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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Pasifik Selatan dikenal juga dengan Oceania dan Pasifik Barat 

Daya
1
 merupakan sebuah kawasan yang mayoritas ditempati oleh negara-negara 

kepulauan yang luas wilayah serta populasinya yang kecil, dibandingkan dengan 

negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Berdasarkan dari 

ketiga negara tersebut, Australia merupakan negara yang memiliki kekuatan besar di 

kawasan Pasifik Selatan, baik diukur dari luas wilayah negaranya, jumlah populasi 

penduduknya, maupun kekuatan militer dan perekonomiannya. Sebagai aktor utama 

di kawasan tersebut, Australia sangat peduli terhadap keamanan kawasan (regional 

                                                           
1
 Istilah “Pasifik Barat Daya” berasal dari era Perang Dunia II, dimana kawasan Samudera Pasifik 

bagian Selatan yaitu Australia, Selandia Baru dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, menjadi arena 

peperangan yang penting antara sekutu dengan Jepang. Terdapat beberapa versi tentang penggunaan 

nama untuk wilayah tersebut. Secara geografis, batas-batas wilayah ini mengalami perubahan melalui 

tiga fase. Fase pertama, sekitar pada tahun 1980-an, wilayah Pasifik dibagi dua yaitu Pasifik Barat 

Daya dan Pasifik Selatan. Pasifik Barat Daya terdiri dari negara-negara yang terletak di Samudera 

Pasifik seperti Australia, Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya yang bersinggungan dengan 

Samudera Pasifik. Sedangkan, Pasifik Selatan adalah negara-negara kepulauan seperti Fiji, French 

Polynesia, Guam Kiribati, New Caledonia, Solomon Island, Vanuatu, Western Samoa, Pulau-pulau di 

Micronesia dan Polynesia dan New zeland. Pada perkembangan fase kedua terjadi ditandai dengan 

penyatuan antara Pasifik Barat Daya dengan Pasifik Selatan, dan secara bersama disebut sebagai 

Pasifik Barat Daya. Fase ketiga, wilayah ini disebut sebagai Pasaifik Barat Daya, karena batas 

geografisnya ditentukan dengan keberadaan semua negara atau teritori yang terbentang mulai Papua 

New Guinea di sebelah Barat sampai Kepulauan Pitcarn di sebelah Timur. Pasifik Barat Daya 

berbatasan dengan Indonesia, Australia dan New Zeland. Demikian Australia dan New Zeland tidak 

lagi dikategorikan dalam wilayah Pasifik Barat Daya. Untuk diketahui bahwa penamaan wilayah ini 

tidak pernah sesuai, tergantung pada konteks politik, ekonomi dan budaya. (Baiq L.S.W. Wardhani, 

2015, Kajian Asia Pasifik” Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan 

menghadapi Kepentingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional, Malang: Intrans Publishing)  
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security) di kawasan Pasifik Selatan. Karena dinamika keamanan yang terjadi dalam 

lingkup kawasan Pasifik Selatan akan memiliki imbas tersendiri bagi keamanan 

nasional Australia. Oleh karena itu, Australia harus meningkatkan keamanan dan 

lebih peduli terhadap situasi keamanan ke dalam kebijakan luar negerinya.
2
 

Australia sejak dulu berperan aktif sebagai agen  membantu penyebaran nilai-

nilai good governance dan nation building melalui pengalamannya dalam berbagai 

misi perdamaian di seluruh dunia. Pengalaman tersebut kemudian diterapkan di 

lingkungan kawasan Pasifik Selatan, sebagai contoh di negara Papua Nugini 

Australia terlibat dalam usaha menjaga perdamaian di kawasan Pasifik Selatan, 

terlihat jelas usaha yang dimiliki Australia sebagai pemimpin dalam proses nation-

building di Papua Nugini yaitu (Bougainville Peace Process and Enhanced 

Cooperation Program atau ECP) dan Kepulauan Solomon. Usaha Australia di 

Kepulauan Solomon sendiri adalah membentuk sebuah kerjasama Regional 

Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) antara Kepulauan Solomon dengan 

15 negara Pasifik Selatan lainnya yang tergabung dalam anggota Pacific Islands 

Forum (PIF).
3
 

 Secara geografis, letak Kepulauan Solomon cukup dekat dengan Australia 

tepat di sebelah utara Australia. Jika ada konflik yang terjadi, maka Australia dapat 

terkena imbas buruk terhadap kemanan di Australia. Pada tahun 1998, konflik 

berkepanjangan di kepulauan Solomon menyimpan berbagai ancaman bagi stabilitas 

                                                           
2
 Evi Fitriani. (Ed), 2012, Australia & Negara-Negara di Kepualauan Pasifik Selatan Observasi dan 

Pandangan dari Indonesia, Jakarta: UI-Press, Hal 131 
3
 Ibid,. 
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keamanan regional di kawasan Pasifik Selatan. Adapun konflik yang terjadi adalah 

konflik etnis yang pada akhirnya menjadi konflik bersenjata antara penduduk 

Guadalcanal (Guadalcanal Revolution Army) dan penduduk Malaita (Malaita Eagle 

Force).
4
 Bentuk tindakan yang dilakukan oleh kelompok penduduk Guadalcanal 

terhadap penduduk Malaita, seperti melakukan kampanye pembunuhan, pelecehan, 

pembunuhan dan pemerkosaan serta intimidasi terhadap para pemukim dari pulau-

pulau lain salah satunya adalah pulau terpadat di Malaita.
5
 

 Konflik tersebut berawal dari sebuah serangan yang ditujukan kepada 

pemukiman penduduk Malaita di Guadalcanal oleh kelompok pemuda militan. 

Serangan terjadi karena penduduk Malaita dianggap sebagai kelompok pendatang, 

aksi penyerangan tersebut dipicu oleh kegagalan pemerintah dalam menanggapi isu 

yang dilaporkan oleh penduduk asli dari Guadalcanal, salah satunya adalah larangan 

bagi penduduk dari provinsi lain untuk memiliki tanah di pulau Guadalcanal. Oleh 

karena itu, meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok militan menyebabkan adanya 

serangan balik dari Malaita Eagle Force. Sampai dengan tahun 2003, konflik tersebut 

telah mengakibatkan banyak korban yaitu 200 korban jiwa, membuat 25.000 

penduduk etnis Malaita harus mengungsi dari Guadalcanal, dan sekitar 11.000 

penduduk mengungsi dari Honiara yang merupakan Ibukota Kepulauan Solomon.
6
 

                                                           
4
 Ibid., hal 131-144 

5
 Taricius Tara Kabutaulaka, Taricius Tara Kabutaulaka, 2005. Australian Foreign Policy an The 

RAMSI Intervention In Solomon Island, Journal of The Contemporary Pacific, Volume 17, Number 2, 

283-308, Unversity of Hawai Press, diakses dalam http://muse.jhu.edu/article/185422 (04/05/17, 

13.00 WIB) 
6
 Evi Fitriani, Op.Cit., hal 132 

http://muse.jhu.edu/article/185422
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Akibat konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon memberikan dampak 

terhadap penegakkan hukum, marajelanya intimidasi dan kekerasan ditengah 

masyarakat, hancurnya keuangan publik tidak tersedianya fasilitas dan prasarana 

yang memadai, serta meningkatnya korupsi dilembaga pemerintahan.
7
 Segala bentuk 

kekurangan yang terjadi, pada April 2003 Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sir 

Allan Kamakeza akhirnya meminta bantuan ke Australia. 

Terkait dengan kondisi Solomon pada saat itu, akhirnya Australia 

memberikan sebuah bantuan melalui program dan merupakan salah satu kebijakan 

luar negeri Australia yaitu membentuk sebuah misi bantuan yang disebut dengan 

RAMSI. Pada 5 Juni 2003, pemerintah Australia memutuskan  untuk memimpin  

Pasifik Island Forum (PIF)
8
 mengenai intervensi regional kepulauan Pasifik Selatan. 

Sehingga, Australia sebagai pemimpin Pacific Island Forum (PIF) secara formal 

membentuk Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) di bawah 

prinsip-prinsip dari Deklarasi Biketawa.
9
 Australia juga sebagai pemimpin bagi 

operasi di (RAMSI) untuk Kepulauan Solomon dan kawasan Pasifik Selatan 

lainnya.
10

 

                                                           
7
 Taricius Tara Kabutaulaka, Op.Cit,. hal 293 

8
Pacifik Islands Forum (PIF) merupakan sebuah forum di kawasan Pasifik dalam mengedepankan 

kerjasama regional untuk mengatasi masalah di kawasan. Anggota PIF terdiri dari 16 negara antara 

lain Australia, Kepulauan Cook, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribari, Marshall Islands, 

Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan 

Vanuatu. 
9
 Deklarasi Biketawa merupakan deklarasi yang disetujui bersama oleh negara-negara anggota PIF 

pada bulan oktober 2000, dengan tujuan untuk menanggulangi krisis keamanan yang terjadi di 

kawasan Pasifik Selatan.  
10

 Tarcisius Tara Kabutaulaka, Op.Cit., hal 283-297 
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Pada bulan Juli 2003, Australia melalui RAMSI melakukan intervensi 

kemanusiaan terhadap Solomon. Tujuannya adalah selain adanya isu terorisme yang 

semakin berkembang, oleh karenanya, hal tersebut memberikan implikasi penting 

bagi kebijakan keamanan Australia baik dari segi geostrategi dan geopolitik. Jika ada 

konflik besar terjadi, maka Australia menjadi salah satu negara yang terkena imbas 

buruk. Imbas buruk yang terjadi tidak dalam bentuk serangan langsung terhadap 

Australia, atau terjebaknya Australia di dalam peperangan dengan menggunakan 

senjata. Namun imbas buruk dapat berbentuk gelombang pengungsi yang tidak 

diinginkan oleh Australia. Seperti yang kita ketahui bahwa Australia adalah negara 

multikulturalisme dan merupakan salah satu negara yang maju di kawasan Pasifik 

Selatan, sehingga Australia dijadikan sebagai negara tujuan utama bagi pencari suaka 

dan orang-orang yang memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.
11

 

Demikian, konflik etnis di Kepulauan Solomon tak kunjung mereda, pada 

penelitian ini penyelesaian konflik yang dimaksud oleh penulis adalah selesainya 

konflik secara fisik yaitu suatu kondisi di mana kekerasan tidak ada lagi terjadi, bukti 

bahwa Australia melalui RAMSI berhasil menyelesaikan konflik  adalah adanya 

intervensi Australia melalui RAMSI dalam konflik Solomon. Pada kasus ini, 

pemerintah Solomon sudah berusaha untuk mengatasi konflik dan mendamaikan 

kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Perdana Menteri Solomon 

meminta bantuan langsung ke Australia, di mana Australia bekerjasama dengan 

Selandia Baru dengan membantu melakukan negosiasi genjatan senjata antar kedua 
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 Evi Fitriani, Op.Cit., hal 144-145 
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belah pihak, namun negosiasi tersebut tidak menemukan titik balik. Akhirnya lima 

tahun setelah konflik, terbentuklah RAMSI, yang mana Australia sebagai 

pemimpinnya. Melalui RAMSI, Australia melakukan intervensi dengan melakukan 

penarikan senjata, serta banyak memberikan pengaruh terhadap Solomon baik dalam 

bidang politik, ekonomi dan keamanan untuk tujuan keamanan di kawasan Pasifik 

Selatan. Keberhasilan intervensi Australia melalui RAMSI juga telah terbukti dengan 

adanya pembangunan ekonomi yang semakin meningkat serta Kepulauan Solomon 

tidak lagi menjadi negara gagal. Oleh karena itu, penulis ingin mengidentifikasi 

bentuk misi Australia dan menganalisa alasan Australia melalui RAMSI berhasil 

menyelesaikan konflik di Kepulauan Solomon. Sehingga penulis akan membahas 

“Keberhasilan Australia Melalui RAMSI dalam Mengatasi Konflik Etnis di 

Kepulauan Solomon” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: mengapa Australia melalui RAMSI berhasil 

menyelesaikan konflik etnis di Kepulauan Solomon? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Bedasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dinamika konflik etnis di Kepulauan Solomon  



7 
 

2. Untuk mengetahui upaya Australia melalui RAMSI dalam menyelesaikan 

konflik etnis Solomon 

3. Untuk mengetahui keberhasilan Australia melalui RAMSI berhasil 

menyelesaikan konflik etnis Solomon  

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1  Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam studi Hubungan 

Internasional yang berfokus pada kajian kawasan Pasifik Selatan. yang berpola 

hubungan antar negara dalam suatu kawasan. Serta menambah pengetahuan tentang 

peran negara sebagai intrusive sistem di kawasan Pasifik Selatan dalam mengatasi 

konflik.  

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah sumber referensi atau 

literatur bagi Mahasiswa atau peneliti lainnya yang melakukan penelitian berkaitan 

dengan penelitian terkait.  Selain itu juga, dapat dijadikan sebagai penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitan ini. 

1.4  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pertama adalah penelitian jurnal ditulis oleh Muhammad 

Fahry, yaitu “Peran RAMSI (Regional Assistance Mission to The Solomon 
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Islands) di Kepulauan Solomon Pasca Konflik”.
12

 Penelitian tersebut menjelaskan 

tentang peran RAMSI (Regional Assistace Mission to The Solomon Islands) sebagai 

pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik di Solomon. Adapun upaya yang 

dilakukan oleh RAMSI adalah membantu pemerintah untuk mengatasi kerusuhan, 

pelanggaran hukum, ekonomi yang terpuruk serta pelayanan publik yang buruk. 

Bentuk upaya tersebut tertuang dalam pilar program pengembangan sipil RAMSI 

yaitu hukum, ketertiban, mesin pemerintahan dan tata kelola ekonomi. Pilar-pilar 

tersebut telah berjalan dengan baik, namun tidak dapat menjamin kesejahteraan 

masyarakat Kepulauan Solomon. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Solomon 

adalah negara berkembang dan masyarakat multukultural dengan kondisi 

perekonomian yang dapat memicu konflik sosial ekonomi kembali terjadi. Konsep 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah konsep konflik, konsep peran pihak 

ketiga. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, untuk 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan penelitian yang dibahas. 

 Pada penelitian yang ditulis oleh Fahry terdapat perbedaan dalam metode dan 

teori atau konsep yang digunakan dalam penlitian ini. Fahry menggunaka metode 

deskriptif untuk menjelaskan peran RAMSI di Solomon pasca konflik dan 

menggunakan dua konsep yaitu konsep konflik, untuk menjelaskan penyebab dan 

bentuk konflik yang terjadi di Solomon dan konsep peran pihak ketiga yaitu 

                                                           
12

 Muhammad Fahry, 2016, Peran RAMSI (Regional Assistance Mission to The Solomon Islands) di 

Kepulauan Solomon Pasca Konflik, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (2) 585-594 ISSN 

2477-2623, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/21%20(11-02-16-10-47-19).pdf, (06/05/2017, 21.00 

WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/21%20(11-02-16-10-47-19).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/21%20(11-02-16-10-47-19).pdf
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menjelaskan peran RAMSI sebagai pihak ketiga dalam mengatasi konflik Solomon. 

Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian eksplanatif, untuk 

mengkaji sebab akibat serta pengaruhnya terhadap fenomena yang akan diteliti, dan 

menggunakan teori hegemonic stability, untuk menjelaskan bahwa sisitem 

internasional akan stabil jika terdapat salah satu negara memiliki kekuatan yang 

besar, baik ekonomi, politik militer dan lain-lain yaitu Australia. Bahwa Australia 

merupakan salah satu negara maju dan memiliki kekuatan yang besar di kawasan 

Pasifik Selatan.  

 Penelitian terdahulu yang kedua adalah jurnal oleh Tarcisius Tara 

Kabutaulaka, yang berjudul “ Australia Foreign Policy and the RAMSI 

Intervention in Solomon Islands”.
13

 Penelitian tersebut menjelaskan tentang bentuk 

intervensi RAMSI dalam konflik Solomon dan merupakan bagian dari kebijkan luar 

negeri Australia, yang mana Australia mendapatkan posisi sebagai pemimpin 

RAMSI. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau 

Solomon karena mempengaruhi stabilitas keamanan di Pasifik Selatan dan Ausrtalia. 

 Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah kasus yang dibahas yaitu 

keterlibatan Australia dalam menangani konflik etnis di Solomon. Akan tetapi, dalam 

penelitian yang ditulis oleh Tarcisius menggunakan konsep kebujakan luar negeri dan 

intervensi dalam menjelaskan bentuk intervensi RAMSI terhadap Solomon, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori hegemonic stability untuk 

                                                           
13

 Tarcisius Tara Kabutaulaka, Op.Cit.,hal 283-308 
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menjelaskan alasan Australia untuk menyelesaikan konflik etnis di Solomon melalui 

RAMSI. 

 Penelitian terdahulu ketiga yang mendukung penelitian ini adalah penelitian 

skripsi yang berjudul “Peran Australia dalam Menanggulangi Konflik Etnis di 

Kepulauan Solomon”.
14

 Penelitian tersebut ditulis oleh Bernadetha Indreswari 

Wisnuputri, yang menjelaskan peran Australia  sebagai negara hegemon di kawasan 

Pasifik, yang banyak mengambil tindakan-tindakan proaktif untuk mengatasi konflik 

etnis di Kepulauan Solomon. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk pengembalian 

stabilitas keamanan Solomon hingga dibentuknya Regional Assistance Mission to 

Solomon Islands (RAMSI). Terbentuknya RAMSI pada akhirnya memberikan 

dampak terhadap kemanan di kawasan Pasifik Selatan khususnya di Kepulauan 

Solomon. Adapun peran Australia dalam menanggulangi konflik tersebut melalui 

RAMSI adalah dengan membentuk misi mekanisme nation-building dan juga 

Australia menjadi pemimpin, supporter utama, penyumbang personil terbesar dan 

penyandang utama dalam misi tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian tersebut adalah deskriptif, yang menggunakan kajian pustaka dan sumber-

sumber internet dalam menadapatkan informasi terkait penelitian. Selain itu, dalam 

penelitian tersebut menggunakan kerangka teori dan konsep yaitu teori hegemonic 

                                                           
14

 Bernadetha Indreswari Wisnuputri, 2013, Peran Australia dalam Menanggulangi Konflik di 

Kepulauan Solomon, Skripsi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program 

Sarjana Reguler, diakses dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351774-TA-

Bernadetha%20Indreswari%20Wisnuputri.pdf    (28/01/2018, 11.14 WIB) 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351774-TA-Bernadetha%20Indreswari%20Wisnuputri.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351774-TA-Bernadetha%20Indreswari%20Wisnuputri.pdf
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stability, konsep interdependensi, konsep socialization of norms, values, ideas and 

beliefs. 

 Terdapat kemiripan dalam penelitian tersebut yang dilakukan oleh Bernadetha 

Indreswari Wisnuputri dengan penelitian ini, yaitu kesamaan penggunaan salah satu 

teori yaitu hegemonic stability, yang menggambarkan negara Australia merupakan 

negara hegemon di kawasan Pasifik  Selatan. Namun terdapat perbedaan dalam 

penggunaan konsep pada penelitian ini, Bernadetha Indreswari Wisnuputri 

menggunakan dua konsep yaitu konsep interdependensi, konsep socialization of 

norms, values, ideas and beliefs untuk menganalisa penelitiannya. Sedangkan dalam 

penelitian ini tidak menggunakan konsep, hanya menggunakan teori, karena 

menggunakan metode penelitian eksplanatif. Selain itu juga, terdapat perbedaan 

ruang lingkup yang di bahas, pada penelitian tersebut hanya menganalisa peran 

Australia untuk mengembalikan stabilitas keamanan akibat konflik etnis di 

Kepulauan Solomon. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pembahasan alasan 

mengapa Australia berhasil mengatsi konflik etnis di Kepulauan Solomon.  

 Penelitian terdahulu keempat yang mendukung penelitian ini adalah penelitian 

skripsi oleh Hudaf Mandhaga yaitu “Intervensi Amerika Serikat Melalui Aliansi 

NATO di Libya Pada Tahun 2011”.
15

 Penelitian tersebut menjelaskan tentang 

penggulingan rezim Khadafi oleh para demonstran Libya dengan menggunakan 

                                                           
15

 Hudaf Mandhaga, 2013, Intervensi Amerika Serikat Melalui Aliansi NATO di Libya Pada Tahun 

2011, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dalam 

related:repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24218/1/Hudaf%20Mandhaga.pdf hudaf 

mandhaga, pada 09/01/2018. 22.00 WIB) 
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militer. Kondisi Libya makin tidak kondusif karena adanya aksi damai yang 

kemudian menjadi konflik bersenjata anata pihak Khadafi dan loyalis degan NTC 

yang mengundang kekhawatiran bagi negara-negara di luar Libya, termasuk Amerika 

Serikat. Perhatian dengan anggota NATO lainnya yang terus berusaha meyakinkan 

Amerika Serikat untuk segera melakukan intervensi militer guna segera 

menyelesaikan konflik bersenjata agar tidak menjadi konflik yang berkepanjagan atau 

bahkan dapat menyebar dan meluas ke negara tetangga Libya khususnya di Afrika. 

 Akhirnya Amerika Serikat menyetujui upaya NATO untuk melakukan 

intervensi militer meskipun sifatnya terbatas hanya sekedar memberikan dukungan 

militer dengan memberikan dana besar maupun serangan-serangan udara guna 

melemahkan kekuatan militer Libya, karena yang turun langsung di medan perang 

adalah pihak pemberontakan anti Khadafi di bawah kendali NTC. Kemudian ketika 

rezim Khadafi dapat diruntuhkan, Amerika Serikat dengan mudah mengontrol 

pemerintah Libya melalui upaya untuk mendemokratisasi negara tersebut. Meskipun 

Amerika Serikat tidak harus langsung memimpin penuh Libya. Secara tidak langsung 

menjadi negara yang demokratis dan tujuan-tujuan Amerika Serikat di Libya dapat 

dengan mudah diwujudkan termasuk tujuan utamanya mengamankan perusahan 

minya Amerikas Serikat yang beroperasi di Libya, suplai minyak dari Libya ke 

Amerika Serikat maupun lalu lintas perdagangan Amerika Serikat dengan negara lain 

yang menggunakan Laut Mediterania sebagai rute perdagangannya yang dilaluinya. 

 Pada penelitian yang ditulis oleh Hudaf Mandhaga terdapat perbedaan dalam 

metode, teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang 
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digunakan dalam penelitan tersebut adalah metode kualitatif. Teori atau konsep yang 

digunakan adalah teori kebijakan luar negeri, yaitu untuk melihat kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat apa saja yang digunakan dalam merespon kondisi perang 

saudara yang terjadi di Libya pada tahun 2011 serta upaya untuk menyelesaikannya. 

Serta konsep kepentingan nasional dan konep intervensi adalah untuk menganalisa 

kepentingan Amerika Serikat dalam intervensi melalui aliansi NATO di Libya pada 

tahun 2011. Untuk persamaannya dengan penelitian ini adalah kasus yang dibahas 

adalah sama tetapi dibeda negara yaitu terdapat perang sipil di Libya dan perang sipil 

di Pulau Solomon serta adanya intervensi dari negara lain. 

 Penelitian terdahulu kelima adalah artikel yang ditulis oleh Mer Arlette Tisa 

dan Yusnarida Eka Nizmi, yaitu “Pengaruh Intervensi Amerika Serikat Terhadap 

Inflasi dan Pengangguran Irak (2007-2012)”.
16

 Penelitian tersebut menjelaskan 

tentang pengaruh intervensi Amerika Serikat terhadap inflasi dan pengangguran Irak, 

yang mana intervensi Amerika Serikat merupakan sebuah kekuatan politik dominan 

di dunia. Intervensi Amerika Serikat bisa dalam bentuk intervensi langsung yaitu 

Amerika secara aktif dan terbuka memainkan peranannya dalam sebuah negara. 

Amerika Serikat memainkan perannya sebagai dalang dibelakang layar melalui 

lembaga internasional seperti PBB. Peran Amerika yang selalu ikut campur dalam 

urusan rumah tangga negara lain ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang selalu 

dipernkan oleh Amerika serikat. 

                                                           
16

 Mer Arlette Tisa & Yusnarida Eka Nizmi, Pengaruh Intervensi Amerika Serikat Terhadap Inflasi 

Dan Pengangguran Irak (2007-2012), Artikel Jurusan Hubungan internasiona, Universitas Riau, 
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 Pada penelitian Arlette dan Eka terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis 

explanatory research untuk menjelaskan pengaruh intervensi Amerika Serikat 

terhadap inflasi dan pengangguran Irak, intervensi dilhat dari politik dan 

pemerintahan Irak, militer irak serta ekonomi Irak. Sedangkan untuk persamaannya 

adalah dalam penggunaan teori yaitu teori stabilitas hegemoni, yang dalam penelitian 

tersebut digunakan untuk menjelaskna tindakan intervensi Amerika Serikat terhadap 

Irak. 

 Penelitian terdahulu yang keenam adalah skripsi yang ditulis oleh Citra 

Fariaty “Peranan Perancis dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Mali”.
17

 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang keterlibatan Perancis dalam penyelesaian 

konflik di Mali yang didukung oleh berbagai kepentingan Perancis di Mali. Adapun 

kepentingannya dalam bidang ekonomi adalah kekayaan uranium yang melimpah 

yang menjadikan negara Mali menjadi negara cadangan penghasil uranium bagi 

Perancis untuk menunjang pembangkit listrik tenaga nuklir di Perancis. Sedangkan 

kepentingan politik untuk tetap mempertahankan pengarunya di negara Mali. 

 Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah bentuk kasus yang 

dibahas yaitu keterlibatan suatu negara dalam sebuah konflik yang memiliki 

kepentingan di dalamnya. Sedangkan perbedaannya adalah negara yang dijadikan 

                                                           
17

 Citra Fariaty, 2014, Peran Perancis dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Mali”, Skripsi Jurusan 

Ilmu Hubungan Internasioan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, diakses 

dalam http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9712/SKRIPSI%20LENGKAP-

FISIP-HI-CITRA%20N.%20FARIATY.zip?sequence=1. (22/01/18, 11.30 WIB) 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9712/SKRIPSI%20LENGKAP-FISIP-HI-CITRA%20N.%20FARIATY.zip?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9712/SKRIPSI%20LENGKAP-FISIP-HI-CITRA%20N.%20FARIATY.zip?sequence=1
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objek penelitian, metodelogi penelitian dan kerangka konsep yang digunakan. 

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh Citra adalah 

menggunakan deskriptif, sedangkan  dan konsep yang digunakan adalah konsep 

kepentingan nasional untuk menjelaskan keterlibatan Perancis dalam penyelesain 

konflik Mali dengan berbagai bentuk kepentingan di dalamya. Selain itu, di dalam 

penelitian tersebut juga menggunakan konsep power dan neokolonialisme serta 

konflik dna resolusi konflik. 

 Penelitian terdahulu selanjutnya, yaitu ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh 

Cristhoper Greenwood yang berjudul “Humanitarian Intervention The Case Of 

Kosovo”.
18

 Penelitian tersebut membahas tentang intervensi kemanusian yang 

dilakukan oleh NATO terhadap Kosovo akibat adanya konflik Kosovo yaitu usaha 

untuk menyerang etnis Albania yang merupakan etnis minoritas dan etnis Serbia 

merupakan etnis mayoritas, dan sampai akhirnya konflik tersebut banyak memakan 

korban. Adapun tujuan NATO untuk melakukan intervensi kemanusian adalah salah 

satunya karena adanya kepentingan politik, militer dan ekonomi. 

 Persamaan dengan penelitian ini adalah kasus negara yang dibahas yaitu 

tentang intervensi sebuah negara akibat adanya konflik etnis yang terjadi. Adapun 

perbedaannya adalah negara yang dijadikan sebagai objek penelitian dan konsep yang 

                                                           
18

 Cristhoper Greenwood, 2002, Humanitarian Intervention The Case Of Kosovo, Book Section (LSE 

Research Online) The London School  Of Economic  and Politic Science, hal 141-175 diakses dalam 

http://eprints.lse.ac.uk/21492/1/Humanitarian_intervention_the_case_of_Kosovo(LSERO).pdf, 

(23/01/18, 22.00 WIB) 

http://eprints.lse.ac.uk/21492/1/Humanitarian_intervention_the_case_of_Kosovo(LSERO).pdf
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digunakan yaitu konsep humanitarian intervention yaitu untuk menjelaskan peran 

NATO dalam menyelesaikan konflik Kosovo. 

Peneltian terdahulu yang kedelapan adalah artikel yang ditulis oleh Yoshiko 

Herrera,dkk yang berjudul “U.S and Russian Intervention in Syiria: U.S Golas 

and Interests”.
19

 Penelitian tersebut menjelaskan tentang intervensi Amerika Serikat 

dan Russia terhadap Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik 

bersenjata dengan berbagai pihak, kerusuhan diakibatkan adanya protes untuk 

menggulingkan Presiden Bashar Al- Assad. Oleh karena itu, Amerika dan Russia 

melakukan intervensi dengan tujuan utamanya adalah mengalahkan negara Islam, 

kepentinganya untuk mengakhiri konflik yaitu perang sipil di Suriah yaitu 

menghentikan pembunuhan, militer serta mengakhiri arus pengungsi ke Eropa dan 

menciptakan keamanan di negara Suriah. 

Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah kasus yang dijadikan 

sebagai penelitian yaitu tentang intervensi suatu negara terhadap negara yang 

berkonflik. Penelitian tersebut menjelaskan tujuan dan kepentingan Amerika dan 

Russia dalam mengintervensi Suriah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis adalah tentang keberhasilan Australia menyelesaikan konflik Solomon 

melalui intervensi RAMSI. Sedangkan perbedaanya adalah negara yang dijadikan 

sebagai objek penelitian. 

                                                           
19

 Yoshiko Herrera,dkk, U.S and Russian Intervention in Syiria: U.S Golas and Interests diakses 

dalam, https://daviscenter.fas.harvard.edu/sites/daviscenter.fas.harvard.edu/files/US_Goals.pdf 

(28/01/18, 20.28 WIB) 

https://daviscenter.fas.harvard.edu/sites/daviscenter.fas.harvard.edu/files/US_Goals.pdf
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 Penelitian terdahulu kesembilan adalah thesis oleh Walter Grady Roberson 

yaitu ”British Military Intervention Into Sierra Leone: A Case Study”.
20

 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang kasus intervensi militer oleh Inggris terhadap 

Sierra Leone pada tahun 2000. Karena pada tahun 1991 yaitu pada masa 

pemerintahan Joseph Saidu Mamoh telah terjadi pemberontakan oleh Revolutionary 

United Front (RUF) yang pimpin oleh Kopral Foday Sankoh dan dikukung oleh 

pasukan pemberontak National People Front (NPFL) di Liberia. Pemberontakan 

tersebut diakbatkan karena pada masa pemerintahan Mamoh, meningkatkan jumlah 

pengagguran sehingga memicu adanya kriminalitas, sehingga lemahnya pemerintahan 

Joseph Mamoh dimanfaatkan oleh pihak oposisi, dan akhirnya terjadi perang saudara. 

Akhirnya pada tahuhn 2000, Inggris melakukan intervensi melalui NEO 

terhadap Sierra Leone, Inggris berhasil mengevakuasi sekitar 500 dari 1000 

personilnya. Selain itu juga berhasil mengamankan Ibu Kota Freetown dan Bandara 

di Sierra Leone. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah kasus yang 

dijadikan sebagai penelitian yaitu kasus intervensi dan berhasilnya suatu negara 

dalam mengintervensi. Sedangkan perbedaannya adalah negara yang dijadikan 

sebagai objek penelitian yaitu intervensi Inggris ke Sierra Leone.  

                                                           
20

 Walter Grady Roberson, 2007, British Military: Intervention Indo Sierra Leone: A Case Study, 

Thesis, B.S United States Military Academy, West Point, New York, 1995, diakses dalam 

http://dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA475595 (28/01/18, 23.00 WIB) 

https://geevv.com/url?q=United%20Kingdom%27%20intervention%20pdf&u=eyJpdiI6ImVhUFZrS1E0anA5bHVkU280ZjExUWc9PSIsInZhbHVlIjoiRTBzaG5uUVVsXC8yWDZpcGI4eWZ4WElnMVQzZUZxZ0I4Z29ER1EzWmdNXC9LZDdjeitMSnVMOG0ycWJrcVYxNGkrNlZrd2Jzelk3TjdzeTJzTTJcL1pWSWhTYTJuWHZUMXJrc3BZbHdIZHpPeGtHRWpST0VJaU5GQ2dqWVp1cEpwS1dvSWkwbHQyTTNYN0d1ODBWajhXVW5ZUjVtOWswZWxTWTc1MEVXcUJQQnQxTVN6elZuYldkQ3l6NUpUb3dZYml0VUVsZ2V4VlwvaGFkT0doVlcxRytLWUJoNmZRZkQralYwM2F1Y21hUVFGZEtcLzBuWUI4K3ZVYnJEY1NBM3FZTU5jeVwvZGxQS3JNZkhxanFyMnl0dnVUMHRRc0FhWUc3ZWV2ejZNZ0NcL3h5TWIweHdPMXZoZytlWGRNeXpSWnorZXpHIiwibWFjIjoiZDgzMzE5YTBkOGQzMmFlYmUyZDgxNWU3MWNhMWI5NjI4NmU5NTBjNjdjYTcxMTBhZjhiYmJiMDZlZWFhYjZhNiJ9&d=eyJpdiI6Ilc2eVZvS3FNVENhb3MyZVc1TmUzeFE9PSIsInZhbHVlIjoiY1RYYW15aHBIS21QR0VwM0JQcVVvdUZSNTI4UEFoMktMbjVcL3E4MmNRVVU9IiwibWFjIjoiMTk2MDFkYjM0YTAwZjU1N2I1NTlmZDU1NzZmNGZjNjMxNTQ0ZTUwMDc0MDkxODc4NmJjOWU5YjAyNmExODNjYSJ9&t=628e451062db2b3b406d&idx=
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Penelitian terdahulu yang terakhir adalah sebuah artikel oleh Andrew Hansen 

yaitu “ The French Military in Africa”.
21

 Penelitian tersebut menjelaskan tentang 

intervensi Perancis di Afrika akibat adanya pemberontakan, pembunuhan dan 

terjadinya kudeta terhadap Bozzie pada tahun 2004. Perancis sendiri sudah 19 kali 

melakukan intervensi anatar tahun 1962-1995 di Afrika, tujuannya adala untuk 

melindungi warga negara Perancis yang ada di Afrika dan merupakan negara bekas 

jajahan Perancis sehingga merdeka pada awal tahun 1960-an. Selain itu juga terdapat 

kepentingan ekonomi Perancis yaitu Afrika dijadikan sebagai pemasok minyak dan 

logam, sehingga Perancis bnayak menyumbang 5% dari ekspor Perancis untuk 

Afrika. 

Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah, bentuk kasus yang 

dibahas kepentingan negara dalam melakukan intervensi, baik dalam bidang politik, 

ekonomi dan militer. Sedangkan untuk perbedaannya adalah negara yang dijadikan 

objek penelitian yaitu antara Perancis dan Afrika, sedangkan penelitian ini 

memabahas Australia dan Pulau Solomon. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang digunakan untuk mendukung 

penelitian ini, diringkas dalam tabel posisi penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul 
Teori / Konsep & 

Metodologi 

Hasil Penelitian 

 

1 
Muhammad 

Fahry (jurnal: 

 

Teori / Konsep: 

Konflik yang terjadi di Solomon 

merupakan konflik internal. 

                                                           
21

 Andrew Hansen yaitu, 2008, The French Military in Africa , diakses dalam, 

https://www.cfr.org/backgrounder/french-military-africa (29/01/18, 10.00 WIB) 

https://www.cfr.org/backgrounder/french-military-africa
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Peran RAMSI 

(Regional 

Assistance 

Mission to The 

Solomon 

Islands) di 

Kepulauan 

Solomon Pasca 

Konflik) 

- Konsep konflik 

- Konsep peran 

pihak ketiga 

 

Metodologi: 

-Deskriptif 

Konflik tersebut terjadi di 

Honiara yang terletak di Ibukota 

Guadalcanal. Adapun peran 

RAMSI di Kepulauan Solomon 

pasca konflik adalah membantu 

pemerintah untuk mengatasi 

kerusuaha, pelanggaran, hukum, 

ekonomi yang terpuruk serta 

pelayanan publik yang buruk 

2 

Tara Tacisius 

Kabutaulaka 

(Jurnal: 

Australia 

Foreign Policy 

and the RAMSI 

Intervention in 

Solomon 

Islands) 

 Teori/Konsep: 

- Kebijakan Luar 

Negeri 

- Intervensi 

 

Metodelogi: 

Deskriptif 

Berakhirnya konflik etnis di 

Solomon dikarenakan adanya 

intervensi RAMSI. Tujuannya 

adalah untuk menjaga keamanan 

Pasifik Selatan dan juga negara 

Australia. 

3 

 

Bernadetha 

Indreswari 

Wisnuputri 

(Skripsi: Peran 

Australia dalam 

Menanggulangi 

Konflik Etnis di 

Kepulauan 

Solomon) 

Teori / Konsep: 

-Teori Hegemonic 

Stability 

- konsep 

interdependensi 

-konsep 

socialization of 

norms, values, 

ideas and beliefs 

 

Metodologi: 

Deskriptif 

 

Konflik di Kepulaun Solomon 

menyimpan berbagai ancaman 

bagi stabilitas regional kawasan 

Pasifik.  Australia sebagai 

negara hegemon di kawasan 

tersebut mengambil tindakan-

tindakan yang proaktif untuk 

mengatasi hal tersebut, salah 

satunya adalah membentuk 

Regional Assistance Mission to 

Solomon Islands (RAMSI). Pada 

akhirnya RAMSI dapat 

memulihkan kembali pulau 

Solomon dalam bidang 

keamanan 

4 

Mer Arlette Tisa 

& Yusnarinda 

Eka Nizmi 

(Artikel: 

Pengaruh 

Intervensi 

Amerika Serikat 

Tehadap Inflasi 

dan 

Teori / Konsep: 

- Teori Hegemonic 

Stability 

 

Metodologi: 

- Kualitatif 

(Explanatory 

Research) 

 

Adanya intervensi Amerika 

Serikat memerikan dampak 

terhadap negara Irak yaitu dalam 

bidang politik, ekonomi, sosial 

budaya dan militer terhadap 

Irak.  
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Pengangguran 

Irak (2007-

2012)  

5 

Hudaf 

Mandhaga 

(Skripsi: 

Intervensi 

Amerika Serikat 

Melalui Aliansi 

NATO di Libya 

Pada Tahun 

2011) 

Teori / Konsep: 

- Teori Kebijakan 

Luar Negeri 

- Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

-Konsep Intervensi 

 

Metodologi: 

- Kulaitatif 

Amerika Serikat melakukan 

intervensi militer melalui NATO 

guna melemahkan kekuatan 

militer Libya. Tujuan utamanya 

adalah mengamankan perusahan 

minyak Amerika Serikat yang 

beroperasi di Libya. 

 

6 Citra Fariaty 

(Skripsi: Peran 

Perancis dalam 

Menyelesaikan 

Konflik di 

Mali) 

Teori/Konsep: 

 

- Kepentingan 

Nasional 

- Power dan 

Neokolonialisme 

- Konflik dan 

Resolusi 

Konflik 

 

Metodelogi: 

-Deskrptif 

 

 Keterlibatan Perancis dalam 

penyelesaian konflik Mali 

didukung oleh kepentingan 

nasionalnya, Perancis banyak 

menguasi ekonomi dan politik 

Mali 

 

7 Cristopher 

greenwood 

(Jurnal: 

Humanitarian 

Intervention 

The Case Of 

Kosovo) 

Teori/Konsep: 

 

- Humanitarian 

intervention 

 

Metodelogi:  

Eksplanatif 

 

Konflik Kosovo berakhir karena 

adanya intervensi kemanusiaan 

oleh NATO atas dasar 

kepentingan-kepentingan 

nasionalnya 

8 Yoshiko 

Herrera,dkk 

(Artikel: U.S 

and Russian 

Intervention in 

Syiria: U.S 

Golas and 

Interests) 

Teori/Konsep: 

- Intervention 

Karena konflik yang terjadi di 

Suriah banyak merugikan 

rakyat. Sehingga berbagai 

kepentingan dan tujuan di 

lakukan oleh dua negara yang 

berkukatan besar yaitu Amerika 

dan Rusia  
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9 Grady 

Roberson 

(Thesis: British 

Military 

Intervention 

Into Sierra 

Leone: A Case 

Study) 

Teori/Konsep: 

-Intervention 

 

Metodelogi: 

 

Intervensi yang dilakukan oleh 

Inggris terhadap Sierra Leone 

berhasil mengalahkan 

Revolutionary United Front 

(RUF) sehingga membawa 

kedamaian bagi negara Sierra 

Leone 

10 Andrew Hasan 

(Artikel: The 

France Military 

in Africa) 

Teori/Konsep: 

- Intervention 

Perancis banyak berperan aktif 

dalam perkembangan Afrika 

baik dalam bidang ekonomi, 

politik dan militer. 

11  

Rogib Al 

Aspahani 

(Keberhasilan 

Australia 

Melalui 

RAMSI Dalam 

Mengatasi 

Konflik Etnis 

di Kepulauan 

Solomon) 

Teori / Konsep: 

-Teori Hegemonic 

Stability 

- Konsep Failed 

State 

- Humanitarian 

intervention 

 

Metodelogi 

Eksplanatif 

Kualitatif 

Australia merupakan negara 

hegemon, sehingga Australia 

berhasil menyelesaikan konflik 

etnis di Solomon melalui 

RAMSI. Buktinya adalah tidak 

ada kekerasan diantara kedua 

belah pihak dan adanya 

penarikan senjata oleh Australia 

melalui RAMSI 

 

  

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Untuk menunjang dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, 

maka dapat diuraikan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian terkait. Penulis 

menggunakan teori hegemonic stability, konsep failed state  dan konsep 

humanitarian intervention, kerangka teori tersebut dianggap relevan dan mampu 

menjelaskan serta menguatkan proses penelitian terkait dengan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan mengenai mengapa Australia berhasil menyelesaikan konflik 

etnis yang terjadi di Kepulauan Solomon. 
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1.5.1 Teori Hegemonic Stability 

  Teori hegemoni merupakan sebuah teori dari seorang filosofis Antonio 

Gramsci yang sebelumnya dicetuskan Lenin berupa konsep-konsep dasar dominasi. 

Teori hegemon juga merupakan bagian teori Marxis, dalam buku Gramsci “The 

Prison Notebooks” hegemon digambarkan dengan aktivitas negara-negara penguasa 

atau kapitalis untuk memberikan pengaruh terhadap kelompok-kelompok sosial 

dengan kekuatan yang dimilikinya. Sehingga indikator negara sebagai negara 

hegemon adalah yang memiliki kekuatan besar dalam bidang bidang ekonomi, politik 

sehingga mampu menguasai kelompok-kelompok atau negara di bawahnya.
22

 

Menurut Gramsci, kekuatan hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan 

sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi besar. Sedangkan hegemoni adalah suatu 

keadaan dimana terdapat kekuatan menonjol dan tersupremasi tidak hanya dalam 

kekuatan fisik, namun juga adanya hegemoni akan terlihat lebih menonjol dan akan 

mendominasi interaksi tersebut.
23

 

Menurut Joshua S. Goldstein, hegemon adalah sebuah negara yang memiliki 

kekuatan lebih besar dalam sistem internasional dan mendominasi peraturan dalam 

bidang politik dan ekonomi internasional. Biasanya negara hegemon berarti 

menguasai dunia pada tingkat regional.
24

 Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh 
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 Trent Brown, Gramsci and Hegemony, Links International Journal of Socialist Renewal   diakses 

dalam http://links.org.au/node/1260  (24/01/18, 20.20 WIB) 
23

 Tety Rachmawati, 2017, Menakar Stabilitas Hegemoni Bagi Penyelesaian Konflik Rohinya, jurnal 

Dauliyah Vol. 2, No. 1, Januari 2017, Unversitas Potensi Utama Medan, hal, 100-102, diakses dalam 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/810/685 (14/01/23.20 WIB) 
24

 Joshua S. Goldenstein,  International Relations, American University Washington D.C. University 

Of Massachusetts Amherst, HarperCollinsCollegePublisher, hal 78-80 

http://links.org.au/node/1260
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/810/685


23 
 

Joshua S.G tentang hegemon, bahwa hegemon banyak merujuk pada abad ke 19 

bahwa Inggris dan Amerika Serikat banyak mendominasi baik dalam bidang 

ekonomi, industry, militer dan politik pada pasca Perang Dunia II. Oleh karena itu, 

seriring berjalannya waktu istilah “hegemon” juga digunakan dalam sebuah kawasan. 

Sehingga teori stabilitas hegemoni beranggapan bahwa negara hegemon mampu 

mengurangi atau menyelesaikan konflik atau anarki dan mendominasi kekuatan 

dalam sebuah negara karena hegemoni berkaitan dengan kedamaian dan kemakmuran 

dalam sistem internasional. 
25

  

 Teori stabilitas hegemoni sendiri digunakan untuk mengukur stabilitas atau 

instabilitas di dalam politik internasional, dalam hal ini kekuatan hegemoni 

memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas. Stabilitas terjadi karena 

negara hegemoni dapat menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya yaitu politik, 

ekonomi dan militer untuk memaksa pihak luar agar mematuhi peraturan dan standar 

internasional.
26

 

Sistem internasional membutuhkan kekuatan hegemoni untuk memastikan 

terciptanya stabilitas keamanan. Kekuatan hegemonilah yang akan membentuk 

peraturan internasional yang akan ditaati oleh negara lain. Kekuatan hegemoni 

merupakan sebuah stabilizer dan merupakan kekuatan terbesar dibandingkan negara-

negara lain dalam sistem internasional. Pada dasarnya negara hegemon memiliki 

kekuatan yang besar dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Negara hegemoni 

                                                           
25

 Joshua S.G, Loc.Cit,. 
26

 Hadiwinata, Bob Sugeng. Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Kanisius. 2002. Hal 46, diakses 

dalam https://books.google.co.id/books?isbn=9792100970 – (14/01/2018, 23.24 WIB) 



24 
 

biasanya memainkan peran sebagai pemimpin dalam sistem internasional. Tanpa 

kekuatan hegemoni, sistem internasional menjadi tidak stabil dikarenakan tidak ada 

penyedia alat publik yang dapat mengendalikan sistem internasional.
27

 

Terlepas dari itu, pada penelitian ini, yang ditekankan adalah negara hegemon 

yang memiliki kekuatan besar atau memiliki keunggulan yang besar dalam bidang 

ekonomi, politik, keamanan, serta luas wilayah dan jumlah penduduk yang memiliki 

kapasitas besar. Kerangka teori hegemonic stability digunakan untuk menganalisis 

keterlibatan dan keberhasilan Australia dalam mengatasi konflik etnis di Kepulauan 

Solomon. Australia sebagai negara hegemon, untuk mengatasi konflik etnis di 

Kepulauan Solomon banyak melakukan kerjasama, yang mana Australia membentuk 

sebuah program yaitu Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI). 

Sebagai negara hegemon juga, memiliki tanggung jawab besar dalam kestabilitasan 

dalam sebuah kawasan yaitu khususnya kawasan Pasifik Selatan.  

Intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI dalam konflik 

Solomon adalah dengan menerapkan bentuk-bentuk hegemon yang dimiliki yaitu 

politik, ekonomi dan militer atau keamanan. Yang mana pada bidang politik, 

Australia sebagai pemimpin dalam sebuah forum PIF membentuk sebuah Deklarasi 

Biketawa yang pada akhirnya disetujui oleh semua anggota PIF, hingga pada 

akhirnya tebentuk RAMSI. Selain itu juga, Australia melalui RAMSI menyebarkan 

dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi di Kepulauan Solomon. melakukan 

pengamanan senjata yang digunakan oleh penduduk Guadalcanal dan penduduk 
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Malaita di Kepulauan Solomon. RAMSI beserta pasukannya berhasil mengamankan 

berbagai macam bentuk senajata, dimulai dengan penyerahan senjata api sekitar 

2.500 senjata dan 300.000 Amunisi, termasuk SR88s dan senapan mesin ringan serta 

revolver, semua senjata tersebut berasal dari Honiara dan Malaita.
28

 Sampai pada 5 

tahun kedatangan RAMSI di Kepulauan Solomon, pasukan penegak hukum di bawah 

RAMSI telah berhasil juga menangkap lebih dari 6.000 militan, membuat 9.000 

tuntutan hukum, dan telah menyita lebih dari 3.000 pucuk senjata. 

Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI 

merupakan salah satu bentuk kebijkan luar negeri Australia dalam meningkatkan 

keamanan dalam kawasan yaitu kawasan Pasifik Selatan. Sebab, keamanan negara 

bagi Australia merupakan tolak ukur untuk menjadi negara yang maju dan 

berkembang. Sehingga keterlibatan Asutralia dalam konflik etnis di Kepulauan 

Solomon adalah salah satu contoh kepedulian Asutralia terhadap keamanan 

negaranya dan kawasan Pasifik Selatan. 

1.5.2 Konsep Failed State  

Negara-negara gagal merupakan negara yang akibatkan oleh faktor internal 

maupun faktor eksternal, yang mana pemerintahan mereka akan kehilangan 

legitimasi. Selain itu juga, negara gagal disebabkan oleh adanya konflik bersenjata 

dalam suatu negara. Perang sipil merupakan salah satu bentuk penyebab terjadinya 

negara gagal, perang sipil biasanya terjadi karena faktor etnis, agama, sosial dan  
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permusuhan antara budaya yang memicu terjadinya kekerasan. Negara gagal ditandai 

dengan infrastruktur negara yang rusak, lembaga eksekutif dan legislatif pun tidak 

berjalan dengan sepenuhnya.
29

 

Menurut Robert I. Rotberg bahwa failed state atau negara gagal terjadi karena 

terdapat kekerasan internasional, sehingga tidak dapat lagi mengembalikan sistem  

yang telah dibentuk oleh suatu negara. Sedangkan Failed State menurut Zartman 

adalah negara gagal di mana kondisi negara dalam keadaan runtuh diakibatkan karena 

tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kegagalan terjadi karena banyak 

faktor yang mempengaruhi yaitu kemanan, pembangunan ekonomi, penegakkan 

hukum dan politik yang tidak berjalan sesuai fungsi.
30

 

Negara gagal menurut pandangan Lockean adalah apabila negara tidak 

mampu dalam penegakkan hukum, melindungi masyarakat, menjamin hak warga 

negara dan partisipasi politik, menjamin keamanan, memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam hal infrastruktur serta berbagai fungsi sosial. Salah satu indikator kegagalan 

negara menurut Lockean dan Webrian dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek politik, 

aspek sosila dan aspek militer. Pada aspek politik berhubungan dengan meningkatnya 

kriminalitas dan legitimasi negara, pelayanan public pelanggaran HAM, aparat 

keamanan serta intervensi internasional. Aspek sosial berkaitan dengan tekanan 
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demografis dan human flight, maksudnya adalah dapat dilihat dari seberapa jauh 

kemampuan negara dalam melindungi mobilitas warga negara khususnya kaum 

minoritas dalam menyuarakan kepentingan di tengah kaum mayoritas. Minoritas 

dalam kepentingan dapat menyangkut ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik dan 

hukum. Sedangkan aspek militer berkaitan dengan peranan militer dalam aktivitas 

bernegara.
31

 

Merujuk pada indikator negara menurt Robert I. Rotberg, bahwa negara gagal 

ditandai dengan permusuhan dalam kedua belah pihak atau yang dapat disebut 

dengan perang sipil karena ada konflik etnis, agama, sosial dan budaya. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, Failed state merupakan negara yang diakibatkan 

karena terjadinya konflik etnis, agama dan lain sebagainya sehingga timbul 

permusuhan antar pihak negara yang terlibat. Pada akhirnya pemerintah tidak dapat 

mempertahankan keamanan dasar dan fungsi pembangunan serta tidak memiliki 

kontrol yang efektif dalam suatu wilayah perbatasannya, juga rentan terhadap krisis 

dalam segala sistem.  

Berkaitan dengan kondisi Kepualauan Solomon yaitu, adanya konflik etnis 

antara penduduk Gudalcanal dan penduduk Malaiata. Konflik tersebut dimulai pada 

akhir tahun 1998 disebabkan karena kerusuhan masyarakat sipil akibat terjadinya 

pengkudetaan terhadap Perdana Menteri Bartholomew Ulufa’alu. Akibatnya 

penduduk Guadacanal melakukan sebuah kampanye pelecehan dan intimidasi dan 
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salah satu korbannya adalah penduduk Malaita. Kelompok Guadalcanal sebelumnya 

disebut dengan Guadalcanal Revolutionary Army, kemudian diganti dengan Isatabu 

Freedom Figters, namun diganti lagi dengan Isatabu Freedom Movement (IFM). 

Setiap bulannya, gerakan IFM melakukan kampanye yaitu pembunuhan, 

pemerkosaan, tindak kekerasan serta pengusiran paksa dan lain sebagainya.
32

 

Konflik berkepanjangan tak kunjung mereda, adapun dampak yang 

diakibatkan adalah korban banyak yang terluka bahkan meninggal khususnya suku 

Malaita, ada sekitar 6 orang meninggal ditempat, ribuan orang dievakuasi dan pada 

tahun 1999, sekitar 20.000 orang sebagian besar suku Malaita telah diusir dari 

pemukiman Guadalcanal. Selai itu juga, dalam bidang ekonomi, seperti industri 

pertambangan langsung ditutup, penegakkan hukum semakin lemah, sehingga 

memberik dampak terhadap keamanan dan  pembangunan ekonomi di Kepulauan 

Solomon. Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di Solomon, istilah “failed 

state” pertama kali dikemukakan oleh John Roughan, yaitu penasihat di Kepulauan 

Solomon, yang menyatakan bahwa “ketiadaan keamanana nasional di Kepulauan 

Solomon untuk rakyatnya maka akan menjadi negara gagal pertama di Pasifik”.
33

 

Maksudnya adalah Kepulauan Solomon dalam kondisi keamanan tidak stabil akibat 

konflik dan tidak mampu untuk mengatasinya maka akan menjadi prosepek untuk 

menjadi negara gagal pertama di Pasifik Selatan. 
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Akibat dari failed state, negara luar dengan mudah untuk melakukan 

kepentingan dan dijadikan peluang kesempatan untuk menaruh pengaruh ideologinya. 

Bukan hanya itu, berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang yaitu tentang 

terorisme, maka dengan mudah kelompok-kelompok radikal akan berkuasa di 

dalamnya. Sehingga apa yang terjadi di Kepulauan Solomon, yaitu failed state, 

Australia memberikan perhatian dan  bantuannya terhadap Solomon, yaitu melakukan 

intervensi melalui RAMSI (Regional Mission Assistance to the Solomon Islands) 

dengan tujuan untuk mengembalikan stabilitas keamanan dan menciptakan nilai-nilai 

good governance di Kepulauan Solomon. 

1.5.3 Konsep Humanitarian Intervention 

Konsep intervensi adalah campur tangan dari suatu negara terhadap negara 

lain yang berkonflik di kawasan berbeda dengan tujuan untuk memelihara atau 

mengubah situasi yang ada.
34

 Bentuk intervensi yang dilakukan pun berbeda-beda 

sesuai dengan kepentingannya, yaitu intervensi militer, intervensi ekonomi, intervensi 

kemanusiaan dan lain sebagainya. Berdasarkan kasus yang diangkat, penulis 

menggunakan konsep humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan. 

Intervensi kemanusiaan atau dalam bahasa inggrisnya “humanitarian 

intervention” merupakan tindakan ikut campur atau mengatasi masalah dalam negeri 
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sebuah negara, yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara, yang tergabung dalam 

komunitas internasional atau tidak. Adapun menurut Bhikhu Parekh: “… 

Humanitarian intervention is an act of intervention in the internal affairs of another 

country with a view to ending the physical suffering caused the disintegrations or 

gross misuse of authority can emerge…”.
35

 Pada intinya bahwa, tujuan utama dari 

intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dalam 

segala bentuk, baik ekonomi, politik, dan militer.  

 Konsep dasar intervensi kemanusiaan telah muncul dari abad ke-16 dan ke-17. 

Beberapa ahli filsafat seperti Hugo Grotius, Emer de Vattel dan Samuel Pufendorf 

dalam buku telah mengemukakan, bahwa hak setiap orang untuk melawan 

perlawanan bersenjata terhadap segala bentuk tirani di negara-negara lain. Namun, 

konsep mengenai intervensi kemanusiaan yang lebih spesifik mulai muncul pada 

abad ke 19. Selama periode ini, konsep intervensi kemanusiaan telah berkembang 

digunakan oleh negara-negara besar Eropa sebagai pembenaran melakukan intervensi 

ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekaisaran Ottoman Turki. Sehingga konsep 

intervensi kemanusiaan pada periode ini bertahan hingga berakhirnya Perang Dunia II 

pada abad ke-20.
36
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Pada era ini, intervensi kemanusiaan tidak hanya ditujukan bagi negara dalam 

situasi krisis atau mengalami penderitaan karena adanya tindakan represif dari 

pemerintah, melainkan juga ditujukan ke negara yang berkonflik yaitu konflik 

internal dalam sebuah negara, perpecahan negara dan gagalnya sebuah negara dalam 

menjalankan pemerintahan atau yang disebut dengan “failed state” yang 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Sebagai 

contoh pada pasca Perang Dingin yaitu sebagian besar terjadi perang internal hingga 

terjadi konflik bersenjata yang mengakibatkan meningkatnya jumlah situasi yang 

melanggar hak-hak kemanusiaan.
37

 

Terkait dengan intervensi kemanusiaan, definisi dari intervensi kemanusiaan 

selalu berkaitan dengan militer karena merupakan alat untuk melakukan intervensi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Adam Roberts berikut ini: “…Humanitarian 

Intervention as a military intervention in as state, without the approval of its 

authorities and with the purpose of preventing widespread suffering or death among 

the inhabitants…” dan Martha Finnemore berikut ini: “…Humanitarian intervention 

is a military intervention with the goal protecting the lives and welfare of forign 

civilians…”
38

 keduanya mendefinisakan intervensi kemanusiaan sebagai intervensi 

dengan tujuan yang sama yaitu kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer, 

yang menunjukkan bahwa bentuk intervensi kemanusiaan sama halnya dengan 

intervensi militer.  
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Akan tetapi, menurut J.L Holzgrefe berdasarkan sifatnya intervensi 

kemanusiaan digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu intervensi bersifak memaksa 

dan intervensi bersifat tidak memaksa. Kategori yang pertama adalah intervensi 

bersifat memaksa atau dikenal sebagai intervensi militer. Yaitu intervensi dengan 

menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik dalam suatu negara apabila 

upaya damai dan persuasif sulit untuk didapatkan.  

Kategori yang kedua adalah intervensi bersifat tidak memaksa, yaitu bentuk 

intervensi dimana masih diusahakannya cara damai untuk menyelesaikan konflik 

yang terjadi. Seperti dengan pengamanan senjata, pemberian sanksi atau embargo 

dalam bidang ekonomi, diplomatik dan politik.
39

 Sehingga dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan kategori intervensi kemanusiaan yang bersifat tidak memaksa 

untuk menganalisa bentuk intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI 

terhadap Solomon. 

Intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI dalam konflik 

Solomon adalah dengan melakukan pengamanan senjata yang digunakan oleh 

kelompok Gulaes dan Malaita di Kepulauan Solomon. RAMSI beserta pasukannya 

berhasil mengamankan berbagai macam bentuk senajata, dimulai dengan penyerahan 

senjata api sekitar 2.500 senjata dan 300.000 Amunisi, termasuk SR88s dan senapan 

mesin ringan serta revolver, semua senjata tersebut berasal dari Honiara dan 
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Malaita.
40

 Sampai pada 5 tahun kedatangan RAMSI di Kepulauan Solomon, pasukan 

penegak hukum di bawah RAMSI telah berhasil juga menangkap lebih dari 6.000 

militan, membuat 9.000 tuntutan hukum, dan telah menyita lebih dari 3.000 pucuk 

senjata.
41

 Selain itu juga RAMSI bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Papua 

Nugini dalam mengamankan senjata. Pada akhir November 2004, sekitar 3.700 

senjata berhasil terjual dan telah diserahkan kepihak yang berwenang.
42

  

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau yang biasa 

disebut dengan unit analisa merupakan perilaku objek yang akan diamati, sementara 

variabel independen atau yang biasa disebut unit eksplanasi merupakan objek yang 

mempengaruhi perilaku objek yang akan diamati.
43

 

Pada penelitian ini, yang akan menjadi variabel dependen adalah alasan 

Australia melalui RAMSI berhasil menyelesaikan konflik etnis di Kepulauan 

Solomon. Sementara itu, variabel independen berupa keberhasilan penyelesaian 

konflik etnis di Solomon untuk meningkatan stabilitas keamanan di Kepulauan 

Solomon oleh Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI) dan 
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kawasan Pasifik lainnya. Sehingga kedua variabel penelitian berfokus pada sistem 

regional dan sistem regional, sehingga level analisa dalam penelitian ini termasuk 

dalam kategori korelasionis. 

1.6.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Penelitian eksplanatif 

merupakan penelitian yang mengkaji keterkaitan berupa sebab-akibat atau kausalitas 

beserta pengaruhnya berdasarkan fenomena yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari 

penelitian eksplanatif adalah untuk menerangkan suatu fenomena dan menguji 

hipotesis berdasarkan variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan.
44

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa deduktif
45

 yaitu 

dengan cara menguji data terkait fenomena yang diteliti melalui teori yang digunakan 

sebagai bahan dasar analisis dalam penelitian. Hal inilah yang akan mepengaruhi 

proses pembentukan hipotesis dalam penelitian. 

1.6.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka  

(library research) dengan cara mengumpulkan beberapa materi dan data dari 

berbagai literatur yang relevan dengan topik yang ada dalam penelitian. Literatur 

yang digunakan oleh penulis berupa buku, jurnal, dokumen, paper, artikel, dan situs 
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internet resmi yang mendukung proses penelitian. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian termasuk dalam kategori data sekunder berupa hasil analisis dari berbagai 

literatur yang kemudian dikembangkan dan digunakan untuk mendukung penelitian. 

1.6.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Adapun batasan waktu yang digunakan untuk memfokuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu tahun 1998-2007. Tahun 1998 merupakan awal mulai terjadinya 

konflik etnis di Solomon. Sedangkan tahun 2007 merupakan selesainya konflik etnis 

di Solomon oleh Australia melalui RAMSI. 

1.6.5.2 Batasan Materi 

Pada penelitian ini, penulis membatasi materi yang akan dibahas yaitu 

berfokus pada alasan Australia berhasil dalam mengatasi konflik etnis di Kepulauan 

Solomon, sejak awal terjadinya konflik sampai dengan berhentinya konflik fisik atau 

konflik tanpa kekerasan. 

1.7  Hipotesis 

Australia merupakan negara hegemon yang berkekutan besar di kawasan 

Pasifik Selatan, yaitu memiliki proporsi luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan 

politik, dan ekonomi serta militer dibandingkan dengan negara di kawasan Pasifik 

Selatan lainnya. Oleh karena itu, stabilitas hegemon yang dimiliki oleh Australia 

terbukti dengan keberhasilan Australia mengatasi konflik etnis Kepulauan Solomon 
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ditandai dengan adanya penerapan hegemon yang dimilik Australia yaitu dalam 

bidang politik, selain negara-negara di kawasan menjadi negara yang demokratis juga 

Australia banyak terlibat dalam membentuk sebuah forum regional, yang mana 

hampir semua negara di kawasan Pasifik Selatan bergabung didalamnya dan 

menyetujui aturan yang diterpakan oleh Australia, termasuk dalam pembentukan 

RAMSI. Kemudian dalam bidang ekonomi, semenjak masuknya RAMSI di 

Kepulauan Solomon, perekonomian Solomon mulai meningkat karena mendapat 

bantuan langsung dan didanai oleh Australia bahkan sampai dengan tahun 2012. 

Terakhir, pada bidang keamanan dan pertahanan, Angkatan Darat, Angakatan Laut, 

dan Angkatan Udara Australia hampir menguasai seluruh titik temapt di kawasan 

Pasifik Selatan, dengan tujuan untuk menjaga keamanan Australia dan juga kawasan 

Pasifik Selatan serta berhasil melakukan penarikan senjata militan. 

1.8  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori 

dan konsep, metodelogi penelitian, variabel penelitian dan level anasalia, teknik 

analisa data, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan hipotesis. 

BAB II: Pada bab ini, penulis menjelaskan konflik etnis di Kepulauan Solomon 

mulai dari latar belakang konflik etnis di Kepulauan Solomon, dinamika konflik etnis 
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di Kepulauan Solomon, dampak konflik etnis di Kepulauan Solomon, respon 

Australia terhadap konflik Solomon, Hubungan Australia dengan Kepulauan 

Solomon serta kepentingan Australia di Kepulauan Solomon. 

BAB III: Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang RAMSI sebagai bentuk 

intervensi Australia, mulai dari latar belakang terbentuknya RAMSI, misi RAMSI, 

intervensi Australia melalui RAMSI di Kepulauan Solomon serta keberhasilan 

Australia melalui RAMSI di Kepulauan Solomon. 

BAB IV: Pada bab ini, penulis menjelaskan faktor-faktor keberhasilan Australia 

dalam RAMSI, hegemon dalam bidang politik, hegemon dalam bidang ekonomi, 

serta hegemon dalam bidang pertahanan dan keamanan. 

BAB V: Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

penelitian. 


