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BAB III 

RESPON DAN SIKAP POLITIK AUSTRALIA TERHADAP KUDETA 

MILITER FIJI TAHUN 2006 

 

Posisi Australia di kawasan Pasifik Selatan adalah sebagai negara yang 

secara Ekonomi, Politik dan Militer lebih kapable bila dibandingkan dengan negara 

lain di Kawasan, dengan kepemilikan power ini memberikan kapsitas Australia 

untuk mendorong negara lain untuk sama-sama menciptakan stabilitas kawasan. 

Dalam Regional Security Complex, Buzan mengatakan bahwa untuk menciptakan 

stabilitas keamanan di kawasan membutuhkan satu atau dua negara yang memiliki 

kapabilitas tinggi baik dari segi politik, ekonomi dan militer yang berfungsi sebagai 

Power Concern. Power Concern berfungsi untuk sebagai negara yang lain 

dikawasan untuk ikut terlibat secara aktif  menjaga keamanan kawasan. 

Australia memiliki kapasitas dari segi sosial, politik, dan ekonomi untuk 

mendorong Fiji dapat menjaga stablitas politik dalam negerinya agar tidak 

membawa dampak yang berefek domino untuk mengganggu stabilitas pada negara 

lain di kawasan. Hal tersebut dapat dilakukan Australia dengan banyaknya 

kerjasama dan bantuan yang diberikan pada banyak negara di kawasan Pasifik 

Selatan. 
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3.1 Respon Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006 

3.1.1 Membatasi Intervensi Militer 

Konflik yang terjadi di suatu negara bisa memberi dampak besar bagi negara 

lain. Hal ini terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan 

negara lainnya seperti dibahas pada Bab sebelumnya, bentuk saling ketergantungan 

dapat dilihat dari hubungan ekonomi, perdagangan, investadi dan lain-lain. 

Penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer di Fiji awalnya 

membuat Auastralia menolak untuk melakukan intervensi secara langsung. Namun, 

apa yang dilakukan Fiji dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung yang 

dapat berupa rusaknya aktifitas ekonomi antar negara di kawasan yang melakukan 

hubungan perdagangan ekpor-impor maupun investasi luar negeri dengan negara 

Fiji. Sehingga peristiwa akan relatifberpengaruh terhadap politik dan ekonomi 

negara lain dalam satu kawasan. Begitu pula dengan pemerintah Australia 

mengambil sikap untuk menanggapi kudeta yang terjadi di Fiji.  

Awalnya pemerintah Australia enggan tidak menginginkan untuk 

melakukan intervensi karena pemerintah Australia bersikap berhati-hati dalam 

mengambil kebijakan dengan pertimbangan untuk menghormati kedaulatan negara 

Fiji dan untuk menjaga kohesifitas hubungannya dengan negara-negara lain yang 

ada di kawasan dan hanya memberikan dukungan moral dan mendukung penertiban 

sipil. Namun, karena ada permintaan dari kelompok pemerintahan yang 

digulingkan oleh kelompok Bainimarama kepada Australia untuk mengirimkan tiga 

kapal perang Australia guna berjaga-jaga mengamankan situasi dalam negeri Fiji.42 

                                                           
42Suara Merdeka, Kudeta Militer Melanda Fiji, 
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Intervensi Australia terhadap Fiji bukan ambisi Australia untuk 

memberikan pengaruh kepada Fiji namun demikian adanya permintaan dari otoritas 

Fiji yang tidak mampu untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan dan kerusuhan 

terpaksa meminta bantuan pemerintahAustralia untuk turun tangan.43Meskipun 

datang sebagai kekuatan penyelamat, kehadiran perwira dan aparat keamanan 

Australia menimbulkan keprihatinan. Terutama karena dibalik kehadiran pasukan 

keamanan Australia justru terlihat ketidak berdayaan pemerintah Fiji. 

Australia berusaha untuk mejaga keamanan disekitar kawasan  dan usaha 

inipun sudah berlangsung bahkan sebelum adanya kudeta militer terjadi, Australia 

menempatkan sebanyak 22 kapal patroli yang tersebar di negara-negara Pasifik:  

 

Tabel 3.1.244 Kapal Patroli Pasifik di Setiap Negara Pasifik 

Negara Jumlah Kapal Patroli Pasifik 

Kepulauan Cook 1 

Fiji 3 

Negara Federasi Mikronesia 3 

Kiribati 1 

Kepulauan Marshall 1 

Palau 1 

Papua New Guinea 4 

Tonga 3 

Tuvalu 1 

Samoa 1 

Kepulauan Solomon 2 

Vanuatu 1 

Total 22 

 

                                                           
sumber http://www.suaramerdeka.com/harian/0612/06/int01.htm, diakses pada 27 Maret 17 pukul 

18:30 WIB 
43Australia Fiji Relationshipdalam http://fiji.embassy.g1ov.au/suva/relations.htmldiakses pada 7 

September 2016 Pukul 20:45 WIB 
44Op Cit, Output Five : Strategic Policy Defence Cooperation 

http://fiji.embassy.g1ov.au/suva/relations.html
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Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa kapal patroli yang ditempatkan 

oleh Australia di Fiji cukup banyak yakni encapai 3 unit. Kapal patroli Pasifik yang 

ada di fiji lebih di fungsikan oleh Australia sebagai sponsor atau dukungan untuk 

menjaga keamanan Fiji.  

Respon Australia tidak melakukan intervensi secara langsung namun respon 

dalam bentuk yang lain dan akan dibahas oleh peneliti pada poin-poin berikut dalam 

Bab ini. Respon tersebut bukan semata-mata dari upaya Australia untuk melakukan 

intervensi namun demikian yang dilakukan oleh Australia merupakan untuk 

meminimalkan terjadinya ancaman bagi negara yang terdapat disekitar Fiji. Tujuan 

yang lain yaitu adanya upaya dari Australia untuk melaksanakan kedaulatan dalam 

mendukung pemerintahan Fiji. 

3.1.2 Membatasi Hubungan Bilateral dan Penangguhan Bantuan Fiji 

Setelah kudeta militer Fiji berlangsung Australia mengambil sikap untuk 

membatasi hubungan bilateralnya dengan Fiji. Australia menyataan 

kekecewaannya terhadap Fiji dengan menerapkan sanksi bepergian berupa 

pembatasan bagi masyarakat yang berasal dari Fiji untuk masuk ke Australia.45 

Australia melarang masyarakat Fiji yang memiliki hubungan atau merupakan orang 

yang melakukan kudeta Militer di Fiji untuk memasuki Australia. 

Hubungan bilateral yang terjalin antara Australia dengan Fiji terjalin 

dalam banyak aspek, Australia banyak memberikan bantuan terhadap Fiji.46 Hal ini 

terjadi karena Australia memiliki keterlibatan yang cukup tinggi terhadap 

                                                           
45 Lihat pada lampiran pada lampiran 3.1.2 
46Tabel 2.2 Ringkasan Dana Bantuan Australia terhadap Negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan 
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kehidupan dalam negeri Fiji baik secara sosial ataupun hubungan kerjasama 

perdagangan antara kedua negara dan Australia juga telah mencanangkan bantuan 

untuk mendukung kegiatan efektifistas pemerintahan di Fiji47. 

Adanya kudeta Militer yang dipimpin Bainimarama menimbulkan 

instabilitas dalam negeri Fiji sendiri. sehingga Australia membatasi 

hubunganbilateral dengan Fiji pasca adanya kudeta militer. Kudeta milier ini dapat 

menjadi ancaman bagi kawasan dengan posisi Fiji sebagai negara yang memiliki 

letak dan fungsi yang strategis di kawasan 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.48 

Pentingnya posisi Fiji di kawasan menyebabkan Kudeta yang terjadi di Fiji 

memperkuat ancaman bagi keberlangsungan stabilitas kawasan, menurut Regional 

Security Complex dimana keterhubungan gografis dan saling berhubungan 

kerjasama maka persepsi ancaman dari negara atau aktor yang berhubungan tidak 

akan dapat dengan mudah dipisahkan sehinga hal ini juga akan menjadi 

pelanggaran dasar yang sangat riskan untuk memberikan ancaman bagi nilai 

persemakmuran kawasan. 

Mengingat Fiji sebagai negara yang banyak digunakan sebagai kegiatan 

bisnis dan rute transit kelautan di kawasan maka penting bagi Australia untuk 

berhati-hati untuk mengambil keputusan untuk menangani ancaman yang 

                                                           
47Overview of Australia's aid program to Fiji dalam http://dfat.gov.au/geo/fiji/development-

assistance/Pages/development-assistance-in-fiji.aspx diakses pada 23 Januari 2017 pukul 12.00 

WIB. 
48Op Cit, Nina Markovic, hlm. 12 

http://dfat.gov.au/geo/fiji/development-assistance/Pages/development-assistance-in-fiji.aspx
http://dfat.gov.au/geo/fiji/development-assistance/Pages/development-assistance-in-fiji.aspx
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ditimbulkan oleh adanya kudeta, Australia mengambil keputusan untuk membatasi 

hubungan bilatearal dengan Fiji untuk menjaga kondusifitas kawasan, Australia 

juga menangguhkan bantuan terhadap Fiji untuk memberikan sanksi atas kudeta 

militer yang terjadi. 

Selain itu, Australia juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 

persemakmuran terutama pada setiap keputusan yang diambil ketika terjadi 

masalah pada anggota-anggotanya. Contoh nyata besarnya pengaruh Australia di 

persemakmuran terhadap Fiji adalah ketika terjadi kudeta di Fiji pada tahun 2000. 

Australia mengusulkan pada Sekretaris Jenderal Persemakmuran untuk 

membekukan keanggotaan Fiji. Bahkan akibat dari terjadinya kudeta militer pada 

pada tahun 2006, Australia telah mempengaruhi anggota persemakmuran untuk 

mencoret nama Fiji dari keanggotaannya.49 

Dampak terjadinya kudeta di Fiji menjadikan anggota persemakmuran 

Inggris telah menyepakati kemungkinan bahwa Fiji akan dikeluarkan sementara 

dari keanggotaannya sebagai bentuk sanksi atas peristiwa yang terjadi di Fiji. 

Kebijakan ini merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada Fiji. Sanksi ini 

diberikan kepada Fiji merupakan reaksi yang diberikan oleh negara-negara lain di 

dunia terhadap peristiwa kudeta yang terjadi pada akhir 2006 lalu karena tindakan 

kudeta merupakan pelanggaran yang serius terhadap nilai dasar persemakmuran 

dan ancaman bagi demokrasi di belahan dunia manapun.50 

                                                           
49Kudeta Militer, PM Fiji Digulingkan http://dfat.gov.au/geo/fiji/pages/fiji-country-brief.aspx 

diakses pada 8 September 2016 pukul 18:05 WIB 
50PBB Tolak Permintaan Persemakmuran Soal Pasukan 

Fiji,http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/ diakses  pada l 8 September 16 pukul 21:30. WIB 

http://dfat.gov.au/geo/fiji/pages/fiji-country-brief.aspx
http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/
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Secara ekonomi, Australia merupakan partner dagang Fiji yang paling 

utama. Hubungan dagang keduanya mendekati 1,4 milyar tiap tahunnya. Pada tahun 

2006, Australia merupakan tujuan ekspor terbesar dan sumber impor kedua 

terbanyak bagi Fiji. Perdagangan barang-barang di antara keduanya pada 

tahun2006-2007 mencapai 531 juta dolar (ekspor Australia ke Fiji 383 juta dolar: 

ekspor Fiji ke Australia 148 juta dolar) Ekspor Fiji ke Australia mencapai 13,8% 

dari seluruh total ekspor Fiji. Sedangkan impor Fiji dari Australia mencapai23,3%. 

Selain itu, Australia juga merupakan negara yang paling berjasa bagi Fiji terutama 

dalam hal pembangunan ekonomi Fiji. Sejauh ini Australia merupakan investor 

asing terbesar di Fiji.51 

Bagi Australia, sekecil apapun perubahan yang terjadi di Fiji tetap akan 

membuat pemerintah Australia risau. Australia tidak menginginkan sesuatu terjadi 

pada warga negaranya yangpada saat itu sedang berada di Fiji. Oleh karena itu 

pemerintah Australia mengirimkan tiga kapal untuk mengevakuasi warga negara 

Australia yang beradadi Fiji. Akan tetapi pemerintah Australia tetap menegaskan 

bahwa pengiriman kapal perang tersebut tidak akan digunakan sebagai kekuatan 

militer. 

Pengiriman kapal tersebut baru akan difungsikan untuk melakukan 

evakuasi apabila kudeta tersebut menimbulkan kerusuhan. Australia menyatakan 

sikap untuk tetap mendukung pemerintahan sipil terpilih pimpinan Laisenia Qarase 

dan mengecam keras militer Fiji yang mengambil alih kekuasaan dengan brutal dan 

ilegal serta menjatuhkan sanksi-sanksipada rezim baru.Meskipun Australia 

                                                           
51Loc Cit, Fiji Country Brief  
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memberikan dukungannya kepada pemerintahan sipil terpilih, Australia tetap tidak 

akan memberikan bantuan terutama dalam bentuk pengiriman pasukan militer ke 

Fiji. Sebelumnya PM Qarase secara terang-terangan telah meminta bantuan kepada 

pemerintah Australia untuk mengirimkan pasukan militernya ke Fiji.52Pemerintah 

Australia hanya akan memberikan bantuan yang bersifat moral yaitu berupa 

dukungan. 

 

3.2 Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006 

3.2.1 Penangguhan Keanggotaan Fiji dari PIF (Pasific Island Forum) 

The Pacific Islands Forum adalah sebuah organisasi antar-pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara independen 

di Pasifik Selatan. Forum ini didirikan pada tahun 1971 sebagai Forum Pasifik 

Selatan. Pada tahun 1999, namanya berubah; Pacific Islands Forum adalah lebih 

inklusif keanggotaan Oceania yang mencakup Forum kedua utara dan negara-

negara kepulauan Pasifik selatan, termasuk Australia. 

Misi dari Forum Kepulauan Pasifik adalah untuk bekerja dalam 

mendukung pemerintah anggota Forum, untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial masyarakat dari Pasifik Selatan dengan mendorong kerjasama 

antara pemerintah dan antara badan-badan internasional, dan dengan mewakili 

kepentingan anggota forum dengan cara yang disepakati oleh Forum yang memiliki 

peran dalam upaya untuk menciptakan harmonisasi posisi kawasan di berbagai isu 

                                                           
52Op Cit, Output Five : Strategic Policy Defence Cooperation  
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politik dan kebijakan, Sekretariat Forum memiliki program teknis dalam 

pembangunan ekonomi, transportasi dan perdagangan.53 

Australia dan New Zealand umumnya lebih besar dan lebih kaya bila 

dibandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi anggota forum, penduduk 

Australia adalah sekitar dua kali lipat dari 14 anggota lainnya digabungkan dan 

ekonominya lima kali lebih besar. Mereka adalah donor bantuan yang signifikan 

dan memiliki pasar besar untuk ekspor dari negara-negara lain. Militer dan polisi 

serta personil sipil pun demkian dari negara-negara Forum, terutama Australia dan 

New Zealand menjadi bagian dari penjaga perdamaian dan stabilisasi operasi 

regional di negara-negara lain, terutama di Kepulauan Solomon dan Nauru, di 

bawah naungan Forum. Upaya regional seperti diamanatkan oleh Biketawa 

Deklarasi, yang diadopsi pada KTT ke-31 dari Pacific IslandsForum yang diadakan 

di Kiribati pada Oktober 2000.54 

Pada bulan Agustus 2008, Forum memberikan ancaman untuk 

menangguhkan Fiji jika yang terakhir tidak berkomitmen untuk mengadakan 

pemilihan umum pada bulan Maret 2009. Selanjutnya, pada pertemuan para 

pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik, yang diselenggarakan di Papua New 

Guinea pada bulan Januari 2009, pemimpin Forum menetapkan batas waktu 1 Mei 

2009, dimana pada tanggal tersebut Fiji harus menetapkan tanggal pemilu sebelum 

akhir tahun, namun Fiji menolak batas waktu tersebut. Akibatnya, pada tanggal 2 

Mei 2009, Fiji diskors tanpa batas dari partisipasi dalam Forum dengan segera. 

                                                           
53The Pasific Island Forum dalam http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/ diakses pada 13 

September Pukul 21.00 WIB. 
54PasificIsland Forum, International Organization dalam http://www.britannica.com/topic/Pacific-

Islands-Forum diakses pada 17 Mei 2016 pukul 11:24 WIB. 

http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/
http://www.britannica.com/topic/Pacific-Islands-Forum
http://www.britannica.com/topic/Pacific-Islands-Forum
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Kondisi ini dilakukan untuk melakukan langkah antisipasi akibat yang ditimbulkan 

dari konflik Fiji yang mengganggu situasi hak-hak politik, hukum dan manusia 

sejak 10 April 2009. Fiji dapat digambarkan sebagai rezim yang sangat 

mengabaikan Hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan. Proses pengembalian 

keanggotan Fiji dilakukan apabila kondisi demokrasi Fiji secara konstitusi sudah 

mulai stabil dengan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil dapat 

dilaksanakan.55 

3.2.2 Upaya Demokratisasi Fiji oleh Australia 

Australia dalam menerapkan ideologi demokrasi menjadi dasar dari sistem 

pemerintahan yang ideal, bekerja sama dengan Amerika serikat juga menjadi 

pilihan Australia untuk menjamin keamanan kawasan tetap terjaga. Keterkaitan 

inilah yang membuat Australia menjadikan hubungan kerjasamanya dengan negara 

lain menjadi salah satu tujuan utama politik luar negeri, yaitu demi terciptanya 

keamanan negara yang merupakan suatu hal mutlak untuk dijaga dan 

dipertahankan.56 Namun dalam hal ini keamanan negara tidak berarti harus selalu 

                                                           
55Fiji Country Brief dalam "http://www.voaindonesia.com/content/forum-negara-kepulauan-di-

pasifik-bahas-isu-fiji-dan-pemanasan-global-129401173/97901.html, diakses tanggal 11 September 

16 pukul 12:45.WIB 
56Papua Menggugat dalam Jurnal Politik Vol,3 No.21 2006 dalam 

https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-

Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan

+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--

zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-

DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keama

nan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=falsediakses pada 24 Mei 16 Pukul 

17:51 WIB 

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
https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keamanan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=false
https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keamanan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=false
https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keamanan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=false
https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keamanan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=false
https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keamanan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=false
https://books.google.co.id/books?id=6m7mzv-Huf4C&pg=PA102&lpg=PA102&dq=Kebijakan+Politik+dan+Keamanan+Australia+di+Kawasan+Asia+Pasifik&source=bl&ots=QdUYxhymGb&sig=CmtM--zRklD_VtgGNC5tvobwpT4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjH5eDLi-DMAhXLPI8KHVPFAdwQ6AEITTAI#v=onepage&q=Kebijakan%20Politik%20dan%20Keamanan%20Australia%20di%20Kawasan%20Asia%20Pasifik&f=false


42 
 

dalam wujud secara fisik. Keamanan negara juga dapat berarti menjaga dan 

mengamankan nilai dasar atau ideologi negara.57 

Hal inilah yang melatar belakangi Australia berusaha mendorong 

demokratisasi Fiji pasca kudeta Militer tahun 2006.  Kudeta tersebut dianggap 

melanggar nilai-nilai demokrasi. Mengambil alih pemerintahan secara paksa serta 

membubarkan parlemen dianggap sebagai pelanggaran konstitusi demokrasi. 

Berbagai upaya dilakukan oleh Australia termasuk melakukan berbagai pemberian 

sanksi terhadap Fiji serta membekukan keanggotan Fiji dari forum regional Pasific 

Island Forum (PIF).  

Komitmen tersebut dapat dilihat ketika Australia juga berjanji akan 

memberikan segala macam bentuk bantuan bagi Fiji apabila Fiji bersedia 

melakukan pemilu secara bebas. Seperti melakukan berbagai pendanaan yang ada 

kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, serta mendatangkan tim ahli untuk 

menyusun tim ahli reformasi dan bantuan teknis bagi penyelenggaran pemilu.58 

Australia juga akan berusaha mengembalikan segala macam bentuk bantuan 

bagi Fiji, baik bilateral maupun multilateral. Mengembalikan integrasi Fiji dengan 

masyarakat internasional dan juga mencabut segala macam bentuk sanksi yang 

telah diberikan selama ini.59 Tidak hanya itu, Australia ternyata masih terus 

melakukan berbagai usaha demi tercapainya demokrasi di negara Fiji dengan 

mendesak Cina dan masyarakat internasional lainnya untuk tidak mendukung 

                                                           
57Arah Politik Luar Negeri Australia Masak Kini dalam 

file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/.../arah_politik_australia.pdf hal 110. 

diakses pada 27 Mei 16 Pukul 23:16 WIB 
58Op Cit, Dani Rukma 
59Ibid. 
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segala macam kegiatan Fiji dan mendukung proses demokratisasi Fiji. Seperti yang 

diketahui Cina memang tengah memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik 

Selatan dengan memberikan berbagai macam bantuan untuk pembangunan negara-

negara kawasan salah satunya Fiji.60 

 

                                                           
60Australia Desak Cina Soal Fiji dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/11/091130_fijichina.shtmldiakses pada 17 Mei 2016 

pukul 15:04 WIB 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/11/091130_fijichina.shtml

