikan 

berbagai macam bentuk bantuan 

kerjasama dengan Australia  demi 

mengupayakan demokratisasi di Fiji. 

Berbagai upaya diatas digunakan oleg 

Australia sebagai Upaya untuk 

menciptakan rezim di kawasan dengan 

dengan tujuan mempertahankan 

kekuatan dan eksistensi Australia baik di 

kawasan regional maupun internasional. 

4 Intervensi 

Australia 

Terhadap Fiji 

Pasca Kudeta 

Militer oleh Dany 

Rukma 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

Deskriptif dengan 

pendekatan yang 

digunakan adalah Teori 

Intervensi 

Australia menganggap bahwa adanya 

kudeta militer di Fiji telah menyalahi 

nilai-nilai demokrasi dan Australia 

memiliki kepentingan untuk 

memperbaiki hal tersebut yakni 

mengembangkan konsep demokrasi di 

Fiji. Upaya tersebut dilakukan dengan 

berbagai cara mulai dari menangguhkan 

keanggotaan Fiji di PIF, memberikan 



11 
 

sanksi ekonomi terhadap Fiji dan 

merenggangkan hubungan diplomatik. 

5 Civil Disorder and 

Insecurity Within 

Fiji: An Analysis 

of Causes, Effect, 

And An Argument 

For Future New 

Zealand Strategic 

Policy oleh David 

John Neal 

- Setelah terjadinya kudeta militer Fiji 

tahun 2006 menyebabkan New Zealand 

harus menentukan strategi politik baru 

demi keamanan negaranya dimana pasca 

adanya kudeta New Zealand harus 

membatasi hubungan bilateral dengan 

Fiji. Namun, setelah Fiji melakukan 

pemulihan demokrasi New Zealand 

berencana untuk membangun kembali 

hubungan bilateral dengan Fiji. 

5 Pengaruh 

Australia 

Terhadap Fiji 

Pasca Kudeta 

Militer Tahun 

2006 oleh Yulvika 

Purwanti 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode Eksplanatif 

dengan menggunakan 

Teori Regional Security 

Complex 

Respon yang diberikan Australia 

terhadap adanya kudeta militer di Fiji 

pada tahun 2006 adalah untuk 

meberikan penekanan terhadap Fiji 

bahwa adanya konflik internal Fiji dapat 

berpengaruh terhadap memburuknya 

kondisi keamanan kawasan Maka 

Australia sebagai negara yang memiliki 

kapabilitas dikawasan berusaha untuk 

mendirong terciptanya kestabilan 

keamanan kawasan dengan memberikan 

respon dan sikap terhadap Fiji terkait 

kudeta  militer tahun 2006. 
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1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Regional Security Complex 

Penelitian ini akan meneliti mengenai latar belakang respon yang diberikan 

Australia terhadap Fiji pada kudeta militer  tahun 2006 dan ini akan diteliti 

menggunakan salah satu teori dalam hubungan internasional yang akan dapat 

menjelaskan respon yang diberikan dari Australia dan alasan mengapa Australia 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu menanggapi kudeta militer Fiji, 

pengaruhnya terhadap keamanan dan stabilitas politik kawasan. Karena keamanan 

dalam satu kawasan yang saling berdekatan geografis akan dapat saling 

mempengaruhi satu sama lain seperti apa yang disampaikan mengenai keamanan 

dalam kawasan oleh Buzan yang menjelaskan bahwa: 

“A security complex in deffined as a group of state whose primary security 

concerns link together sufficiently closely that their national securities 

cannot realistically be considered apart from one another. Security 

complexes tend to be durable, but they are neither permanent nor 

internally rigid”17 

 

 Regional Security Complexes bisa jadi merupakan suatu dilema yang 

terfokus pada suatu area geografis, dimana persepsi ancaman dari negara atau aktor 

yang terlibat saling berhubungan dan saling memiliki ketergantungan, sehingga 

keamanan di satu negara tidak akan dapat dengan mudah dipisahkan dari keamanan 

negara lain  dalam konteks kudeta militer Fiji tahun 2006, kekacauan politik yang 

terjadi dalam negara Fiji tidak dapat dipisahkan dari segala unsur ancaman 

                                                             
17Buzan, Barry, 1991: People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the 

Post-Cold War Era, Dalam Energy Security and the Regional Securityy Complex Theory, 

University of Helsinki, diakses dalam 

http://busieco.samnet.sdu.dk/politics/nisa/papers/palonkorpi.pdf , 25 Mei 2015 pukul 18:38 WIB 

 

http://busieco.samnet.sdu.dk/politics/nisa/papers/palonkorpi.pdf
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keamanan bagi kawasan. Dalam perspektif Regional Security Complexes, 

keamanan tidak bersifat parsial, linier dengan perspektif ini kekacauan yang 

ditimbulkan oleh kudeta militer yang dipimpin Bainimarama selain menimbulkan 

instabilitas politik, ekonomi dan sosial dalam internal Fiji, juga memberikan potensi 

besar dapat merembet pada negara lain di kawasan Pasifik Selatan. 

Adanya potensi ancaman tersebutlah yang memancing negara sekitarnya 

termasuk juga Australia yang memperhatikan keamanan dalam kawasannya ikut 

memberikan respon. Terdapat dua komponen yang dapat mendefinisikan suatu 

keamanan yang kompleks di suatu regional yakni pertama adalah distribusi atau 

pembagian power antar negara disebuah area geografis yang spesifik, kemudian 

yang kedua adalah sejarah pola kerjasama dan pertentangan antar negara yang ada. 

Hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain dalam satu 

kawasan tidak dapat dipungkiri akan membentuk link tersendiri yang dapat 

memberikan pengaruh ke negara lain dalam satu kawasan, bila salah satu negara 

mengalami permasalahan ataupun bila adanya perubahan kebijakan maka akan sulit 

untuk mencegah hal tersebut untuk tidak terjadi pengaruh pada negara lain yang 

berdekatan atau memiliki hubungan kerjasama, Barry Buzan juga menjelaskan 

bahwa: 

“the boundary of any particular complex may be difficult to define with 

precision, and the use of the concept requires sensitivity to the situation 

of those state which occupy positions in more than one complex. The links 

which tie together a security complex together may be of many types – 

geographical, political, strategic, historical, economic or cultural – and 

the states outside the complex may play a major role whith it, without the 

complex itself being central to their security concerns.”18 

 

                                                             
18Ibid. 
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Hubungan jaringan atau link yang dimiliki oleh negara-negara yang berada 

dalam satu kawasan dapat terbentuk dan bisa digolongkan dalam bebrapa kategori 

yakni dilihat dari geografis yang berdekatan, pandangan politik, memiliki strategi 

yang saling mendukung, latar belakang sejarah yang ada antar negara, secara 

ekonomi dan budaya yang ada di negara-negara tersebut. Beberapa alasan tersebut 

dapat dijadikan patokan untuk melihat bagaimana hubungan antara negara dalam 

satu regionalisme bersinergi dan terbentuk. 

Apa yang dilakukan Australia untuk merespon kudeta militer yang terjadi 

di Fiji meskipun hal tersebut merupakan permasalahan domestik bagi Fiji dan 

Australia merupakan negara yang berada dalam kawaasan dengan Fiji juga 

merupakan anggota dari PIF berusaha untuk menanamkan perspektif keamanan 

bersama terhadap Fiji, karena meskipun kudeta militer tersebut terjadi di Fiji  tapi 

bila hal tersebut tidak segera ditangani maka akan menimbulkan efek bagi negara-

negara lain dan menimbulkan ketidakamanan di kawasan Pasifik Selatan. Australia 

yang memiliki daya tawar tinggi dari segi ekonomi dan sosial terhadap Fiji terlebih 

lagi atas banyaknya bantuan dan investasi Australia di Fiji yang tidak bisa dianggap 

sepele, dengan demikian Australia dapat dipandang  sebagai negara yang memiliki 

strategi yang baik untuk memposisikan diri sebagai pihak yang menegaskan 

terhadap Fiji mengenai pentingnya keamanan regional bagi seluruh negara di 

kawasan. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Dari apa yang ingin diteliti pada penelitian ini yang dapat dilihat dari 

rumusan massalah yang ada yakni mengapa Australia memberikan respon terhadap 

Kudeta Fiji tahun 2006 maka peneliti menggunakan metode Eksplanatif untuk 

menjelaskan dua veriabel yang ada pada penelitian ini. Penelitian Eksplanatif 

sendiri bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau 

variabel.19 Peneliti berusaha menjelaskan respon yang diberikan oleh Australia 

terhadap adanya kudeta militer di Fiji dengan menggunakan teori dan hal-hal yang 

mendukung argumen dari teori yang ada pada penelitian ini. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik Library Research, teknik pengumpulan data dengan cara 

Library Research dalam penelitian ini akan dilakukan cara dimana sumber dan data 

penelitian akan ditelah secara pustaka yakni cara pengumpulan data dan literatur 

yang diperlukan pada penelitian ini yakni permasalahan mengapa Australia 

memberikan respon terhadap kudeta Fiji tahun 2006 akan dianalisa dari berbagai 

sumber literatur, dengan kata lain bukan dengan cara mencari data langsung 

dilapangan. Maka pengumpulan data yang dimaksud disini adalah pengumpulan 

data yang bersumber dari buku-buku, dokumen, jurnal nasional maupun 

internasional, surat kabar, majalah, situs-situr internet resmi dan terakhir adalah 

                                                             
19Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Riefka Aditama, hal. 30 
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laporan-laporan yang tentunya menunjang penelitian ini untuk dapat memperkuat 

argumen peneliti yang berkaitan dengan teori pada penelitian ini.  

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Batasan materi dari penelitian ini adalah fokus pada respon Australia 

terhadap kudeta Fiji karena sudah menjadi kewajiban Australia sebagai negara 

besar di kawasan untuk mendorong negara-negara lain di kawassan untuk menjaga 

keamanan bersama. 

b. Batasan Waktu 

Batasan waktu penelitian ini adalah dimulai setelah kudeta militer Fiji 

terakhir terjadi yakni pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 saat pemilihan 

umum Fiji dilaksanakan. 

1.7.4 Level Analisa 

Seperti halnya penelitian yang lain dalam penelitian ini juga sangat penting 

untuk menetapkan tingkat analisa yang tepat agar penelitian yang dilakukan dapat 

lebih mudah untuk dianalisa. Level analisa yang digunakan adalah Induksionis 

dimana penulis akan meneliti respon Australia yang ada pada level negara bangsa 

menjadi unit analisa, sedangkan kudeta Fiji yang berpengaruh terhadap stabilitas 

kawasan ada pada level sistem menjadi unit eksplanasi.  

Dalam penelitian ini respon dan sikap Australia menjadi perilaku yang 

hendak diteliti maka objek tersebut menjadi variabel dependen atau unit analisa, 

sedangkan kudeta Fiji merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa 

yakni sikap dan respon Australia atau dengan kata lain kudeta Fiji yang 
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berpengaruh terhadap stabilitas kawasan menyebabkan Australia memberikan 

respon pada kudeta tersebut berfungsi. sehingga nantinya akan terbentuk model 

penelitian Induksionis karena level dari unit analisa lebih rendah dari  unit 

eksplanasi. 

 

1.8 Hipotesis 

Dinamika konflik karena kudeta militer Fiji pada tahun 2006 yang 

dikomandoi oleh Bainimarama pada dasarnya merupakan permasalahan domestik 

Fiji. Namun karena berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan di kawasan, 

Australia yang semula memilih bersikap pasif untuk melibatkan diri dalam masalah 

internal Fiji akhirnya mengeluarkan respon dan sikap politiknya dengan membatasi 

hubungan bilateral, memberi sangsi untuk menangguhkan keanggotaan Fiji, 

mengeluarkan travel warning, menangguhkan bantuan dan lain sebagainya. Sikap 

tersebut merupakan bentuk ketidaksetujuannya terhadap peristiwa kudeta militer di 

negara tersebut.  

Ada kekhawatiran Australia bahwa kudeta tersebut dapat mempengaruhi 

negara-negara pasifik selatan lainnya yang dapat mengurangi kohesifitas dan 

kesinambungan hubungan regional antara negara-negara pasifik selatan sendiri 

khususnya bagi Australia. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat sifat konflik 

berpotensi menyebar pada negara-negara bahkan kawasan lain seperti yang 

diasumsikan oleh teori regional security complex sebagai lingkage. Lingkage 

sendiri ada karena adanya mobilitas penduduk antar negara dan kerjasama yang 
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terjalin baik itu kerjasama yang bersifat perdagangan, investasi maupun kerjasama 

politik.  

Alasan lainnya adalah, kudeta militer Fiji dipandang sebagai suatu ancaman 

yang dikhawatirkan dapat memicunya negara lain di kawasan untuk melakukan hal 

yang sama. Respon dan sikap politik Australia sebagai salah satu negara great 

power (power concern) dan memiliki pengaruh besar di kawasan bertujuan untuk 

menekan Fiji agar memiliki perspektif bersama tentang keamanan dan segera 

menyelesaikan kekacauan politik akibat kudeta. Australia pun mendorong Fiji 

untuk menjaga stabilitas politik dan kemanannya demi menjaga stabilitas  

keamanan bersama di kawasan. 
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