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BAB II 

KONFLIK ETNIS DI KEPULAUAN SOLOMON  

 

Pada BAB II ini akan menjelaskan latar belakang terjadinya konflik etnis di 

Kepulauan Solomon dan dinamika konflik serta dampaknya terhadap Kepulauan 

Solomon. Selain itu, pada BAB II ini juga membahas tentang respon Australia 

terhadap konflik di Kepulauan Solomon, kepentingan Australia dan hubungan 

Australia dengam Kepulauan Solomon. 

 

2.1 Gambaran Konflik di Kepulauan Solomon 

2.1.1 Latar Belakang Konflik Etnis di Kepulauan Solomon 

 Kepulauan Solomon merupakan salah satu negara merdeka di wilayah 

Melanesia dan merdeka dari Inggris pada tanggal 7 Juli1978.46 Luas keseluruhan 

Kepulauan Solomon sekitar 28.896 Km²47, sedangkan luas daratannya sekitar 27.540 

Km². Kepulauan Solomon terdiri atas enam pulau utama dan puluhan pulau kecil 

lainnya. Keenam pulau tersebut adalah Guadacanal (5.630 Km²), Malaita (4.530 

Km²), San Cristobal atau Makira (3.500 Km²), New Georgia (2.330 Km²), Santa 

Isabel (4.015 Km²), dan Choiseul atau Lauru (3.108 Km²). Adapun pulau-pulau 

lainnya yang masuk dalam deretan kepulauan tersebut adalah gugusan pulau Florida 

                                                             
46 Zulkifli Hamid, 1996, Politik di Melanesia, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, hal 107 
47 Profil Negara Solomon Islands, diakses dalam  
http://www.kemlu.go.id/portmoresby/id/Pages/Solomon-Island.pdf (04/05/2017, 22.00 WIB) 

http://www.kemlu.go.id/portmoresby/id/Pages/Solomon-Island.pdf
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dan Russell, Shortland, Mono, Vella Lavella, Kolombangara, Ranongga, Gizo dan 

Rendova. 48  

Berdasarkan konstitusi sejak tahun 1978, terdapat tiga lembaga penting dalam 

sistem pemerintahan Kepulauan Solomon, yaitu Monarki Kerajaan Inggris yang 

diwakili oleh Gubernur Jenderal, Parlemen Nasional dan Perdana Menteri dan 

kabinet. Sebagai negara yang merdeka dari Inggris, Kepulauan Solomon menganut 

sistem pemerintahan Monarki Konstitusional, dengan Ratu Elizabeth II sebagai 

Kepala Negara. Kedudukan Kepala Negara di Kepulauan Solomon diwakili oleh  

seorang Gubernur Jenderal, yang diangkat atas rekomendasi Parlemen Nasional dan 

memiliki jabatan 5 tahun.49 

Gambar 2.1 Peta Kepulauan Solomon 

 

Sumber: World map 

                                                             
48 Zulkifli Hamid, Op.Cit., hal 108 
49 Ibid., hal 119 
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Ibukota Kepulauan Solomon terletak di Honiara, tepatnya di Pulau 

Guadalcanal, kota tersebut baru dibangun setelah Perang Dunia II. Sebelumnya 

ibukota Kepulauan Solomon berada di Tulagi termasuk dalam Kepulauan Florida. 

Jumlah penduduk di Kepulauan Solomon pada tahun 1991 baru mencapai 347.115 

jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 3,5% pertahun.50 

Kepulauan Solomon memiliki dua pulau terbesar yaitu Pulau Guadalcanal dan 

Pulau Malaita. Menurut data dari Kemlu, jumlah penduduk di Kepulauan Solomon 

pada Juli 2016 sekitar 635,027 juta jiwa, sedangkan bangsa etnis yang ada di 

Kepulauan Solomon terdiri atas 5 etnik besar yaitu (93%) merupakan keturunan 

Melanesia, Polynesia (4%), Micronesia (1,5%) dan sisanya etnis Eropa dan China.51 

Jumalah penduduk Pulau Guadalcanal 50.327 jiwa, termasuk 30.499 jiwa yang 

tinggal di ibukota Honiara. Sedangakan Pulau Malaita merupakan pulau yang 

terdapat di mana jumlah penduduknya telah mencapai 80.183 jiwa.52  

Sebagai akibatnya, sejak dekade tahun 1970-an timbul arus migrasi dari 

penduduk pulau-pulau di Kepulauan Solomon, termasuk penduduk Pulau Malaita 

menuju Pulau Guadalcanal. Ketika jumlah para transmigrasi mulai meningkat dan 

lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit, ketegangan antara penduduk asli 

Guadalcanal dengan penduduk Malaita mulai timbul. Pengembangan infrastruktur 

yang pesat di Pulau Guadalcanal tidak sepenuhnya berefek positif, karena sejak 

50 Dominggus Mampioper, Kepulauan Solomon, Negara Pulau Yang Tenang, diakses dalam 
http://tabloidjubi.com/16/2015/06/16/kepulauan-solomon-negara-pulau-yang-tenang/ (30/05/2018. 
15.00 WIB) 
51Profil Negara Solomon Islands, Loc.Cit. 
52 Zulkifli Hamid, Op.Cit., hal 109-110 

http://tabloidjubi.com/16/2015/06/16/kepulauan-solomon-negara-pulau-yang-tenang/
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dekade tahun 1970-an banyak penduduk asli Pulau Guadalcanal yang menjual tanah 

adat mereka kepada para pelaku industri dengan harga ganti rugi yang jumlahnya 

dianggap tidak sesuai. Seiring berjalannya waktu, ketika banyak anggota masyarakat 

adat di Guadalcanal terutama dari golongan muda, banyak yang komplein dan tidak 

puas dengan hasil penjualan tanah, karena dianggap tidak menguntungkan bagi 

mereka. Pada akhirnya konflik dan sengketa antar masyarakat setempat di 

Guadalcanal dengan pemilik industri mulai timbul.53 

Kemudian memasuki dekade tahun 1980-an, ketegangan antar penduduk lokal 

Guadalcanal dengan para transmigran tidak terselesaikan, namun semakin meningkat. 

Pada tahun 1988, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran oleh penduduk asli 

Guadalcanal, disebabkan karena banyaknya transmigrasi yang masuk ke Pulau 

Guadalcanal. Pada aksi demonstrasi tersebut, para demonstran juga menekan 

pemerintah untuk membatasi jumlah transmigrasi ke Pulau Guadalcanal dan 

menerapakan sistem pemerintahan federal. Tahun 1989, terjadi kerusuhan besar 

antara penduduk asli Guadalcanal dengan transmigrasi Malaita di Honiara, Honiara 

merupakan ibukota dari Kepulauan Solomon.54 

Terlepas dari itu, pada tahun 1997, telah terjadi pergantian rezim di 

Kepulauan Solomon pasca pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1997 juga. 

Awalnya,  rezim baru pemimpin Perdana Menteri Bartholomew Ulufa’alu berjanji 

akan memberikan 20% saham perusahaan kepada bidang industri yaitu kelapa sawit 

                                                             
53 Solomon Islands Country Profile, diakses pada 30 November 2017, dalam  
http://www.bbc.com/news/world-asia-15896396 (26/04/2018, 19.00 WIB) 
54 Ibid 

http://www.bbc.com/news/world-asia-15896396
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di Pulau Guadalcanal. Namun pemerintah lokal Guadalcanal menolak dan 

menginginkan kepemilikian penuh atas perusahaan kelapa sawit tersebut. Oleh sebab 

itu, penduduk Guadalcanal atau suku Guales mengambil tindakan sendiri untuk 

mengambil tanah-tanah di Guadalcanal yang di tempati oleh suku Malaita.55 

Keamanan di Kepulauan Solomon mulai tidak stabil pada November 1998, 

dikarenakan terjadi konflik antara penduduk asli Guadalcanal dan penduduk Malaita 

semakin memuncak. Penduduk Guadalcanal melakukan serangan terhadap penduduk 

Malaita dengan melakukan sebuah kampanye pelecehan, intimidasi, tindak kekerasan. 

Kemudian pada tahun 1999, penduduk asli Guadalcanal membentuk sebuah 

kelompok yaitu Guadalcanal Revolutionary Army (GRA). Pembentukan nama 

kelompok milisi kemudian diganti dengan Isatabu Freedom Figters, namun diganti 

lagi dengan Isatabu Freedom Movement (IFM).56 Setiap bulannya, gerakan GRA 

melakukan kampanye yaitu pembunuhan, pemerkosaan, tindak kekerasan serta 

pengusiran dengan paksa.57  

2.1.2 Dinamika Konflik Etnis di Kepulauan Solomon 

Pada tahun 1998 merupakan awal terjadinya konflik di Kepulauan Solomon 

antara penduduk asli Guadalcanal dengan penduduk asli Malaita. Tidak lama setelah 

itu, polisi berhasil menangkap dan menahan beberapa  tersangka dalam penyerangan 

                                                             
55 Ibid 
56 Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan Guadalcanal Revolutionary Army (GRA) dalam 
penyebutan kelompok Guadalcanal, karena GRA merupakan bagian dari organisasi IFM, namun IFM 
merupakan salah satu organisasi nasional di Kepulauan Solomon. 
57 Tarcisius Tara Kabutaulaka, Op.Cit.,hal 269 
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berasal dari penduduk Guadalcanal. Namun, tidak lama masa penahan, 2 diantara 

mereka dibebaskan dengan uang jaminan yaitu Harlod Keke dan saudaranya serta 

Joseph Sangu. Tujuan mereka dibebaskan adalah untuk berhenti melakukan tindak 

kekerasan, akan tetapi kebebasan mereka justru mengakibatkan meningkatnya 

kembali kekerasan. Pada tahun 1999, untuk melancarkan aksinya Harlod Keke  yang 

merupakan penduduk asli Guadalcanal membentuk sebuah kelompok milisi yaitu 

Guadalcanal Revolutionary Army (GRA). Kelompok GRA juga disebut dengan nama 

Isatabu Freedom Movement (IFM). Setiap bulannya, gerakan GRA melakukan 

kampanye yaitu pembunuhan, pemerkosaan, tindak kekerasan serta pengusiran paksa 

dan lain sebagainya.58 

Sejak terbentuknya GRA, aksi-aksi kekerasan di Pulau Guadalcanal semakin 

meningkat yang mana target utama dari penyerangan mereka adalah penduduk 

Malaita. Aksi-aksi penyerangan yang dilakukan oleh GRA terhadap penduduk 

Malaita mengakibatkan 50 orang meninggal, kemudian ada sekitar 20.000 orang 

sebagian besar penduduk Malaita diusir dari pemukiman Guadalcanal.59 

Bentuk respon dari etnis Malaitans adalah pada akhir tahun 1999 membentuk 

kelompok sendiri yaitu Malaita Eagle Forces (MEF) di Honiara. Adapun yang 

melatarbelakanginya adalah karena rasa sakit hati dan merasa terancam akibat 

tindakan yang dilakukan oleh penduduk Gadalcanal dan juga untuk melindungi 

                                                             
58 Ibid,  
59 McGovern, Kieren and Bernard Choulai, 2005, Case Study of Solomon Islands Peace and Conflicft-
related Development Analysis, Human Development Report  Office OCCASIONAL PAPER 2005, 
diakses dalam http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2005_mcgovern_and_choulai_33.pdf 
(26/04/2018, 23.00 WIB) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2005_mcgovern_and_choulai_33.pdf
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kepentingan transmigrasi penduduk Malaita di Pulau Guadalcanal serta menuntut 

ganti rugi yang telah dirusak oleh kelompok GRA. Kelompok Malaita Eagle Forces 

(MEF) mulai melakukan serangan balik terhadap GRA dengan melakukan 

penyerangan ke kantor-kantor polisi dan mengambil stok persenjataan modern yang 

tersimpan di dalamnya.60  

Gambar di bawah ini menunjukkan kesiapan senjata dan bentuk respon dari 

penduduk Malaita terhadap serangan penduduk Guadalcanal. 

Gambar 2.2 Kelompok Malaita Eagle Force (MEF) 

 

Sumber: www.radionz.co.nz 

Pada tahun 2000, kelompok GRA dan MEF semakin sering terlibat 

melakukan baku tembak disekitar Honiara. Pada bulan Maret 2000, muncul sebuah 

gerakan baru yaitu Malaita Seagull Force (MSF). Kelompok MSF sendiri mendapat 

tuduhan dari oposisi parlemen bahwa kelompok milisi tersebut merupakan kelompok 

atau gerakan yang dibentuk oleh PM Ulufa’alu dengan tujuan untuk membantu 
                                                             
60 Solomon Islands Country Profile, Loc.Cit,. 
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memerangi kelompok GRA. Hingga pada bulan Mei 2000 dibentuk subuah komite 

untuk menyelidiki agenda atau program yang dilakukan oleh MSF.61 

Sejak awal tahun 2000, PM Ulufa’alu diketahui melakukan kerjasama dengan 

Uni Eropa untuk meminta sumbangan sebesar 300.000 dollar Solomon kepada Uni 

Eropa, tujuannya adalah untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Bulan 

Juni 2000, perwakilan dari Uni Eropa berkunjung ke Honiara untuk menandatangani 

kesepakatan antara Uni Eropa dengan PM Ulufa’alu mengenai sumbangan yang akan 

diberikan kepada Solomon. Namun, pada 5 Juni 2000, kelompok MEF banyak 

mendapat dukungan dari beberapa elemen yaitu Royal Solomon Islands Police atau 

dikenal dengan Kepolisian Kepulauan Solomon. Atas kerjasama antara Royal 

Solomon Islands Police dan Mal aita Eagle Forces, akhirnya berhasil merampas 

persenjataan dari tempat penyimpanan miliki kepolisian Kepulauan Solomon, 

melakukan kudeta dan memaksa Perdana Menteri Ulufa’ulu untuk mundur dari 

jabatannya, dikarenakan Malaita Eagle Forces beranggapan bahwa Perdana Menteri 

Ulufa’alu tidak berhasil mengatasi  konflik yang terjadi di Solomon.62 

Pasca serangan ke Honiara oleh kelompok MEF, akhirnya MEF berhasil 

menduduki ibukota Kepulauan Solomon yaitu Honiara. Selain itu, MEF 

mengamankan sejumlah besar stok persenjataan dari kantor polisi setempat dan 

menggunakannya untuk milisi-milisi yang mendukung kelompok GRA disekitar 

Honiara. Keberhasilan MEF menduduki Honiara berdampak pada keamanan di 

                                                             
61 Ibid 
62 Bernadetha Indreswari Wisnuputri, Op.Cit.,hal 16 
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Honiara menjadi tidak terkendali, disebabkan karena meningkatnya penyerangan 

sehingga kriminalitas semakin merajalela dan aktivitas pemerintahan negara 

terhambat. Karena kondisi Honiara tidak stabil, pihak parlemen mengangkat 

Manasseh Sogovare sebagai perdana menteri baru di Kepulauan Solomon pada bulan 

Juli 2000.63 

Jabatan baru Manasseh Sogovare sebagai perdana menteri Kepulauan 

Solomon akhirnya diakui oleh negara Australia dan Selandia Baru. Pada Agustus 

2000, Australia dan Selandia Baru membantu pihak yang berkonflik dengan 

melakukan negosiasi genjatan senjata anatar kelompo militant. Namun genjatan 

senajata tidak berhasil dilakukan. Pada bulan Oktober 2000, pihak-pihak yang 

berkonflik yaitu GRA dan MEF berpartisipasi untuk melakukan perundingan damai 

di Townsville, Australia. Perundingan damai yang berlangsung sekitar 5 hari, 

kemudian diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Damai Townsville. Adapun 

poin penting dalam isi perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak sepakat untuk 

berhenti meneruskan aktivitas bersenjata, membiarkan senjatanya dilucuti dengan 

janji mendapat pengampunan hukum dan bekerja sama untuk memulihkan serta 

membangun kembali keamanan Pulau Guadalcanal akibat perang.64 

Adanya pengesahan perjanjian Townsville, namun tidak memberikan dampak 

yang signifikan terhadap kondisi Solomon. Walaupun konflik terbuka antar GRA dan 

MEF tidak lagi muncul pasca perjanjian damai, aksi-aksi kriminal dan kekerasan 

                                                             
63 McGovern, Kieren and Bernard Choulai, Loc.Cit,. 
64 Ibid.,  
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antar golongan masih mewarnai kehidupan masyarakat Guadalcanal.  Salah satu 

tokoh pendiri GRA, Harold Keke menolak untuk menandatangani Perjanjian 

Townsville dan lebih memilih melanjutkan untuk perang dengan membentuk 

kelompok milisi baru yang bernama Guadalcanal Liberation Front (GLF).65 

Sesuai dengan kesepakatan, pada tahun 2001, Tim pemantau perdamaian 

internasional  melakukan penyitaan senjata, Tim tersebut terdiri dari Australia, 

Vanuatu, Kepulauan Cook, dan Selandia Baru. Mereka bekerjasama dengan Dewan 

Pengawasan Keamanan yang ditugaskan untuk mengontrol dan menegakkan 

perjanjian serta mendamaikan Guadalcanal dan Malaita. Namun, pada bulan Oktober 

2002 Perjanjian Townsville berakhir, tidak semua senjata yang berhasil diamankan. 

Pada tahun 2001, diperkirakan sebanyak 500 senjata masih berada ditangan GRA dan 

MEF.66 

Bulan Desember tahun 2001, kepulauan Solomon kembali mengadakan 

pemilu, di mana Sir Allan Kamakeza terpilih sebagai perdana menteri baru di 

Solomon. Pada masa jabatan Perdana Menteri Sir Allan Kamakeza, kriminalitas dan 

aksi-aksi kekerasan semakin meningkat. PM Sir Allan Kamakeza dianggap memiliki 

kedekatan dengan kelompok-kelompok milisi tertentu sehingga mendapat ancaman 

dari kelompok GRA dan MEF. Selain itu, menteri keuangan Solomon yaitu Laurie 

Chan juga ditodong setiap kali meminta bantuan dalam keuangan, sehingga pada 

                                                             
65 Ibid,. 
66 Tarcisius Tara K, Op.Cit., hal 292 
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bulan Desember tahun 2002 mengundurkan diri menjadi menteri keuangan 

Solomon.67 

Memasuki tahun 2003, kondisi Kepulauan Solomon berada diambang 

kehancuran. Pemerintah pusat tidak bisa bertindak secara efektif, aksi-aksi kriminal 

di Honiara merajalela tidak bisa terkontrol, organisasi kepolisian terpecah belah 

terbagi dalam kelompok yang berkonflik, dan hampir mengalami kekosongan. 

Konflik yang berkepanjangan ini mengakibatkan berbagai fungsi pemerintah tidak 

dapat berjalan dengan baik. Badan kepolisian Royal Solomon Islands Police (RSIP) 

sebagai instrument keamanan menjadi inkompeten dan tidak dapat menangani konflik 

bersenjata yang ada. Akibatnya kejahatan terus merajalela di kota-kota seperti 

pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, bahkan terjadi kejadian di mana senjata api 

dan amunisi lainnya dapat dicuri dari fasilitas-fasilitas kepolisian oleh kelompok 

milisi. Tidak hanya itu, pemerintah yang transparan dan stabilitas politik tidak dapat 

tercipta di Kepulauan Solomon akibat merajalelanya korupsi di pemerintahan. 68 

Pada bulan Juli 2003 pemerintah Kepulauan Solomon akhirnya mengajukan 

permohonan resmi agar negara-negara luar membantu dan mau mengirimkan pasukan 

keamanannya ke Solomon untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Solomon. 

Sebelumnya, awal 2003 Australia bekerjasama dengan Selandia Baru untuk 

mengatasi konflik, dengan membantu melakukan negosiasi genjatan senjata antar  

kedua kelompok militant yaitu Malaita Eagle Forces (MEF) Guadalcanal Revolution 

                                                             
67 Ibid., 
68 Evi Fitriani, Op.Cit,. hal 140-145 
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Army (GRA), namun negosiasi genjatan senjata tersebut tidak menemukan titik balik 

dari kedua belah pihak69.  

Pada 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.70 Tidak lama setelah pemerintah Solomon meminta 

bantuan, tentara dan polisi dari negara Osenia mulai berkumpul di Townsville, 

Australia. Pada bulan Agustus 2003, pasukan keamanan gabungan yaitu Regional 

Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI), akhirnya diberangkatkan ke 

Kepulauan Solomon. 71 

Berdasarkan uraian di atas, dinamika konflik etnis Solomon dapat 

disimpulkan dalam sebuah tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Dinamika Konflik Etnis di Kepulauan Solomon 

No Tahun Peristiwa Yang Terjadi 

1  1998 Awal terjadinya konflik etnis Solomon antara penduduk Guadalcanal 
dan Malaita, yang dilakukan dalam bentuk tindak kekerasan oleh 
penduduk Guadalcanal terhadap penduduk Malaita  

2 1999 Respon penduduk Malaita terhadap serangan yang dilakukan 
Guadalcanal, dengan membentuk sebuah gerakan Malaita Eagle 
Forces (MEF), karena sebelumnya panduduk Guadalcanal telah 
membentuk gerakan yaitu Guadalcanal Freedom Amry (GRA) 

3 2000 Munculnya gerakan baru yaitu Malaita Seagull Forces (MSF) untuk 
memerangi kelompok GRA, disebabkan karena konflik etnis semakin 
memanas bahkan terjadi baku tembak antar kedua belah pihak yang 
bersangkutan serta penandatanganan perjanjian Townsville antar kedu 

                                                             
69 Ibid. 
70 Evi Fitriani, Op.Cit., hal 132 
71 McGovern, Kieren and Bernard Choulai, Loc.Cit, 
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pihak 
4 2001 Pengamanan senjata oleh Tim pemantau salah satunya adalah oleh 

Australia akibat konflik semakin meningkat. Kepulauan Solomon 
mengadakan pemilu untuk pergantian perdana menteri dan 
dimenangkan oleh Sir Allan Kamakeza 

5 2002 Berakhirnya Perjanjian Townsville dan konflik etnis terus memuncak, 
kriminalitas semakin meningkat serta kekerasan-kekerasan lainnya 
juga semakin banyak, karena PM Sir Allan Kamakeza dianggap 
memiliki kedekatan dengan kelompok tertentu untuk memerangi GRA 
dan MEF 

6 2003 Pemerintah Kepuluan Solomon meminta bantuan langsung terhadap 
Australia, dan pada akhirnya mendapat respon dari Australia dengan 
melakukan intervensi melalui RAMSI 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

2.1.3 Dampak Konflik Etnis Terhadap Kepulauan Solomon 

2.1.3.1 Dampak Konflik dalam Bidang Ekonomi dan Pemerintahan 

Sebagian besar penduduk Kepulauan Solomon bergantung pada bidang 

pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai mata pencaharian. Negara Kepulauan 

Solomon kaya dengan sumber daya mineral yang belum dikembangkan seperti 

timbal, seng, nikel dan emas. Sebelum adanya bantuan dari RAMSI, banyak terdapat 

kekerasan etnis, terjadi penutupan pusat bisnis dan pemerintah mengalami 

kekosongan memuncak dalam keruntuhan ekonomi. Kebanyakan barang dan produk 

yang berkaitan dengan minyak bumi harus diimpor. Sampai pada tahun 1998, ketika 

harga dunia untuk kayu tropis mengalami penurunan, kayu adalah produk ekspor 

utama Kepulauan Solomon dan dalam beberapa tahun terakhir, hutan Kepulauan 

Solomon menjadi berbahaya karena dieksploitasi secara berlebihan.72 

                                                             
72 Solomon Islands Profile, Loc.Cit,  
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Perang sipil yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, tidak 

diketahui secara pasti jumlah korban yang tewas selama perang berlangsung. Kondisi 

Solomon pasca perang memberikan dampak buruk terhadap perkembangan Solomon. 

Perekonomian di Kepulauan Solomon mengalami penurunan mengakibatkan 

terjadinya kemiskinan yang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Solomon harus 

memiliki kapasitas secara efektif dan efisien dalam mengelola perekonomian. Sebab 

perekonomian negara Kepulauan Solomon semakin memburuk, merusak dan 

memberikan dampak buruk terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan dan 

memelihara pelayanan sosial yang memadai untuk masyarakat Solomon.73 

Kemudian pada bidang pertanian, Kepulauan Solomon melakukan ekspor 

yaitu kopra dan minyak kelapa sawit. Pada tahun 1998 pertambangan emas mulai 

menjadi Gold Ridge di Guadalcanal. Kekerasan etnis pada bulan Juni 2000, ekspor 

minyak sawit dan emas berhenti, sementara ekspor kayu balok mengalami penurunan 

yang drastis. Perikanan Kepulauan Solomon juga menawarkan prospek untuk ekspor 

dan ekspansi ekonomi domestik. Sebagai akibat dari konflik etnis tahun 2000, sebuah 

perusahaan Jepang patungan, Solomon Taiyo Ltd, yang beroperasi dalam usaha 

pengalengan ikan di dalam negeri telah ditutup pada pertengahan tahun 2000. Pada 

bidang pariwisata, terutama diving, merupakan industry jasa yang penting bagi 

                                                             
73 Tarcisius Tara K, Working Paper, RSPAS - Beyond Ethnicity: The Political Economy of the 
Guadalcanal Crisis in Solomon, diakses dalam 
http://ssgm.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2015-
12/Working_Paper__Tarcisius_Tara_Kabutaulaka_0.pdf, (27-04-2018, 22.00 WIB) 
Islands 

http://ssgm.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2015-12/Working_Paper__Tarcisius_Tara_Kabutaulaka_0.pdf
http://ssgm.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2015-12/Working_Paper__Tarcisius_Tara_Kabutaulaka_0.pdf
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Kepulauan Solomon, nmaun pertumbuhna pariwisata terhambat oleh kurangnya 

infrastruktur dan terbatasnya alat transportasi.74 

Hal tersebut dapat terlihat dalam pertumbuhan Gross Domestic Product 

(GDP) Kepulauan Solomon setahun setelah pecahnya konflik yaitu pada tahun 1999 

pada angka -0,5% dan semakin memburuk hingga pada akhirnya jatuh pada angka -

14,3% pada tahun 2000. Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan 

sebanyak 14% pada tahun 2000 dan menurun 10 % pada tahun 2001. Kemudian, 

antara tahun 1996 dan 2001, kegiatan ekspor menurun sejumlah 60%.75 

Demikian, kinerja pemerintah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan 

baik, kini lebih bertambah sehingga menciptakan situasi di mana masyarakat tidak 

lagi mempercayai pemerintah. Pada tahun 1998 oraganisasi non-pemerintah Solomon 

yaitu Solomon Islands Developments Trust, melakukan survei di mana lebih dari 

2.500 masyarakat Solomon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kinerja 

pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, bantuan 

sumber daya dan ketersediaan peluang pendapatan.76 

Tabel 2.2: Laporan Kinerja Pemerintah Kepulauan Solomon  

No Kinerja 
Pemerintah  

Mamaloni 
(1989-
1993) 

Hilly 
(1993-
1994) 

Mamaloni  
1994-
1995) 

Mamaloni 
(1995-
1996) 

Ulufa’alu 
(1996-
2000) 

Kamakeza 
(2001-
2001) 

1 Pelayanan 
Kesehatan  

47 59 53 53 59 41 

2 Kesempatan 
Pendidikan 

48 55 53 55 60 39 

                                                             
74 Solomon Islands Profile, Loc.Cit,  
75 Tarcisius Tara K,. Op.Cit, Hal 293 
76 Ibid., 
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3 Bantuan 
Sumber 
Daya 

57 55 58 53 61 39 

4 
Ketersediaan 
Peluang 
Pendapatan 

40 46 44 48 47 37 

 
Penilaian 
Rata-rata 

48 54 52 52 57 40 

Sumber: Tarsicius Tara K , (2005) 

Berdasarkan tabel 2.2, menunjukkan bahwa pada semua kasus, tidak ada 

pemerintah menerima persetujuan peringkat lebih tinggi dari 61 dari 100. Itu artinya 

kinerja pemerintah setiap tahun mengalami naik dan turun serta terlihat jelas bahwa 

pada masa pemerintahan PM Kamakeza masyarakat memberikan penilaian sangat 

rendah dalam semua bidang dibandingkan dengan yang lainnya. 

Pada pertengahan tahun 2003, Kepulauan Solomon memiliki utang terdaftar 

sejumlah $ 352 juta, lebih dari tiga kali anggaran tahunan negara. Gubernur Bank 

Central, Rick Hou mengeluarkan pernyataan yaitu melaporkan Solomon sejak tahun 

1999 pemerintah gagal dalam membayar utang dan beberapa pembayaran pokok. 

Sejak tahun 2000, perekonomian Kepulauan Solomon sudah memburuk, 

menyebabkan penurunan dalam pendapatan, meningkatnya pengangguran dan 

meluasnya kemiskinan.77 

Pemerintah Kepulauan Solomon bangkrut pada tahun 2002, sejak adanya 

intervensi RAMSI pada tahun 2003, pemerintah telah menyusun kembali anggaran. 

Semua itu telah dikonsolidasi dan dinegosiasi ulang utang dalam negeri dan dengan 

                                                             
77 Ibid., 
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dukungan dari pemerintah Australia. Australia berusaha untuk menegosiasikan 

kembali kewajiban luar negerinya, dan yang menjadi pendonor bantuan utama untuk 

Kepulauan Solomon adalah Australia, kemudian Selandia Baru, Uni Eropa, Jepang 

dan Republik Cina.78   

2.1.3.2 Kepulauan Solomon Sebagai “ Failed State” 

Negara gagal merupakan negara yang mengalami konflik diakibatkan oleh 

beberapa faktor antara lain adanya faktor sosial, agama, budaya, etnis sehingga 

mengakibatkan kerusuhan-kerusahan terjadi dan berdampak terhadap negara. 

Kerusuhan sipil yang terjadi di Kepulauan Solomon terjadi karena perbedaan etnis, 

banyak bentuk tindakan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan HAM, melakukan 

tindak kekerasan, pelecehan bahkan pembunuhan sehingga dibutuhkan peran 

pemerintah untuk turun tangan dalam menyelsaikan konflik.  

Sebelumnya, pada tanggal 5 Juni 2003 Australia memutuskan untuk menjadi 

pemimpin PIF. Khusus mengenai keadaan ketidakstabilan di Kepulauan Solomon, 

terdapat suatu deklarasi yang disetujui bersama oleh negara-negara anggota PIF yaitu 

Deklarasi Biketawa. Kemudian di bawah prinsip-prinsip Deklarasi Biketawa ini 

dibentuk sebuah program yang disebut dengan RAMSI.79 

Adapun 7 prinsip yang telah disetujui dalam Deklarasi Biketawa yaitu, (1) 

komitmen terhadap good governance, (2) komitmen terhadap kebebasan individu dan 

equality, (3) komitmen terhadap proses demokrasi dalam masing-masing negara,  

                                                             
78 Solomon Islands Profile, Loc.Cit, 
79 Tarcisius Tara K, Op.Cit, hal 283 
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(4) komitmen terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan kultural, (5) komitmen 

terhadap indigenous rights, (6) komitmen terhadap pengentasan ancaman terhadap 

keamanan, serta (7) komitmen untuk mencegah dan mengatasi konflik. 

Akibat adanya konflik etnis yang terjadi di Kepulauan Solomon memberikan 

dampak yang signifikan dan tidak sesuai dengan 7 prinsip yang telah disetujui dalam 

forum PIF. Berikut ketidaksesuaian antara norma-norma Deklarasi Biketawa dengan 

kondisi Konflik Kepulauan Solomon.80 

Tabel 2.3 Ketidaksesuaian Norma Antara Deklarasi Biketawa dengan 

Kondisi Kepulauan Solomon Selama Berkonflik 

No Norma-Norma Deklarasi 

Biketawa 

No Kondisi Kepulauan Solomon (1998-

2003) 

1 Komitmen terhadap good 

governance 

1 Adanya indkasi korupsi pada 

pemerintahan, ketidakstabilan politik, 

lemahnya penegakan hukum 

2 Komitmen terhadap kebebasan 

individu dan equality 

2 Kejahatan-kejahatan yang ditujuan 

kepada kelompok etnis tertrntu, 

persamaan tidak tercipta akibat tensi 

antar suku 

3 Komitmen terhadap proses 

demokrasi dalam masing-masing 

negara 

3 Proses demokrasi tidak berjalan 

dengan baik, terdapat kudeta terhadap 

pmerintahan terpilih tahun 2000 

4 Komitmen terhadap 

pembangunan ekonomi, sosial 

dan kultural 

4 Kondisi perekonomian, sosial dan 

kultural menurun drastis serta sarana 

publik tidak tersedia 

                                                             
80 Bernadetha Indreswari Putri, Op.Cit, hal 61 
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5 Komitmen terhadap indigenous 

rights 

5 Isu penduduk asli Guadalcanal tidak 

dapat diselesaikan pemerintah 

6 Komitmen terhadap pengentasan 

ancaman terhadap keamanan,  

6  Badan kepolisian (RSIPF) lumpuh 

karea tensi antarsuku, keamanan dan 

ketertiban tidak tercipta 

7  Komitmen untuk mencegah dan 

mengatasi konflik. 

7 Konflik etnis yang ada gagal dicegah 

bahkan bereskalasi menjadi konflik 

bersenjata 

 

Berdasarkan tabel tersebut, situasi yang terjadi di Kepulauan Solomon 

memberikan dampak yang cukup siginifikan terutama dalam bidang ekonomi. Sejak 

terjadinya konflik etnis antara GRA dan MEF perekonomian mengalami penurunan 

yang sangat derastis. Bahkan hutang negara pun semakin meningkat $ 352 juta pada 

pertengahan 2003, selain itu juga Produk Domestik Bruto turun 14 % pada tahun 

2000 dan 10 % pada tahun 2001. Kemudian antara tahun 1996 dan 2001 eskpor 

menurun menjadi 60%. Sejak tahun 2000, perekonomian Kepulauan Solomon 

mengalami kemiskinan, menyebabkan penurunan pendapatan, meningkatnya 

pengangguran dan meluasnya kemiskinan di masyarakat, bahkan pelayanan sosial, 

pendidikan dan kesehatan dari pemerintah tidak dapat dilakukan kembali bahkan 

karyawan-karyawan dan pegawai pemerintah banyak yang tidak dibayar. Ekonomi 

yang memburuk dan melemahnya kemampuan negara untuk memberikan bantuan 

baik barang maupun jasa berdampak terhadap masyarakat di pedesaan dan perkotaan. 

Masyarakat yang hidup di pedesaan banyak yang menderita karena ketidakmampuan 
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negara untuk menyedikan pendidikan, kesehatan, transportasi dan pelayanan sosial 

lainnya.81 

2.2 Respon Australia Terhadap Konflik Solomon 

Keputusan Australia untuk membantu Kepulauan Solomon dalam 

penyelesaian konflik adalah karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap 

keamanan di Australia dan Pasifik Selatan lainnya. Secara geografis posisi Kepulauan 

Solomon sangat berdekatan dengan Australia, sekitar 2.000 km sebelah timur 

Australia. Demikian Australia juga sangat menjaga keamanan negaranya dengan 

menghindari dan proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional seperti 

pencucian uang, perdagangan narkoba, penyelundupan orang serta mencegah 

munculnya serangan terorisme. Seperti serangan yang terjadi pada 11 September 

2001 di Amerika Serikat, menyusul terorisme di Amerika Serikat tepatnya di WTC. 

Serangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat mendapat respon dari Presiden Bush 

sehingga munculah doktrin Bush “Pre-emptive Strike” yaitu dengan mlakukan 

penyerangan dan melakukan intervensi ke Afghanistan dan Irak. Serangan teroris 

yang dilakukan terhadap negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris dan 

Australia merupakan tantangan yang sangat besar untuk mencegah serangan di 

wilayah lainnya dan juga untuk memastikan bahwa teroris tidak memanipulasi 

kestabilan negara.82 

 

                                                             
81 Ibid., 
82 Tarcisius Tara K,Op.Cit,  hal 287-288 
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Gambar 2.3 Peta Australia & Kepulauan Solomon 

 

Sumber: world map 

Melihat kondisi Kepulauan Solomon, ketidakstabilan negara Solomon dapat 

menimbulkan ancaman bagi Australia. Terkait dengan doktrin Bush, kebijakan 

Australia megalami perubahan untuk Pasifik Selatan khususnya Kepulauan Solomon. 

Bahwa Asutralia akan melakukan aliansi dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam 

melawan terorisme. Karena mengingat Australia memiliki peran aktif dalam serangan 

WTC melawan Osama Bin Laden dan teroris Al-Qhaeda yang merupakan organisasi 

teroris di Afghanistan. Australia kemudian ikut berpartisiapasi sebagai anggota 

Amerika Serikat dalam melawan Saddam Hussein di Irak.83 

Oleh karena itu, atas pengaruh dari pemerintahan Bush, Perdana Menteri 

Australia, John Howard mengeluarkan doktrin juga, yang menyatakan bahwa akan 

                                                             
83 Ibid., 



59 
 

segera meluncurkan serangan terhadap teroris di negara lain jika terdapat bukti yang 

menyerang Australia. Australia sebagai ketua Pasific Island Forum harus memiliki 

peran aktif dalam menjaga keamanan di kawasan Pasifik Selatan dan juga Australia 

sama dengan Australia yang selalu menjaga perdamaian dunia.84 

Terkait dengan Konflik Etnis Solomon, pada Juni 2003, Perdana Menteri Sir 

Allan Kamakeza menuju Australia untuk secara resmi menerima tawaran bantuan. 

Bersama dengan pemerintah Kepualauan Solomon, negara-negara yang tergabung 

dalam PIF menyetujui misi yang akan dibentuk untuk mengatasi kerusuhan akibat 

konflik etnis di Kepulauan Solomon. Akhirnya pada 24 Juli 2003 ditandatangani 

sebuah perjanjian yaitu tentang dibentuknya Regional Assistance Mission to the 

Solomon Islands (RAMSI).85 

RAMSI dibentuk untuk membantu mengembalikan stabilitas jangka panjang 

dan kemakmuran Kepulauan Solomon setelah 5 tahun mengalami ketegangan konflik 

etnis dan kudeta pada tahun 2000. Akibat konflik tersebut, hukum dan ketertiban 

mengalami keruntuhan, pejabat dan warga negara Solomon menjadi sasaran intimdasi 

dan kekerasan, dan korupsi tidak dikekang. Pemerintah dan lembaga-lembaganya 

telah berhenti berfunsi secara efektif dan korupsi tersebar luas. Selain itu, keuangan 

publik mengalami kehancuran dan banyak layanan seperti kesehatan dan pendidikan 

tidak dilakukan ke penduduk Solomon. Adapun yang akan dilakukan oleh RAMSI 

adalah memulihkan tatanan perdata di Honiara, membangun kembali dan 

                                                             
84 Ibid., 
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mereformasi lembaga pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan 

meningkatkan penyampaian layanan di daerah perkotaan dan provinsi, 

menstabilitaskan keuangan pemerintah, menyeimbangkan anggaran dan memberantas 

korupsi serta membangun kembali ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang 

berbasisi luas dan berkelanjutan.86 

2.3 Hubungan Australia dengan Kepulauan Solomon 

 Sejak Perang Dunia II, Kepulauan Solomon memiliki posisi geografis yang 

sangat penting dan bahkan menjadi salah satu arena peperangan Perang Dunia II 

antara Jepang dan Sekutu di wilayah Pasifik Selatan.87 Letak kepulauan Solomon 

yang cukup berdekatan dengan Australia, tepatnya di sebalah utara Australia 

memberikan implikasi penting bagi kebijakan keamanan Australia dari segi 

geostrategis dan geopolitik. Oleh sebab itu, jika terdapat konflik besar, Australia 

dapat terkena imbas buruk. Imbas buruk ini mungkin tidak dalam bentuk serangan 

langsung terhadap Australia atau terjebaknya Australia dalam peperangan yang 

menggunakan persenjataan besar. Imbas buruk ini dapat berbentuk gelombang 

pengungsi.88 

 Kedekatan antara negara Australia dan Kepulauan Solomon menjadi salah 

satu faktor perekat hubungan antar kedua negara tersebut. Kedekatan yang dimaksud 

adalah kedekatan secara geografis, kedekatan historis dan kedekatan kemasyarakatan. 

Australia dan Kepulauan Solomon memiliki kedekatan geografis dan saling 

                                                             
86 Ibid 
87 Evi Fitriani, Op.Cit, hal 144 
88 Ibid., 
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berbatasan, terletak disekitar 2.000 km arah Timur Laut dari Australia. Kepulauan 

Solomon memiliki seluas 28.400 km² memanjang hampir 1000 pulau yang terdiri dari 

Sembilan kelompok pulau utama. Ibukotanya adalah Honiara yang terletak di 

Guadalcanal.89 

Kedekatan geografis antar wilayah kedua negara ini semakin dijembatani 

dengan adanya direct flight maupun jalur laut langsung dari Australia ke daerah-

daerah di Kepulauan Solomon. Bagi penerbangan langsung, terdapat dua maskapai 

yang melayani penerbangan antar kedua negara yaitu Virgin Australia dan Solomon 

Airlines. Rute penerbangan dilayani adalah dari Adelaide, Mackay, Brisbane, Darwin, 

Canberra, Cairns, Perth, Hobart, Sydney, Melbourne (Tallamarine) dan Townsville ke 

Honiara, Gizo, Suvanao, Gatokae, Marau Sound, Munda, Ramta dan Sege di 

Kepulauan Solomon.90 

Untuk penerbangan ke Honiara tersedia setiap hari dari Adelaide, Brisbane, 

Canberra, Sydney dan Melbourne, sementara untuk tujuan lainnya tersedia setiap tiga 

hari sekali atau sekali seminggu. Maskapai lainnya seperti Qantas, Air Vanuatu, Air 

Niugini dan Air Pacific juga melayani rute-rute internasional dari Honiara 

International Airport (direct maupun connecting flights). Kemudian untuk jalur laut, 

                                                             
89 Australian Government – Departement of Foreign Affairs and Trade, “Solomon Islands Country 
Brief” diakses dalam  http://dfat.gov.au/geo/solomon-islands/Pages/solomon-islands-country-
brief.aspx (28/05/2018. 23.50 WIB) 
90 Bernadetha Indreswari P, Op.Cit, hal. 53 

http://dfat.gov.au/geo/solomon-islands/Pages/solomon-islands-country-brief.aspx
http://dfat.gov.au/geo/solomon-islands/Pages/solomon-islands-country-brief.aspx
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transportasi masih didominasi untuk kapal-kapal kargo pengangkut barang yang 

singgah di pelabuhan utama Honiara, Point Cruz dan beberapa di pelabuhan Gizo.91 

Kedua, dari segi kedekatan historis, Australia dan Kepulauan Solomon 

merupakan wilayah bekas jajahan Inggris. Setelah mendapatkan kemerdekaan, yang 

mana Australia pada tahun 1901 dan Kepulauan Solomon pada tahun 1978, kedua 

negara sama-sama tergabung menjadi anggota negara-negara pesmakmuran 

(Commonwealth) Inggris. Kedua negara ini juga sama-sama mengakui Ratu Elizabeth 

II sebagai kepala negara dan sama-sama menganut monarki konstitusional dalam 

pemerintahannya. Selain itu juga, sistem pemerintahan kedua negara adalah sama-

sama parlementer. Serta sama-sama tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF), di 

mana kedua negara menjadi angota yang aktif dalam usaha menangani masalah 

bersama negara-negara di kawasan Pasifik, mulai dari maslah politik, ekonomi, 

keamanan hingga isu-isu non-konvensional seperti lingkungan, HAM dan 

pendidikan.92 

Ketiga, kedekatan dari segi kemasyarakatan antar kedua negara. Setelah 

Perang Dunia II, hubungan people to people dan hubungan bisnis kedua negara terus 

berkembang dan sekarang terdapat sekitar 1.500 penduduk berkebangsaan Australia 

yang menetap di Kepualaun Solomon kebanyakan di Ibu kota Honiara.93 Selain 

menetap, warganegara Australia juga sering memanfaatkan kedekatannya untuk 

                                                             
91 Ibid., 
92 Ibid., 
93 Australian Government – Departement of Foreign Affairs and Trade, “Solomon Islands Country 
Brief” Loc.Cit., 
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berkunjungan dalam rangka turisme. Pada tahun 2011, dari 22.000 turis yang 

mengunjungi Kepulauan Solomon terdapat 49% berasal dari Australia. Selain 

banyaknya jumlah warga negara yang menetap maupun berkunjung ke Kepulauan 

Solomon, banyak juga warga negara Kepulauan Solomon yang menetap di Australia. 

Tujuan warga negara menetap di Ausralia adalah kebanyakan untuk mengenyam 

pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan untuk mencari sumber mata 

pencaharian.94  

 Sebelumnya, selama Perang Dunia II Australia terlibat dalam memperebutkan 

pulau-pulau dari penduduk Jepang. Australia merupakan pendonor tersebar Solomon, 

yang diperkirakan menyumbang 70% bantuan Solomon. sebelum adanya bantuan dari 

RAMSI, keberadaan Kepulauan Solomon selama konflik etnis berkepanjangan 

berdampak dalam perekonomian dan keamanan Kepulauan Solomon. Hingga 

khirnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sir Allan Kemakeza meminta bantuan 

Australia dalam mengatasi kekerasan, nama bantuan tersebut adalah Regional 

Assintance to Solomon Islands (RAMSI). Bantuan jangka panjang ini mendapatkan 

sambutan oleh Presiden Dewan Keamanan PBB dan dipuji oleh Sekjen PBB Kofi 

Annan serta didukung oleh the Commonwealth Ministerial Action Group dan 

Sekretaris Jenderal Commonwealth Sir Don McKinnon. Bantuan tersebut ditujukan 

untuk menciptakan kondisi Solomon menjadi stabil baik dalam bidang ekonomi, 

                                                             
94 Bernadetha Indresputri P, Op.Cit., hal 54 
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politik dan keamanan.95 Setelah datangnya bantuan misi RAMSI dengan kerangka 

nation-building nya yang komprehensif, keamanan Kepulauan Solomon mengalami 

peningkatan yang signifikan. Australian Defence Force (ADF), badan kepolisian 

Australia dan RSIP bekerjasama membentuk Particapating Police Force (PPF) yang 

brtujuan untuk mengamankan situasi Solomon.96  

 Pada 1 Juli 2013, bantuan Australia melalui RAMSI dialihkan keprogram 

lainnya, yaitu berfokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, 

transportasi, telekomunikasi, hukum dan keadilan, mata pencaharian pedesaan dan 

pemerintah yang efektif serta bantuan untuk Kepolisian Kepulauan Solomon. pada 

bidang bisnis, terdapat dua bank komersial Australia yaitu ANZ dan Westpac 

beroperasi di Kepulauan Solomon. Pada bidang pendidikan, Australia memberikan 

beasiswa setiap tahun kepada 125 pelajar Solomon. Bantuan lain dari Australia untuk 

Solomon adalah Direct Aid Progam (DAP), bertujuan untuk mendukung proyek 

langsung demi meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan orang-orang miskin.97 

 Demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan Australia dan 

Kepulauan Solomon dapat dikatakan sangat erat dan saling ketergantungan. Bantuan-

bantuan yang diberikan ke Solomon oleh Australia dan adanya faktor-faktor yang 

menjadikan kedua negara sangat dekat menggambarkan tidak adanya konflik diantara 

kedua negara. Melainkan bersama-sama menciptakan kedamaian dan keamanan 

                                                             
95 Monica Costa & Rhonda Sharp, 2011, the pacific island countries Fiji, papua new guinea (PNG), 
samoa, Solomon Islands, Vanuatu and Tuvalu, diakses dalam 
https://www.unisa.edu.au/Documents/EASS/HRI/gender-budgets/pic.pdf  (27/05/18, 16.30 WIB) 
96 Bernadetha Indresputri P, Op.Cit., hal 58 
97 Ibid., 

https://www.unisa.edu.au/Documents/EASS/HRI/gender-budgets/pic.pdf
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ketika ada diantara salah satu dari mereka yang negaranya mengalami ketidakstabilan 

baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta keamanan. 

2.4 Kepentingan Australia di Kepulauan Solomon 

Australia adalah salah satu negara yang paling berkepentingan di kawasan 

Pasifik Selatan. Secara geografis, kepentingan Australia terhadap kawasan ini 

disebabkan oleh posisi negara-negara Pasifik Selatan, yang tersebar di sebalah Utara 

dan Timur Australia, yang berbatasan dengan Selandia Baru. Pasifik Selatan 

merupakan jalur pelayaran kapal-kapal dari arah Utara dan Timur (Amerika Serikat 

dan Jepang) menuju Australia. Hal ini menimbulkan implikasi bagi keamanan 

Australia, negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan, terutama PNG, merupakan 

“tameng” bagi pertahanan Australia. Oleh karena itu, keamanan wilayah tersebut 

harus tetap dipelihara, dan tidak boleh jatuh ke dalam penguasaan kekuatan-kekuatan 

lainnya. Untuk itulah, Australia melaksanakan berbagai kebijakan, baik ekonomi, 

politik maupun keamanan di kawasan Pasifik Selatan.98 

Australia dalam konflik Solomon memiliki peran yang sangat penting dan 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam semua bidang politik, ekonomi, lebih-

lebih terkait dengan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Karena negara-negara 

seperti Vanuatu, Fiji, Papua Nuguni, Kepulauan Solomon dan Kaledonia baru 

                                                             
98 Zulkifli Hamid, hal 75 
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termasuk negara yang masih berkembang dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya di kawasan Pasifik Selatan.99 

  Failed state di Kepulauan Solomon menciptakan kondisi yang sangat 

kondusif bagi meningkatnya tensi konflik intrastate, perkembangan sindikat 

kejahatan, kelompok terorisme dan secara signifikan mendorong terjadinya kejahatan 

transnasional. Oleh karena itu, Australia mengkhawatirkan akan ada efek yang dapat 

membahayakan negara-negara tetangga, bahkan negara yang jauh letaknya dari 

negara tersebut.100 Selain itu, Australia juga rentan terhadap serangan terorisme, 

menurut laporan Australian Strategic Policy Institute tahun 2003, intervensi Australia 

di Kepulauan Solomon dapat dipersepsikan sebagai usaha untuk mengatasi 

instabilitas yang menyimpan ancaman bagi keamanan Australia dan keamanan 

kawasan Pasifik Selatan.101 

Australia sebagai negara berkekuatan besar dalam konflik etnis Solomon 

memiliki beberapa kepentingan diantaranya pertama, mencegah adanya gelombang 

pengungsi illegal maupun efek spill over dari kejahatan transnasional, misalnya 

penyelundupan senjata api, perdagangan narkoba illegal, perdagangan manusia dan 

sebagainya, mengingat jarak antara Kepulauan Solomon dan Australia sangat dekat 

                                                             
99Yumna Sani Anshari G, 2016, Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik 
Selatan, Skripsi Universitas Hasanudin, Fakltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional, diakses dalam, 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20275/SKRIPSI.PDF?sequence=1, hal.8 
(11/05/2017, 17.54 WIB) 
100 Bernadetha Indrespuri P, Op.Cit, hal 37-38 
101 Ibid., 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20275/SKRIPSI.PDF?sequence=1
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hanya berjarak 2.000 km. Kedua, mencegah berkembangnya jaringan teroris di 

negara-negara failing states seperti Kepulauan Solomon.102 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik etnis yang 

terjadi di Kepulauan Solomon anatara penduduk Malaita dengan penduduk 

Guadalcanal memberikan dampak terhadap perkembangan Kepualauan Solomon 

yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintah dan keamanan, hingga akhirnya menjadi 

negara “Failed State”. Kemudian hal tersebut menjadi ancaman bagi keamanan 

Australia dan kawasan Pasifik Selatan lainnya, disebabakan karena Australia dan 

Kepulauan memiliki hubungan dan kedekatan geografis yang dekat. Sehingga bentuk 

respon yang diberikan oleh Australia dalam mengatasi konflik etnis Solomon adalah 

membentuk sebuah misi program yaitu RAMSI.  

Berikut bentuk skema konflik etnis yang terjadi di Kepuluan Solomon di 

bawah ini: 

  

                                                             
102 Ibid., 
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Skema 2.1 Kerangka Konflik Etnis Solomon 
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BAB III 

RAMSI SEBAGAI BENTUK INTERVENSI AUSTRALIA 

 

 

Pada BAB III ini akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya 

RAMSI, bentuk misi yang akan dilakukan oleh RAMSI dalam menyelesaikan konflik 

yang terjai di Solomon. Selain itu juga akan dijelaskan bentuk intervensi Australia 

melalui RAMSI di Kepulauan Solomon dan keberhasilan Australia melalui RAMSI 

menyelesaikan konflik di Kepulauan  Solomon. 

 

3.1 Latar Belakang Terbentuknya RAMSI 

Konflik etnis pada tahun 1998 merupakan bentuk konflik etnis yang terjadi 

dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga berdampak terhadap perkembangan 

negara Kepulauan Solomon. Bukan hanya itu, konflik tersebut juga akan dapat 

berdampak terhadap pulau-pulau yang berada di kawasan Pasifik Selatan jika tidak 

diselesaikan. Kekhawatiran timbul dalam diri Australia, seperti yang kita ketahui 

bahwa negara Australia adalah negara yang sangat peduli dengan keamanan 

negaranya, Australia membentuk sebuah program yang merupakan sebuah bentuk 

permintaan bantuan oleh Solomon kepada Australia. 

Akibat dari konflik etnis yang berkepanjangan, Kepulauan Solomon menjadi 

failed state, dalam jurnal Kabutaulaka terdapat laporan dari the Australian Strategic 

Policy Institute menyatakan bahwa, Kepulauan Solomon merupakan salah satu 



70 
 

negara terdekat dengan negara Australia yang menjadi negara gagal (failed state) dan 

mengatakan bahwa Australia harus pro-aktif untuk mencegahnya karena dapat 

berdampak pada kejahatan transnasional seperti pencucian uang, perdagangan 

narkoba, penyelundupan manusia serta terorisme.103 

Begitu pula saat mengumumkan usulan melalui ABC Radio tahun2003, 

bahwa intervensi terhadap Kepulauan Solomon segera dilakukan. Perdana Menteri 

Australian John Howard mengatakan kepada Federal Parlemen bahwa: 

“…if we do nothing now and the Solomon Islands becomes a failed 
state, the challenge in the future of potential exploitation of that 
situation by international drug, dealers, money launderes, 
international terrorisme all of those things will make the inevitable 
dealing with the problem in the future more costly, more 
difficult.”104 
 

Oleh karen itu, pada 5 Juni 2003, sebagai bentuk respon pemerintah Australia 

terhadap permintaan pemerintah Solomon, Australia memutuskan  untuk memimpin  

Pacific Island Forum (PIF)105. Pacific Island Forum merupakan organisasi kebijakan 

politik dan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan. Pacific Islands Forum (PIF) 

merupakan sebuah forum di kawasan Pasifik yang mengedepankan kerjasama 

regional untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dari dinamika kawasan 

tersebut.106 PIF didirikan pada tahun 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF) 

                                                             
103 Tarcisius Tara Kabutaulaka, Op.Cit.,hal 295 
104 Ibid,  
105Pacific Islands Forum (PIF) merupakan sebuah forum di kawasan Pasifik dalam mengedepankan 
kerjasama regional untuk mengatasi masalah di kawasan. Anggota PIF saat ini  terdiri dari 18 anggota 
negara yaitu: Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, 
Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, 
Samoa, Solomon Kepulauan, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. 
106 Bernadetha Indreswari Wisnuputri, Op.Cit.,hal 16  
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yang meliputi 16 negara107 antara lain Australia, Kepulauan Cook, Federated States 

of Micronesia, Fiji, Kribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, 

Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.108 

Pacific Islands Forum memiliki visi yang sangat kuat dalam bidang keamanan 

dan perdamaian dalam kawasan, untuk mencapai itu PIF mengembangkan dan 

mengutamakan kerjasama antar pemerintah, bekerja sama dengan lembaga 

internasional. Sejak tahun 1989, PIF telah mengadakan pertemuan tahunan dengan 

mitra dialog utama di tingkat Menteri. Forum tersebut memiliki 13 mitra dialog yaitu 

Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Korea, 

Malaysia, Perancis, Thailand, dan Uni Eropa.109 

Terkait dengan konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon, pada April 2003 

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sir Allan Kamakeza membuat permintaan 

bantuan internasional. Sebagai tanggapannya, negara-negara di kawasan Pasifik, 

melalui PIF setuju untuk mendukung misi bantuan regional yang dipimpin dan 

didanai oleh Australia dan Selandia Baru dengan anggota PIF lainnya. Misi bantuan 

akan dibentuk dibawah prinsip-prinsip Deklarasi Biketawa110, yang disebut dengan 

Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI). Melalui itu negar-

                                                             
107 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 16 negara anggota yang tergabung dalam PIF, karena 
dalam konteks penelitian ini konflik etnis terjadi ketika anggota PIF berjumlah 16 negara dan 13 mitra 
dialog. Namun saat ini, setelah konflik selesai anggota PIF berjumlah 18 negara dan 16 negara mitra 
dialog 
108 Pacific Island Forum (FIP), diakses dalam http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-
regional/Pages/PIF.aspx, (04/05/2017, 13.20 WIB) 
109 Ibid 
110 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. 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/PIF.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/PIF.aspx
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negara yang tergabung dalam forum tersebut dapat membentuk misi dan 

mengirimkannya ke negara-negara anggota atas permintaan negara yang terkena 

dampaknya.111 

3.2 Misi Regional Assistance  Mission to the Solomon Islands (RAMSI) 

Menindaklanjuti permintaan bantuan Perdana Menteri Kep. Solomon, Sir 

Allan Kemakeza pada April 2003, misi bantuan bagi Kepulauan Solomon yaitu 

terbentuknya RAMSI, yang mana Australia sebagai pemimpin dan penyandang dana 

utama dari RAMSI.  Misi bantuan yang dilakukan oleh RAMSI terdapat mekanisme 

nation-building framework dari Australia, yaitu tentang peace and security. 

Perdamaian dan kemanan di kawasan Pasifik Selatan sangat penting, bagi Australia 

penyelenggaraan proses nation-building merupakan salah satu komponen sangat 

penting dalam kebijakan keamanan. Sebagai negara hegemon, Australia memiliki 

andil yang besar dalam mengatasi kemananan di kawasan Pasifik Selatan dan akan 

memberi keuntungan bagi Australia dan tentunya bagi kawasan Pasifik Selatan itu 

sendiri.112 

Untuk melancarkan misinya, RAMSI memiliki 4 komponen utama yaitu 

Office of the special Coordinator (OSC), the Participating Police Force (PPF), the 

Combined Task Force (CTF) and the Civilian Development Programs.113 Yang 

                                                             
111 PACIFIC ISLANDS FOTUM SECRETARIAT,  The Pacific Islands Forum, Loc,Cit 
112Mark Sheprad, 2009, “Australia’s Nation-Building An Assessment of its Contribution to Regional 
Security in the Pacific and a New Policy to Guide its Future”, dalam The Asutralian National 
University Strategic and Defense Studies Center, Working Paper No. 413, Published by the Strategic 
and Defence Studies Centre at the Australian National University, Canberra, diakses dalam 
https://www.files.ethz.ch/isn/100052/wp_sdsc_413.pdf, (05/05/2017, 20.00 WIB) 
113 About RAMSI, di akses dalam  http://www.ramsi.org/about-ramsi/ 

https://www.files.ethz.ch/isn/100052/wp_sdsc_413.pdf
http://www.ramsi.org/about-ramsi/
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pertama, Office of the special Coordinator (OSC), atau koordinator khusus yang 

dipimpin oleh Australia, yaitu Nick Warner (2003-2004),114 koordinator  memiliki 

tanggung jawab untuk mengkoordinasi kebijakan secara keseluruhan, mengawasi dari 

semua aspek RAMSI. Serta bertanggungjawab untuk melakukan hubungan kerjasama 

dengan pemerintah Kepulauan Solomon, Forum Kepulaun Pasifik (PIF) dan negara-

negara yang berkontribusi. 

Kedua, the Participating Police Force (PPF), yang di komandokan oleh Ben 

McDevitt (2003-2004), bahwa fokus awal dari PPF sendiri adalah untuk memulihkan 

hukum dan ketertiban, mengumpulkan senjata dan menangkap tersangka. Akan tetapi 

posisi PPF hanya sementara, karena digantikan oleh RSIPF (Royal Solomon Islands 

Police Force). PPF sekarang difokuskan untuk membangun kemampuan RSIPF, 

terutama dalam pengembangan kepemimpinan, manajemen ketertiban umum, sumber 

daya manusia dan fungsi administratife yang diperlukan untuk mendukung yang 

terlibat dalam RSIPF.  

Ketiga ,Combined Task Force, komandan satuan tugas gabungan adalah 

komandan dari kontingen militer RAMSI yaitu LTCOL John Frewen mulai 24 July 

2003-19 November 2003. Pada periode awal setelah kedatangan RAMSI pada tahun 

2003, peran dari komponen militer RAMSI adalah untuk memberikan perlindungan 

bagi PPF dan bagian lain dari misi serta posisi tersebut dipegang oleh Australia. Hal 

                                                                                                                                                                              
 
114 Hampir semua Koordinator Khusus RAMSI bahkan mantan dari Koordinator berasal dari diplomat 
Australia, karena Australia adalah negara kontributor terbesar dan merupakan sebuah perjanjian dari 
RAMSI sendiri. 
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tersebut diperlukan karena situasi hukum dan ketertiban yang tidak stabil dan 

banyaknya senjata yang dipegang secara illegal yang ada di komunitas Kepulauan 

Solomon pada saat berkonflik.  

Keempat, the Civilian Development Programs, Margret Thomas (2003) 

sebagai koordinator. Sebelumnyan di bawah RAMSI, terdapat tiga program uatam 

pembangunan sipil, yaitu program hukum dan keadilan, program Machinery of 

Government dan program tata kelola ekonomi. Koordinator pembangunan bertanggug 

jawab atas pengelolaan program-program tersebut, dan dilaporkan ke koordinator 

utama dari RAMSI. Namun, program-program tersebut telah dialihkan ke mitra 

bantuan bilateral pada 1 Juli 2013 sebagai bagian transisi.115 

Pada bulan Juli 2003, RAMSI melakukan misinya di Kepulauan Solomon atas 

permintaan pemerintah Kepulauan Solomon terkait dengan konflik etnis yang tidak 

kunjung selesai.116 Proposal misi bantuan RAMSI diserahkan pemerintah Asutralia 

kepada pemerintah nasional Kepulauan Solomon. Pada bulan Juli 2003, Parlemen 

Nasional Kepulauan Solomon kemudian menerima keberadaan misi RAMSI dengan 

mengesahkan Facilitation of International Assistance Act. Regulasi ini mendukung 

segala bentuk kegiatan RAMSI yang sah secara hukum dan mendapat kemudahan di 

segala bidang terkait denagn kondisi Kepulauan Solomon.117 Oleh karena itu, 

kemunculan RAMSI di kawasan Pasifik Selatan sangat penting bagi stabilitas 

keamanan Pasifik Sekatan khususnya Kepulauan Solomon pada masa itu. Bukan 

                                                             
115 Ibid., 
116 Tarcisius Tara K, Op.Cit, hal 295 
117 Bernadetha Indreswari W, Op.Cit,.hal 23 
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hanya mengatasi masalah konflik keamanan, RAMSI juga mengatasi masalah 

ekonomi, politik, sosial budaya dan isu HAM dan pendidikan di kawasan Pasifik 

Selatan. Sejak tahun 2003,  RAMSI banyak melakukan kerjasama dengan anggota 

keamanan Kepulauan Solomon yaitu, polisi, militer dan sipil dengan tujuan untuk 

mlakukan misi dan perdamaian di Kepulauan Solomon.118 

 Setelah disahkannya Facilitation of international Assistance Act, bantuan 

gelombang pertama dari RAMSI adalah mendarat di Honiara. Ratusan tentara, polisi 

civil servants gabungan dari Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Kribati, Nauru, 

Selandia Baru, Papua Nugini, Samoa, Tonga dan Vanuatu dating ke Kepulauan 

Solomon. Perwakilan Senior dari Departemen of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 

Australia, Nick Warner merupakan orang yang ditunjuk menjadi penanggungjawab 

pertama dalam misi tersebut, dibantu oleh Ben McDevitt dari Australian Federal 

Police dan Letnan Kolonel John Frewen dari Australia Defence Force.119 

 Terlepas dari itu, bentuk mekanisme nation-building yang diterapkan di 

RAMSI adalah mengikuti framework proses nation-building yang dimiliki oleh 

Australia yang diterapkan di Pasifik Selatan secara komprehensif serta operasional 

penegakkan dari norma-norma Deklarasi Biketawa.  (1) peace and security, (2) 

humanitarian assistance, (3) essential service, (4) institutional capacity building, (5) 

socio-economic development, (6) democratic government.120 Semua bentuk 

                                                             
118 Ibid.  
119 Evi Fitriani, Op.Cit., 148 
120 Mark Sheprad, 2009, Op. Cit, 
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framework tersebut dilakukan oleh RAMSI dalam mengembalikan Kepulauan 

Solomon. 

3.3  Intervensi Australia Melalui RAMSI di Kepulauan Solomon 

Intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI terhadap Kepulauan 

Solomon bukanlah intervensi militer, melainkan intervensi kemanusiaan bersifat 

tidak memaksa. Intervensi kemanusiaan bersifat tidak memaksa adalah 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.121  

Kehadiran RAMSI pasca konflik di Kepulauan Solomon berdasarkan atas 

permintaan pemerintahan Solomon yang bertujuan untuk memberikan bantuan 

terhadap negara dalam satu kawasan yang telah mengalami keterpurukan akibat 

ketegangan yang terjadi antara 2 kelompok yaitu GRA dan MEF. Mengacu kepada 

Facilitation Of International Assistance Act tahun 2003 No. 1 yang menyatakan 

bahwa tujuan umum dari operasi tersebut adalah untuk memastikan keamanan dan 

keselamatan rakyat serta properti, menjaga ketersediaan layanan publik bagi 

masyarakat, mencegah kekerasan, intimidasi dan kejahatan, menjaga hukum dan 

ketertiban, medukung dan mengembangkan institusi pemerintah serta tanggap 

bencana.122 

                                                             
121 Sofyan Patrich layuk, Op.Cit,. hal 16-17 
122 Ibid., 
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Tahun 2003, RAMSI mendarat di Honiara, ratusan tentara, polisi civil 

servants gabungan dari Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Kribati, Nauru, Selandia 

Baru, Papua Nugini, Samoa, Tonga dan Vanuatu datang ke Kepulauan Solomon. 

Perwakilan Senior dari Departemen of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, 

Nick Warner merupakan orang yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pertama 

dalam misi tersebut, dibantu oleh Ben McDevitt dari Australian Federal Police dan 

Letnan Kolonel John Frewen dari Australia Defence Force.123 

Intervensi yang dilakukan oleh RAMSI sangat berkaitan erta dengan 

framework nation- building yang dilakukan di Solomon.  Oleh sebab itu, dalam 

bidang keamanan, nation-building yang pertama yaitu peace and security, keamanan 

dan perdamaian merupakan pondasi yang utama dalam mewujudkan nation-building 

di Kepulauan Solomon. Seperti yang telah pada bab sebelumnya, bahwa RAMSI 

melakukan kerjasama dengan pasukan gabungan dari Australian Defence Force 

(ADF), kepolisian Australia, dan badan kepolisian Kepulauan Solomon. Tujuannya 

adalah melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang dibutuhkan untuk merestorasi 

kondisi Kepulauan Solomon. Namun, ketika kondisi Solomon mulai menjadi lebih 

stabil, badan kepolisian Kepulauan Solomon bersama elemen-elemen sipil diharapkan 

akan kembali memperoleh supremasi. Sementara itu, keamanan tetap difasilitasi oleh 

Asutralian Federal Police (AFP), bekerjasama dengan negara PIF lainnya. Kondisi 

                                                             
123 Evi Fitriani, Op.Cit., hal 148 
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keamanan yang terkondisikan akan lebih mempermudah jalannya proses nation-

building.124 

Selain itu juga, dalam mewujudkan keamanan yang stabil RAMSI 

memperbaiki dari (RSIPF) dengan program-program pelatihan dan pembangunan 

kapasitas. Sehingga keamanan dan ketertiban Kepulauan Solomon bergantung pada 

kinerja RSIPF. Selain tiu menciptakan sistem hukum yang baik dan independen 

dengan tujuan untuk dapat mengatasi keadaan Kepulauan Solomon. Kedua, 

humanitarian assistance, hal ini berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat, 

dengan melakukan perbaikan sarana-sarana sanitasi dan kesehatan, menjamin 

ketersediaan pangan serta pembangunan tempat-tempat perlindungan pengungsi yang 

layak di daerah konflik.125 

Ketiga yaitu essential service, RAMSI melaksanakan pengefektifan kinerja 

badan-badan usaha milik negara dengan pengadaan sarana publik bagi masyarakat 

luas baik perkotaan maupun pedesaan. Seperti perbaikan sarana kesehatan, 

memperbaharui sistem pendidikan serta memberikan pendanaan publik, yang 

digunakan untuk membayar tunggakan gaji pegawai negeri. Keempat, socio-

economic development. Untuk mewujudkan misi economic development, RAMSI 

memiliki tugas untuk membantu pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat 

Solomon. Kemudian menciptakan Kepulauan Solomon yang lebih makmur serta 

menciptakan Kepulauan Solomon untuk lebih aman dan damai. Perbaikan sarana-

                                                             
124 Ibid., hal, 11 
125 Ibid., hal 148 
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sarana dan fasilitas publik penting untuk meningktkan tingkat kesejahteraan 

penduduk di daerah konflik. selain negara-negara, RAMSI juga memiliki mekanisme 

kerjasama dengan beberapa NGO, terutama untuk mewujudkan pembangunan sosial 

di Kepulauan Solomon.126 

Adapun usaha-usaha untuk mereformasi dan menstabilkan perekonomian 

difokuskan terhadap pembangunan-pembangunan bisnis berbasis lokal, baik di sektor 

formal maupun informal dengan bimbngan spesialis ekonomi. Untuk menegakkan 

hukum di Kepulauan Solomon dilaksanakan secara simultan, transparasi yang ada 

dipemerintah akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengubah kerugian yang 

telah terjadi di dalam badan pemerintahan Kepulauan Solomon. Seperti, korupsi yang 

telah terjadi membuat lumpuh segala koordinasi yang dilakukan oleh badan 

pemerintah, baik dari koordinasi keamanan hingga koordinasi keuangan negara.127 

Kelima, yaitu institutional capacity building yang dicapai dengan melakukan 

program promosi pemerintahan yang baik,membentuk satuan kerja anti-korupsi 

permanen, meningkatkan kemampuan pada kelengkapan peerintahan, peningkatan 

koordinasi antarkementerian serta perbaikan manajemen sumber daya. Sedangkan 

untuk intervensi democratisatiton atau democratic government, merupakan point 

yang paling penting dan dijadikan sebagai sasaran akhir dari program RAMSI. Hal 

ini dicapai dengan penguatan kapasitas komisi pemilihan, pelaksanaan pemilu yang 

adil, jujur, aman, dan bersih, melakukan sosialisasi nilai-nilai demokrasi pada sistem 

                                                             
126 Evi Fitriani, Op.Cit, hal 150 
127 Mark Sheprad, 2009, Op. Cit, 
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pendidikan dan masyarakat serta menguatkan peran media dan memperbaharui 

regulasi untuk menjamin kebebasan individu. Untuk itu RAMSI dalam mengubah 

Solomon menjadi negara demokratis harus berhasil dalam menciptakan keamanan 

dan perdamaian Solomon.128 

Pada tahun 2003, untuk meningkatkan kualitas pemerintahan Solomon dan 

pembangunan ekonomi, RAMSI bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Solomon, 

dengan melakukan peroses perubahan Kabinet, merekrut dan melatih serta membayar 

pegawai negeri untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang tertentu seperti 

pendidikan, mengontrol anggaran keuangan negara dan memanajemen keuangan dan 

lain sebaginya. Kemudian untuk bidang pembangunan ekonomi, RAMSI bekerjasama 

dengan pemerintah Kepulauan Solomon dengan kembali membuka perusahaan yang 

lebih besar seperti tambang mas miliki Australia dan perkebunan kelapa sawit di 

Guadalcanal. Yang pada intinya bahwa, semua proses yang dilakukan oleh RAMSI 

merupakan hasil gagasan dari negara Asutralia dan didanai langsung oleh Asutralia 

sendiri.129 

 Sekitar enam bulan Australia melakukan intervensi, terdapat laporan 

retrospektif dari RAMSI yaitu Koordinator Khusus Nick Warner menyatakan sebuah 

pendapat berdasarkan yang diamati saat melakukan intervensi. Konferensi Keamanan 

Nasional Australia 2004 di Sydney, Warner mengamati bahwa runtuhnya lembaga-

                                                             
128 Ibid., 
129 Mark Sheprad, 2009, Op. Cit, 
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lembaga negara di Kepulauan Solomon bukan hanya menjadi masalah internal, 

melainkan menjadi masalah regional: 

“…From Australia’s prespective, intervening to ensure Solomon 
Islands did not descend into chaos was now an imperative. Plainly, 
a dysfunctional Solomon Islands held long term dangers for 
Australia and the region. A country beholden to armed thugs is a 
recipe for chronic instability. Such instability is an invitation to 
transnasional crime. Experience elsewhere shows that weak states 
are also attractive as havens for money laundering, people 
smuggling, drug smuggling and terrorisme. And while there was no 
evidence that transnasional criminals were targeting Solomon 
Islands, there was no point waiting for this happen.”130 

 

Oleh karena itu, alasan Australia untuk membnau Kepulauan Solomon adalah karena 

kegagalan negara Solomon akibat konflik, yang dapat mengakibatkan munculnya 

kejahatan transnasional seperti penggunaan narkoba, pencucian unang, 

penyelundupan manusia dan terorisme. 

3.4  Keberhasilan Australia Melalui RAMSI di Kepulauan Solomon 

Sejak pembentukan RAMSI pada 24 Juli 2003, Australia mengirimkan 1500 

tentara, 150 polisi, 90 personil pendukung beserta kapal laut dan udara.131 

Keberhasilan Australia melalui RAMSI ditandai dengan berhasilnya RAMSI 

mengamankan berbagai macam bentuk senjata, dimulai dengan penyerahan senjata 

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

                                                             
130 Tarcisius Tara K, Op,Cit, hal 295 
131 Evi Fitriani, Op.Cit., hal 102 
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ringan serta revolver, semua senjata tersebut berasal dari Honiara dan Malaita.132 

RAMSI juga mampu memperkuat penegakkan hukum dan sepremasi hukum melalui 

Participating Police Force (PPF). Yang mana semua polisi dikerahkan ke seluruh 

pulau, untuk mengatasi kriminal di masyarakat Solomon. 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.133 Selain itu juga 

RAMSI bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Papua Nugini dalam 

mengamankan senjata. Pada akhir November 2003, sekitar 3.700 termasuk 660 

senjata militer bertenaga tinggi berhasil terjual dan telah diserahkan kepihak yang 

berwenang.134 Kemudian sekitar 24 Juli samapi dengan 24 Desember 2003, terdapat 

733 orang berhasil ditangkap oleh RAMSI.135 

Kemudian untuk bidang sosial dan ekonomi, Australia melalui RAMSI 

banyak memberikan bantuan dan didanai langsung oleh Asutralia lembaga penyalur 

bantuan luar negeri Asutralia yaitu AusAID. Tercatat pada tahun anggaran 

peluncuran RAMSI tahun 2003/2004, Australia menyalurkan dana sekitar A$ 37,4 

juta. Jumlah ini tergolong masih elatif kecil karena pada tahun-tahun berikutnya yaitu 

mulai tahun anggaran 2004/2005 hingga tahun 2011/2012 jumlah bantuan 

pembangunan Asutralia untuk Kepulauan Solomon berkisar di antara angka A$ 200 
                                                             
132 Clive Morre, “The RAMSI Intervention In The Solomon Islands Crisis”, dalam The Journal Of 
Pacific Studies, Vol. 28, No.1, 2005, hal. 56-77, diakses dalam 
https://www.usp.ac.fj/fileadmin/files/Institutes/jps/CliveMoore.pdf, (04/05/2017, 16.30 WIB) 
133 Evi Fitriani, Loc.Cit. 
134 Clive Morre, Loc.Cit. 
135 Tarcisiua Tara K, Op.Cit, hal  297-299 

https://www.usp.ac.fj/fileadmin/files/Institutes/jps/CliveMoore.pdf
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juta- A$ 260 juta. Bantuan pertama dengan jumlahnya yang relative kecil 

dikarenakan pada tahun pertama, RAMSI berfokus pada pondasi keamanan dan 

bantuan kemanusiaan terlebih dahulu.136 

Australia juga melalui AusAID memberikan bantuan humaniter dan perbaikan 

sarana-sarana dan fasilitas publik penting untuk menaikkan tingkat kesejahteraan 

penduduk di daerah konflik. RAMSI juga memiliki mekanisme kerjasama dengan 

beberapa NGO.137  Pada awal tahun 2005, perekonomian Solomon mulai stabil, 

terdapat perbaikan negara yang sudah bisa melayani masyarakat dan membiayai 

pegawai negeri. Hal ini disebabkan karena adanya manajemen yang lebih baik dari 

sebelumnya. Tahun 2004, anggaran didanai oleh bantuan-bantuan dari negara lain 

yaitu Australia untuk melakukan kontribusi sejumlah 24,6% dari pendapatan dan 

100% dari pengeluaran pembangunan.138 

 Selain itu juga dalam bidang humanitarian assintence seperti halnya dalam 

kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sarana publik baik 

dopedesaan maupun diperkotaan sudah terpenuhi karena mendapat bantuan dari 

Australia. Atas bantuan yang diberikan terhadap Solomon dalam mempromosikan 

nilai-nilai demokrasi menjadikan Kepulauan Solomon sebagi negara demokrasi.139  

                                                             
136 Barnadetha Indreswari Wisnuputri, Loc.Cit 
137 Evi Fitriani, Loc.Cit. 
138 Tarcisius Tara K, Op.Cit 297-299 
139 Evi Fitriani, Loc.Cit. 
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BAB IV 

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN AUSTRALIA DALAM RAMSI 

 

 

Pada BAB IV ini  akan menjelaskan bentuk hegemon yang dimiliki oleh 

Australia yaitu pada bidang politik, ekonomi dan keamanan dalam meningkatkan 

stabilitas keamanan di Kawasan Pasifik Selatan. Serta membandingkan politik, 

ekonomi dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. 

  

4.1 Hegemon dalam Bidang Politik 

Perpolitikan dalam negeri hampir dialami oleh semua negara di dunia, oleh 

karena itu negara akan mengalami ketidakstabilan politik dalam negeri disebuah 

kawasan. Sebagian besar kasus perpolitikan di kawasan Pasifik Selatan menjadi 

sebuah konflik. Karena memiliki letak geografis yang berdekatan serta Australia 

sebagai negara yang berpengaruh selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan 

bantuan terhadap negara-negraa di kawasan Pasifik Selatan. Tahun 1970, Inggris 

memberikan kemerdekaan dan negara bekas koloninya kepada Australia, sejak itu 

Australia memiliki kekuatan ekonomi, politik dan militer yang kuat. Adanya hal 

tersebut Australia dengan mudah untuk menjalin hubungan baik dengan negara-

negara di kawasan Pasifik Selatan140 

                                                             
140 Peter Brown, 2012, Australian Influence in the South Pacific, ADF Journal, Issue No 189 by 
Australian Defence College hal, 4 (29/05/2018. 23.30 WIB)  
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Australia dan Selandia baru merupakan negara yang berperan penting di 

kawasan Pasifik Selatan dan juga merupakan negara yang mendorong terbentuknya 

(SPF) South Pacific Forum.  Tujuan dibentuknya SPF adalah untuk membahas 

masah-masalah yang terjadi dalam lingkup regional dan kerjasama dengan negara-

negara di Pasifik Selatan. Tahun 1971 merupakan pertemuan pertama dari anggota 

SPF, yang dihadiri oleh 7 anggota yaitu Australia, Fiji, Nauru, Selandia Baru, Cook 

Islands, Tonga dan Samoa Barat. Seiring berjalannya waktu, SPF mulai mengalami 

perkembangan, sehingga diperluas untuk bisa mencakup negara-negara lainnya dan 

akhirnya pada tahun 2000, South Pacific Forum diganti dengan (PIF) Pacific Islands 

Forum. Australia selain sebagai negara maju juga sebagai pendiri dari forum tersebut 

mendapatkan posisi yang kuat. Karena yang dibutuhkan dalam agenda forum tersebut 

adalah tata kelola ekonomi yang stabil serta keamanan.141 

Oleh sebab itu, sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan mengalami 

ketergantungan terhadap Australia. Hal tersebut diakibatkan karena negara di 

kawasan Pasifik Selatan memiliki Pulau dan populasi yang kecil. Karena Australia 

memiliki perekonomian yang maju serta keamanan yang tinggi, oleh sebab itu 

Australia menggunakan hal tersebut untuk membantu dan menanggapi segala sesuatu 

bentuk konflik yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan.142 

                                                             
141 Danu Rukma & Saiman Pakpahan, Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer, Jurnal 
Transnasional, Vol.7, No. 1, Juli 2015, Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau, hal 
1841-1842, diakses dalam https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3184/3100, 
(29/05/2018. 23.30 WIB) 
142 Peran Australia di Kawasan Pasifik Selatan dalam http://www.docfoc.com/peran-australia-di-
kawasan-pasifik-selatan (27/05/18. 22.00 WIB) 

https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3184/3100
http://www.docfoc.com/peran-australia-di-kawasan-pasifik-selatan
http://www.docfoc.com/peran-australia-di-kawasan-pasifik-selatan
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Pada bidang politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Australia adalah 

demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan 

mengeluarkan pendapat dan berserikat.143 Australia merupakan salah satu negara 

yang berkekuatan besar di kawasan Pasifik Selatan dan banyak mengembangkan 

nilai-nilai demokrasi untuk memajukan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.144 

Sebagai contoh, Australia dalam memberikan bantuan ke negara Pasifik Selatan 

menyebarkan demokratisasi yaitu intervensi negara Fiji. Konflik kudeta Fiji tahun 

2006, karena Australia tidak menginginkan terjadinya pengkudetaan militer dalam 

kawasan Pasifik Selatan,  Australia banyak berperan penting di dalamnya untuk 

mengembalikan demokrasi akibat kudeta yang terjadi dank arena dapat mengancam 

kestabilan negara Australia. Salah satunya adalah dalam bidang politik, Australia 

memberikan dana 2.650.000 dolar AS untuk mendukung demokrasi Fiji.145  

Selain intervensi yang terjadi di negara Fiji, Australia juga melakukan 

intervensi terhadap Kepulauan Solomon dengan membentuk misi RAMSI, yang mana 

pemimpin RAMSI adalah Australia. Untuk melancarkan intervensi, banyak misi-misi 

yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI untuk menciptakan stabilitas 

keamanan Kepulauan Solomon akibat konflik etnis tahun 1980. Adapun bentuk 

misinya adalah menciptakan good governance, menjadikan Kepulauan Solomon 

menjadi negara demokrasi. 

                                                             
143Sistem Politik Australia, diakses dalam  www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, 
(27/05/18.22.30 WIB) 
144 Danu Rukma & Saiman Pakpahan, Loc.Cit.,1841 
145 Monica Costa & Rhonda Sharp, Loc.Cit 

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf
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 Politik di kawasan Pasifik Selatan banyak dipengaruhi oleh negara dari luar 

selain Australia, seperti Inggris, Amerika dan Perancis. Mulai akhir abad ke-18, 

Inggris dan Perancis menguasai sebagaian besar pulau-pulau kecil di kawasan Pasifik 

Selatan. Australia dan Selandia Baru juga menguasai beberapa pulau di kawasan 

Pasifik Selatan. Karena pulau-pulau di kawasan Pasifik Selatan memiliki sumber 

daya alam yang cukup memadai, kemudian memiliki sumber persediaan untuk 

pembuatan kapal layar untuk perjalanan panjang serta menjadi tempat pesawat 

terbang mendarat untuk mengisi bahan bakar.146 

Sebagian besar pulau dikusasi oleh satu kekuatan, tetapi ada sebagian pulau 

yang dikusai oleh dua kekuatan kolonial yang memerintah secara bersamaan yaitu 

Amerika dan Inggris.147 Misalnya di pulau Kanton, bagian dari Kepulauan Phoenix, 

terdapat seorang petugas penjaga pantai dari Amerika datang memploklamirkan 

pengklaiman tanah untuk Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan oleh petugas 

tersebut bahwa “…I claim this land for the United States of America…”. Hal tersebut 

mendapat respon dari perwira Inggris yang bernama Majesty King George VI, “… I 

protest, come into the shack and have a cup of tea…”. Pada akhirnya, Inggris dan 

Amerika Serikat bersama memerintah Pulau Kanton hingga tahun 1979 dan pada saat 

itu menjadi bagaian dari Republik Kiribati ynag independen.148 

                                                             
146 Elizabeth J. Leppman, 2006, Australia and the Pacific (Modern Wolrd Cultures), Chelsea House 
Publisher: United States of America, hal 56  
147 Ibid., hal 58-60 
148 Ibid., 



88 
 

Amerika Serikat juga menguasai beberapa pulau di wilayah tersebut tanpa ada 

kekuatan lain yaitu sebagian besar di Mikronesia. Yaitu, Kepulauan Caroline, Hawaii, 

Palau, Kepulauan Mariana Utara, dan Kepulauan Marshall. Pulau-pulau yang ada di 

kawasan Pasifik Selatan sebagian besar merdeka setelah Perang Dunia II, yang 

pertama adalah Samoa Barat, yang menerima kemerdekaan dari Selandia Baru tahun 

1962. Pada tahun 1980, 8 negara lainnya mengikuti anatar lain, Nauru (1968), Fiji 

(1970), Tonga (1970), Papua Nugini (1975), Kepulauan Solomon (1978), Kiribati 

(1978), Tuvalu (1978) dan Vanuatu (1980). Semua pulau-pulau tersebut adalah 

wilayah kekuasaan Inggris atau koloni Australia dan Selandia Baru.149 

Perpolitikan negara di kawasan Pasifik Selatan banyak dipengaruhi oleh 

negara-negara koloni yang berkuasa. Selain Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan 

Solomon, ada beberapa negara yang bekerjasama dengan Perancis dan Amerika 

Serikat. Salah satu contohnya adalah kebangkitan rakyat Kanak untuk meraih 

kemerdekaan, sebelm tahun1940-an, penduduk asli Kanak tidak mempunyai status 

hukum sebagai warganegara Perancis di Kaledonia Baru. Tetapi menjelang Perang 

Dunia II dan penggunaan Kaledonia Baru sebagai kubu terdepan pasukan Sekutu di 

Pasifik Selatan, telah terjadi perubahan dalam kedudukan hukum penduduk Kanak. 

Pada saat itu, ribuan pasukan Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru yang 

bertugas di wilayah tersebut, mempekerjakan rakyat Kanak dengan memberi gaji 

yang sama dengan penduduk lainnya di wilayah Pasifik selatan.150 

                                                             
149 Ibid., 
150 Zulkifli Hamid, Op.Cit., hal 182-183 
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Pada tahun 1946, peraturan tentang penduduk asli (Code of Natives 

Regulation) dihapuskan, dan pada tahun 1951, penduduk Kanak diberikan hak untuk 

memilih. Dua tahun kemudian, Lenormand dan Roch Pidjot, seorang kepala suku 

Kanak memebentuk parati Union Caledonienne (UC). Partai tersebut merupakan 

partai multirasial, yang didukung oleh mayoritas penduduk rakyat Kanak dan kaum 

buruh Prancis. Pada tahun 1965, Prancis memberikan otonomi internal bagi 

Kaledonia Baru dalam bentuk “loi cadre” (undang-undang mengenai kerangka 

pemerintahan). Bedasarkan loi cadre ini, sebuah Majelis Teritorial dibentuk di 

wilayah tersebut.151 

Selain itu juga, Kepulauan Marshall tidak lagi bergabung dalam federasi 

Mikroneisa karena lebih memilih untuk masuk asosiasi dengan Amerika Serikat. 

Kepulauan Marshall menyamakan kebijakan luar negerinya dengan Amerika Serikat 

dan sebagai imbalannya, Kepulauan Marhsall menerima bantuan dan warganya bisa 

datang ke Amerika Serikat untuk bekerja. Selain itu juga, pada tahun 1975, 

Kepulauan Mariana Utara membentuk Persemakmuran dan bekerja sama dengan 

Amerika Serikat.152 

Hampir perpolitikan negara di kawasan Pasifik Selatan mengikuti negara-

negara yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Australia sebagai negara yang 

memiliki kekuatan besar pun menguasai negara-negara yang ada di kawasan Pasifik 

                                                             
151 Ibid., 
152 Elizabeth J. Leppman, Loc.Cit 
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Selatan. Jadi tidak menutup kemungkinan, Australia telah banyak memiliki peran dan 

aktif dalam melindungi pulau di kawasan Pasifik Selatan. 

Adapun bentuk penerapan hegemon politik Australia di kawasan Pasifik 

Selatan, yang mana tujuannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan adalah 

semenjak terbentuknya PIF pada tahun 1971, ada beberapa resolusi dan deklarasi 

yang dikeluarkan di bawah kerangka PIF mengenai keamanan, political governance. 

Sebagai contoh, South Pacific Nuclear Free Zone Treaty (SPNFNZ) pada tahun 1985 

yang melarang penggunaan senjata nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, 

Deklarasi penting lainnya adalah Deklarasi Honiara tahun 1992 dan Deklarasi 

Aitutaki tahun 1997.153 

Deklarasi Honiara mengatur mengenai pentingnya kerjasama penegakan 

hukum untuk melawan ancaman-ancaman regional akibat adanya kejahatan 

transnasional. Adapun penegakan hukum yang diprioritaskan adalah pengaturan 

legislatif dan peningkatan kapasitas komponen instrument penekan hukum, seperti 

badan kepolisian. Sedangkan Deklarasi Aitutaki mengatur mengenai keamanan 

regional secara umum, termasuk pengaturan kerjasama untuk menaggulangi krisis 

keamanan di wilayah Pasifik Selatan.154 

Sebelum Australia mejadi pemimpin dalam PIF, kawasan Pasifik Selatan 

banyak mengalami instabilitas keamanan. Bahkan untuk membantu konflik etnis 

yang terjadi di Kepulauan Solomon, Australia tidak memperdulikan hal tersebut dan 

                                                             
153 Barnadetha Indreswari Wisnuputri, Op.Cit, hal 22-23 
154 Ibid., 
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menolak untuk membantunya. Pada akhirnya, 5 Juni 2003 Australia memutuskan 

untuk menjadi pemimpin PIF. Khusus mengenai keadaan ketidakstabilan di 

Kepulauan Solomon, terdapat suatu deklarasi yang disetujui bersama oleh negara-

negara anggota PIF yaitu Deklarasi Biketawa. Kemudian di bawah prinsip-prinsip 

Deklarasi Biketawa ini dibentuk sebuah program yang disebut dengan RAMSI.155 

Adapun 7 prinsip yang telah disetujui dalam Deklarasi Biketawa yaitu, (1) 

komitmen terhadap good governance, (2) komitmen terhadap kebebasan individu dan 

equality, (3) komitmen terhadap proses demokrasi dalam masing-masing negara, (4) 

komitmen terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan kultural, (5) komimen 

terhadap indigenous rights, (6) komitmen terhadap pengentasan ancaman terhadap 

keamanan, serta (7) komitmen untuk mencegah dan mengatasi konflik. selain 

mengatur ketujuh hal tersebut, Deklarasi Biketawa juga mengedepankan adanya 

kerjasam untuk menanggulangi jika ada situasi krisis keamanan yang terjadi di 

negara-negara Pasifik Selatan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

bahwa mekanisme RAMSI diluncurkan dengan Deklarasi Biketawa sebagai landasan 

formulanya, yang mana berdasarkan ketujuh prinsip yang telah disetujui anggota PIF 

dan fondasi nation-building yang telah dirancang oleh Australia.156 

4.2 Hegemon dalam Bidang ekonomi 

 Australia masuk ke dalam jajaran salah satu kekuatan ekonomi dunia, 

sebelumnya kondisi perekonomian pada pasca Perang Dunia II diwarnai dengan 

                                                             
155 Tarcisius Tara K, Op.Cit, hal 283 
156 Barnadetha Indreswari Wisnuputri, Loc.Cit., 
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perebutan pasar dan menandai awal dari pasar bebas. Kekuatan ekonomi pasca 

perang ditangan USA, Perancis, Jerman Barat dan Inggris. Strategi utama yang 

dilakukan oleh Australia dalam membangun perekonomiannya adalah dengan 

mengkombinasikan keberuntungan dengan good public policy. Salah satu 

keberuntungan ynag dimiliki oleh Australia adalah ketergantungan Cina yang saat ini 

menjadi kekuatan ekonomi global terhadap mineral yang dimiliki oleh Australia.157 

 Australia adalah salah satu negara terkaya di Pasifik Selatan, hal itu dapat 

dilihat dalam resesi ekonomi global tahun 2009. Menurut Departemen Perindustrian, 

Inovasi dan Sains, pelayanan terutama layanan keuangan dan asuransi mencakup 

lebih dari 60 persen PDB. Perdagangan cukup penting bagi ekonomi Australia, nilai 

gabungan ekspor dan impor setara dengan 40 persen dari PDB.  Ekspor utama yang 

paling penting untuk Australia adalah pertambangan dan pertanian.158 

Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD)159 menggambarkan kinerja makroekonomi Australia yang terus meningkat, 

yang mana pertumbuhan GDP 2.000 rata-rata di atas 3 persen pertahun, sedangkan 

pertumbuhan pendapatan domestik kotor secara riil rata-rata lebih dari 4 persen. 

OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Australia tahun 2008 dapat 

                                                             
157 Moch. Arief Setiawan, artikel Sistem Politik dan Ekonomi Australia, di akses dalam http://moch-
arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-
134451MBP%20Australia%20Selandia%20Baru%20Pasifik%20Barat%20Daya%20dan%20Timor%2
0Leste-Sistem%20Politik%20dan%20Ekonomi%20Australia.html (29/05/2018.23.00 WIB)  
158 2018 INDEX OF AUSTRALIA ECONOMIC FREEDOM, diakses dalam 
https://www.heritage.org/index/pdf/2018/countries/australia.pdf (20/07/2018, 22.40 WIB) 
159 OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip 
demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, termasuk Australia 

http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-134451MBP%20Australia%20Selandia%20Baru%20Pasifik%20Barat%20Daya%20dan%20Timor%20Leste-Sistem%20Politik%20dan%20Ekonomi%20Australia.html
http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-134451MBP%20Australia%20Selandia%20Baru%20Pasifik%20Barat%20Daya%20dan%20Timor%20Leste-Sistem%20Politik%20dan%20Ekonomi%20Australia.html
http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-134451MBP%20Australia%20Selandia%20Baru%20Pasifik%20Barat%20Daya%20dan%20Timor%20Leste-Sistem%20Politik%20dan%20Ekonomi%20Australia.html
http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-134451MBP%20Australia%20Selandia%20Baru%20Pasifik%20Barat%20Daya%20dan%20Timor%20Leste-Sistem%20Politik%20dan%20Ekonomi%20Australia.html
https://www.heritage.org/index/pdf/2018/countries/australia.pdf
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mencapai 3,3 persen, jauh di atas rata-rata yang diperkirakan pada 2,7% oleh 

OECD.160 

 Australia tergolong sebagai negara maju dengan PDB atau GDP sebesar 1.372 

triliun Dollar Amerika Serikat pada tahun 2011 yang lalu, dan menempati peringkat 

ke-13 rangking negara-negara dengan PDB terbesar di dunia. Pendapatan 

perkapitanya mencapai 40.800 Dollar AS. Pendapatan ekspor Australia tahun 2011 

mencapai 272.1 milyar Dollar AS, terutama dari bidang pertambangan dan agrikultur. 

Perekonomian Asutralia tidak ada tandingnya bagi negara-negara kecil lainnya di 

kawasan Pasifik Selatan dan posisinya ini menempatkan Australia di dalam 

keanggotaan penting APEC, OECD, WTO dan negara-negara G20. Kekuatan militer 

Australia juga patut diperhitungkan. Pada tahun anggaran 2010/2011 pemerintah 

Australia menganggarkan 25.7 milyar Dollar Australia untuk belanja militer, yang 

merupakan anggaran milit er terbesar ke-13 di dunia.161 

 Jika perekonomian Australia dibandingkan dengan negara-negara yang ada di 

kawasan Pasifik Selatan jelas berbeda jauh. Karena rata-rata perekonomian di Pasifik 

Selatan berasal dari pertanian, perkebunan,dan lain sebagainya, yang mana hasilnya 

diekspor ke luar negeri termasuk Australia dan lebih banyak barang impor yang 

diterima dari pada ekspor yang dilakukan. Selain itu juga, kegiatan ekonomi negara-

negara di kawasan Pasifik Selatan sebagian besar mengarah pada lecukupan diri 

(subsistence) yang merupakan tahap perkembangan ekonomi terendah bagi sebuah 

                                                             
160 Kedutaan besar Australia-Indonesia, Op.Cit., 
161 Bernadetha Indreswari P, Op.Cit.,hal 34-35 
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negara. Penurunan ekonomi pertama di kawasan Pasifik Selatan sejak Perang Dunia 

II, kemudian terdapat data dari Wordl Bank menunjukkan bahwa ekonomi dunia 

menurun sebesar 2,9% pada tahun 2009.162 

 Sebagaian besar dari negara dan pulau-pulau di wilayah Pasifik Selatan 

memiliki populasi dan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Beberapa negara 

Pasifik Selatan berkembang pada umumnya di Pasifik Selatan yaitu angka kesuburan 

yang tinggi dan komposisi usia yang tidak proporsional. Migrasi dan penetapan ke 

luar negeri, khususnya ke Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat menurunkan 

tekanan ekonomi ynag diakibatkan oleh pertumbuhan populasi yang terlalu cepat. 

Walaupun demikian, pertumbuhan populasi yang tinggi pada beberapa negara 

Polinesia dan Melanesia menghambat perkembangan infrastruktur dan ekonomi.163 

 Kaledonia Baru diperkirakan memiliki ¼ stok nikel dunia dan industry 

pariwisata yang cukup berkembang. Selain itu, ekonomi Kaledonia Baru didukung 

oleh Prancis dan sebagian tanahnya dapat digunakan untuk agrikultur. Bahkan pada 

tahun 2007, GDP per kapita Kaledonia Baru mencapai US$ 36,376. Hal tersebut 

merupakan sebuah angka yang lebih tinggi dari Selandia Baru. Negara Fiji, walaupun 

masih jauh di bawah Kaledonia Baru dalam hal keuangan, memiliki salah satu 

ekonomi yang paling berkembang diantara negara-negara PICT lainnya. Adanya 

industry hutan, tambang, dan perikanan yang cukup meningkat serta didukung oleh 

industri tourism Fiji yang besar, ekonomi Fiji termasuk mencukupi untuk 

                                                             
162 Evi Fitriani, Op.Cit., hal 271 
163 Ibid., hal 261 
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penduduknya sendiri walaupun terdapat kudeta dan gerakan-gerakan yang 

menghambat kegiatan ekonomi dan menghambat perkembangan Fiji. Pemerintah Fiji 

berencana untuk mencapai substinence dengan mengembangkan agrikultur di dalam 

negeri.164 

 Wilayah Mikronesia sedikit berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara 

di wilayah Melanesia. 2/3 dari ekonomi Negara Federasi Mikronesia (FSM) 

bersumber dari sebagian besar dari Amerika Serikat dan sisanya, FSM berusaha 

untuk mancapai subsistence dari perikanan dan pertanian.165 Pertanian, perikananan, 

manufaktur dan pariwisata memiliki nilai kecil bagi perekonomian Nauru. Sejak 

tahun 1907 fosfat telah ditambnag oleh Nauru, selama beberapa dekade, fosfat 

menjadi perekonomian utama bagi Nauru. Selama abad ke- 20, industri fosfat 

dioperasikan oleh perusahaaan yang dikelola bersama pemerintah Inggris, Australia 

dan Selandia Baru. Namun pada tahun 1970, pemerintah Nauru secara independen 

memperolah pengoperasian fosfat tapa ada kerjasama dengan negara lain dan 

akhirnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia dalam hal produk domestik. Pada 

akhir abad ke-20, Nauru mengalami penurunan pendapatan hampir bangkrut pada 

awal abad ke-21. Sehingga. pemerintah Nauru mencoba untuk mencari mata 

pencaharian lainnya, tahun 2000-an Nauru sedikit mengalami kenaikan ekonomi 

akibat perbaikan infrastruktur terkait dengan pertambangan.166 

                                                             
164 Ibid., hal 264 
165 Micronesia, diakses dalam https://www.britannica.com/place/Micronesia, (02/07/2018. 22.00 WIB) 
166 Nauru, diakses dalam https://www.britannica.com/place/Nauru (02/07/2018. 22.00 WIB) 

https://www.britannica.com/place/Micronesia
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 Kiribati memiliki sejarah ekonomi yang hampir sama dengan Nauru, yaitu 

tambang fosfat, penghasil pendapatannya lainnya adalah koprea, sebagian besar 

diproduksi dalam ekonomi pedesaan. Adapun sektor manufaktur kecil memproduksi 

pakaian, obat-obatan,minuman dan garam laut untuk diproduksi. Selain itu juga, 

karena kedekatan Kiribati dengan khatulistiwa menjadikan negara tersebut menjadi 

lokasi untuk telemetri satelit dan fasilitas peluncuran pesawat ruang angkasa. Namun, 

sebagian besar untuk bantuan modal dan pembangunan, Kiribati masih berrgantung 

ekonomi Kiribati sekarang bergantung dengan negara lain seperti Australia, Jepang, 

dan Singapura.167 Sedangkan Palau, merupakan negara satu-satunya yang independen 

di daerah Mikronesia yang memiliki ekonomi berkembang merupakan daerah 

Amerika Serikat hingga akhir 1994. Sejak Perang Dunia II, infrastruktur Palau yang 

saat itu berada di bawah angakatn laut Amerika Serikat sudah sangat berkembang 

dibandingkan dengan negara Pasifik lainnya.168 

 Guam hingga sekarang adalah daerah yang digunakan sebagai markas militer 

Amerika Serikat, fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat terletak disekitar Pulau 

Guam, termasuk stasiun udara angkatan laut, komunikasi serta rumah sakit. 

pangkalan angkatan laut dengan pangkalan perbaikan kapal. Pariwisata merupakan 

komponen ekonomi yang paling menonjol di Guam. Peternakan unggas, penyulingan 

minyak adalah penghasil yang penting bagi Pulau Guam. Guam adalah pelabuhan 

yang bebas bea, sehingga menarik sejumlah perusahaan manufaktur kecil dari negara-

                                                             
167 Kiribati, diakses dalam https://www.britannica.com/place/Kiribati (02/07/2018. 22.00 WIB) 
168 Palau, diakses dalam https://www.britannica.com/place/Palau (02/07/2018. 22.00 WIB) 

https://www.britannica.com/place/Kiribati
https://www.britannica.com/place/Palau
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negara di Asia dan juga telah mendorong beberapa imigrasi. Impor utama 

kebanyakan dari Amerika Serikat dan Jepang, termasuk produk makanan, kendaraan 

bermotor dan suku cadang, sepatu serta produk kulit lainnya. Sedangkan ekspor 

utama Guam adalah kendaraan bermotor dan suku cadang, ikan dan produk lainnya, 

besi tua dan produk tembakau, adapun negara tujuan utamanya adalah Finlandia, 

Jepang dan Negara Federasi Mikronesia.169  

  Adapun bentuk hegemon ekonomi Australia di kawasan Pasifik Selatan 

adalah memberikan donor bantuan melalui AusAID. Program bantuan Australia 

terhadap Pasifik Selatan adalah dengan membantu negara-negara yang sedang 

berkembang dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya adalah 

Australia memberikan bantuan dan mendanai langsung kebutuhan Kepulauan 

Solomon melalui lembaga penyalur bantuan luar negeri Australia yaitu AusAID. 

Setelah selesainya konflik etnis di Kepulauan Solomon, tercatat pada tahun anggaran 

peluncuran RAMSI yaitu pada tahun 2003/2004. Australia menyalurkan dana sekitar 

A$ 37,4 juta. Untuk tahun berikutnya mulai tahun 2004/2005 hingga 2011/2012 

jumlah bantuan pembangunan Australia untuk Kepulauan Solomon berkisar diantara 

angka A$ 200  juta- A$ 260 juta. Selain itu juga, Australia memberikan bantuan 

humaniter dan perbaikan sarana dan fasilitas public yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kepulauan Solomon.170 

  

                                                             
169 Guam, dalam https://www.britannica.com/place/Guam (02/07/2018. 22.00 WIB) 
170 Bernadetha Indreswari Wisnuputri, Op.Cit, hal 49 

https://www.britannica.com/place/Guam
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4.3 Hegemon dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan 

 Australia merupakan salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki 

pertahanan yang paling besar. Kebijakan luar negeri Australia di bawah Perdana 

Menteri John Howard juga mengalami transformasi dalam bidang keamanan, terbukti 

dari pengiriman pasukan perdamaian Australia ke Afghanistan dan Irak tahun 2004, 

peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan sejak tahun 2001, dan ke 

ikutsertaan Australia dalam berbagai organisasi atau kerjasama multilateral di bidang 

keamanan.171 Salah satunya adalah, pada tahun 1951 setelah Perang Dunia II, 

Australia beserta selandia Baru masuk dalam payung pertahanan Amerika Serikat, 

melalui perjanjian ANZUS (Australia, New Zealand and the United States). Ketika 

itu Amerika Serikat sudah terlibat dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet, sehingga 

membutuhkan kekuatan dalam rangka membendung arus komunisme di wilayah 

kawasan Perang Dingin. Sejak itu Australia selalu dilibatkan dalam konflik-konflik 

yang terjadi dalam Perang Dingin. Australia juga berusaha mengantisipasi 

kemungkinan meningkatnya kehadiran Uni Soviet di kawasan Pasifik Selatan dengan 

melaksanakan strategi penolakan (strategy of denial) yang berlangsug sampai awal 

1980 an.172 

 Australian Defense White Paper173 yang dikeluarkan pada tahun 2009, dengan 

misi “ Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030”, menjelaskan 

                                                             
171 Zulkifli Hamid, Op.Cit, hal 76  
172 Evi Fitriani, Op.Cit hal 85 
173 Australian Defense White Paper  atau Buku Putih Australia merupakan buku putih yang berisikan 
kebijakan dari Australia meliputi, Opportunity, Security dan Strength 
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rencana dan strategi jangka panjang Australia dalam upaya mempertahankan 

kepentingan starategisnya di kawasan Asia Pasifik. Anggara pertahanana Australia 

dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, 

walaupun persentase dari GDP berada di kisaran 1,8% hingga 1,9%. Jika anggaran 

pertahanan militer Australia hanya mencapai US$ 13.929 juta pada tahun 2001, 

tampak di tahun 2002 mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai US$ 

14.589 juta dengan persentase GDP hingga 1,9%. Perkiraan peningkatan anggaran 

dipengaruhi oleh dorongan dunia internasional dalam upaya pemberantasan 

terorisme. Peningkatan anggaran pertahanan yang besar juga dapat dilihat pada tahun 

2009 hingga mencapai US$ 20.109 juta yang merupakan anggaran paling besar dalam 

pertahanan Australia.174 

 Untuk mengetahui lebih lanjut postur pertahanan Australia, penulis 

menampilkan secara spesifik data angkatan laut, darat dan udara yang dimiliki oleh 

Australia. Penulis mengambil data dari Australian Defense Force: Capability Fact 

Book, yang dikeluarkan tahun 2003.175 Pertama, Angkatan Laut Australia atau yang 

dikenal dengan RAN (Royal Australian Navy) bertugas untuk melindungi 

kepentingan maritime Australia. 

  

                                                             
174 Evi fitriani, Op.Cit., hal 86-87 
175Australian Defense Force: Capability Fact Book, diakses dalam 
www.defence.gov.au/Publications/docs/cfb.pdf, (24/05/2018, 22.00 WIB) 

http://www.defence.gov.au/Publications/docs/cfb.pdf
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Tabel 4.1 Kapabilitas Angkatan Laut Australia 

Surface Combatant Force Total  
 

Guided Missile Frigates (FFGs) 
6 

(HMAS Adelaide, Canberra, Sydney, 
Melbourne, Darwin, Newcastle) 

Anzac Frigates (FFHs) 8 
(HMAS Anzac, Arunta, Warramunga, 
Stuart, Parramatta, Ballarat, Toowoomba, 
Perth) 

Submarine Force  
Collins Class Submarine 6 

(HMAS Collins, Farncomb, Waller, 
Dechaineux, Sheean, Rankin) 

Amphibious and Afloat Support Force  
 

Amphibious Landing Ship 
2 

(HMAS Kanimbla, Mandoora) 
 

Replenishment Ship 
2 

(HMAS Westralia-AO195, Success 
AOR304) 

 
Landing Ship Heavy 

1 
(HMAS Tobruk) 

 
Landing Craft Heavy 

6 
(HMAS Balikpapan, Brunei, Labuan, 
Tarakan, Wewak, Betano) 

Mine Countermeasures Force  
 

Huon Class Minehunters Coastal (MHC) 
6 

(Huon, Hawkerburry, Norman, 
Gascoyne, Diamantina, Yarra) 

Mine Clearance Diving Team 2 
 

Auxiliary Minesweeping Vessel  
3 

(Bandicoot, Wallaroo, Brogla) 
Patrol Boat Force  

 
 
 

Fremantle Class Patrol Boat 

15 
(Fremantle, Warrnambool, Townsville, 
Wollongong, Launceston, Whyalla, 
Ipswich, Cessnock, Bendigo, Gawler, 
Geraldton, Dubbo, Geelong, Bladstone, 
Bunbury) 

Hydrographic Force  
 

Hydrographic Ship 
2 

(Leeuwin, Melvile) 
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Survey Motor Launch 

4 
(Mermaid, Paluna, Benalla, Shepparton) 

Laser Airborneo Depth Sounding Aircraft 1 
Aviation Force  

K-50 A/B Sea King 16 
S-70B-2 Seahawk 7 
AS350B Squirrel 12 

Kalkara Unmanned Aerial Target System 5 
Sumber: Australian DefenseForce: Capability Fact Book (2003) 

Seluruh angkatan laut di atas tersebar di seluruh wilayah Australia dengan 

markas besar yang terletak di 5 negara bagian Australia yaitu, Australia Utara 

(Darwin Naval Base), Queensland (HMAS Cairns), New South Wales (HMAS 

Waterhen, Watson, Garden, Island, Albatross, Creswell), Australia Barat (HMAS 

Stirling) dan Victoria (HMAS Cerberus).176 Berikut detail markas AL Asutralia 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

       Gambar 4.1 Peta Markas Angkatan Laut Australia 

   

Sumber: Australian Defense Forces: Capability Fact Book 

                                                             
176 Ibid 
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Kedua, angkatan darat Australia dengan misi “ Win the Land Battle” terdiri 

dari 3 bagian yaitu, Special Forces, Land Forces Operations dan Ground Based Air 

defense. Special Forces adalah tentara yang terlatih secara khusus dalam menghadapi 

ancaman konvensional maupun non-konvensional.177 Land Forces Operations 

meliputi Mechanised Operation Capability oleh 1st Brigade , Light Infantry 

Operations Capability oleh 3rd Brigade, Motorised Infantry Operations Capability 

oleh 7th Brigade, and Army Aviation Operations Capability oleh 1st Aviation and 5th 

Aviation and 16th Brigade. Terakhir, Ground Based Air Defense yang berfungsi 

sebagai pertahanan darat terhadap serangan udara, di dalamnya mencakup Army’s 

Rapier dan RBS 70. Markas besar Angkatan Darat terletak di Darwin, Queensland, 

New South Welas dan Victoria.178 

Gambar 4.2 Peta Markas Angakatan Darat Australia 
 

                                  

Sumber: Australian Defense Forces: Capability Fact Book 

                                                             
177 Ancaman konvensional adalah ancaman secara fisik yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak 
dalam, yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara, sedangkan ancaman non-konvensional 
adalah ancaman non-fisik atau tidak keliatan bentuk ancamannya, karena ancaman tersebut biasanya 
dalam bentuk ancaman ideologi, ekonomi, sosial budaya. 
178 Ibid., 
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Beberapa kota penting lainnya yang menjadi markas pertahanan angkatan 

darat Australia berada di Perth (Special Air Service Regiment dan 13rd Brigade), 

Adelaide (16th Air Defense Regiment dan 9th Brigade), Tasmania (Infantry Battalion 

dan Artillery Regiment), Melbourne (4th Brigade) dan Singleton (School of Infantry 

dan Special forces Training Centre).179 

Ketiga, angkatan udara Australia yang dikenal dengan RAAF (Royal 

Australian Air Forces) bertugas untuk menggelar operasi udara untuk 

mempertahankan kepentingan dan keamanan Australia. Jenis pesawat yang dimiliki 

oleh RAAF adalah F-111C yang berfungsi sebagai penyerangan di daratan, F/A-18 

yang mampu melakukan pertempuran di udara, AP-3C yang menjalankan fungsi 

pengawasan maritime, serta C130J-30, mampu mengangkut tentara dan barang. 

Markas angkatan udara tersebut luas di seluruh negara bagian Australia, Australia 

Barat ( RAAF Base Darwin dan Tindal), Quuensland (RAAF Base Townswille dan 

Amberley), New South Wales (RAAF Base Williamtown dan Rishmond), dan 

Australia Selatan (RAAF Base Edinburgh). Berikut dapat dilihat secara detail markas 

AU Australia di bawah ini.180 

   

  

                                                             
179 Ibid., 
180 Ibid., 
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Gambar 4.3 Markas Angkatan Udara Australia 

 

Sumber: Australian Defense Forces: Capability Fact Book 

Australia juga berkontribusi dalam untuk kasus Timor Timur, intervensi 

pasukan perdamaian Australia dan Selandia Baru pertama kali dilakukan pada tahun 

1999, dengan dibentuknya INTERFET (International Force in East Timor). Pasukan 

tersebut bertugas menghentikan gencatan senjata yang dilakukan oleh rakyat Timor 

Timur dengan tentara militer Indonesia. Sebelumnya Timor Timur dan Indonesia 

sepakat untuk mengakhiri gencatan senjata, situasi politik dan soal Timor Timur 

sangat mengkhawatirkan, karena hancurnya rumah warga dan infrastruktur kota Dili. 

Pasca gencatan senjata, pasukan Australia dan Selandia Baru di bawah UNTAET 

(United Nations transitional Authority) mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Timor 



105 
 

Leste dan dibantu oleh beberapa NGO untuk membangun kembali keadaan sosial, 

politik, dan ekonominya.181 

Sejak berakhirnya Perang Dingin, mayoritas konflik bersenjata telah terjadi di 

dalam suatu negara, sehingga keamanan mulai tidak stabil karena ketidakmampuan 

pemerintah untuk menyelesaikannya. Seperti halnya di wilayah Pasifik Selatan, di 

mana konflik internal cenderung menjadi perhatian keamanan. Sejak akhir tahun 

1970-an misalnya, beberapa tingkat konflik internal terjadi di Vanuatu, Kaledonia 

Baru, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Pada tahun 2000, terdapat lapotan 

dari Sekretariat PIF mengidentifikasikan bentuk konflik mulai dari perbedaan etnis, 

sengketa tanah, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya kepercayaan terhadap 

pemerintah yang korupsi atau tidak efektif, itulah penyebab utama dari konflik di 

kawasan Pasifik Selatan. Keempat elemen tersebut telah menyebabkan dalam 

beberapa kasus yang disebut dengan sebagai kegagalan negara, karena terjadi 

kerusakan hukum dan ketertiban dan menurunnya layanan pendidikan dan kesehatan 

dan standar hidup.182 

Laporan dari Forsec juga menyoroti pada bidang ekonomi, degradasi 

lingkungan dan masalah keamanan pangan yang dapat meningkatkan kemerosotan 

keamanan secara keseluruhan di Pasifik Selatan. Sifat dari ancaman yang diakibatkan 

tidak hanya berdampak pada negara tetangga, tetapi mereka yang berkonflik juga 

                                                             
181 Ibid, hal 103 
182 Christopher Richter, SECURITY COOPERATION IN THE SOUTH PACIFIC: BUILDING ON 
BIKETAWA, Journal Of South Pacific Law, Volume 8 2004-Issue 2, diakses dalam 
http://www.paclii.org/journals/fJSPL/vol08no2/2.shtml#, (20/07/2018, 23.00 WIB) 

http://www.paclii.org/journals/fJSPL/vol08no2/2.shtml
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telah menimbulkan kekhawatiran bahwa lingkungan keamanan dapat menerima 

evolusi dari ancaman lain, misalkan menimbulkan pertumbuhan kejahatan 

transnasional, pencucian uang, imigrasi illegal, penyelundupan senjata, perdagangan 

narkoba dan terorisme. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah 

untuk mengendalikannya serta kerentanan negara-negara di Pasifik Selatan memiliki 

ekonomi yang lemah sehingga tidak bisa mendanai organisasi-organisasi yang 

mengatasi kriminal dengan baik.183 

Australia sebagai negara hegemon dalam bidang keamanan dan pertahanan 

berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kawasan Pasifik Selatan seperti konflik 

internal di Kepulauan Solomon. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

bahwa konflik etnis Solomon diakibatkan oleh penduduk Malaita yang bermigrasi ke 

Pulau Guadalcanal yang pada akhirnya menimbulkan konflik dalam bentuk tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh penduduk Guadalcanal terhadap penduduk Malaita. 

Hingga pada akhirnya memberikan dampak terhadap ekonomi, pemerintahan sampai 

dengan terjadinya failed state di Kepulauan Solomon. Melihat kondisi Solomon, 

akhirnya Australia turun tangan dengan melakukan intervensi kemanusiaan melalui 

RAMSI atas permintaan perdana menteri Solomon. Australia mengirimkan 1500 

tentara, 150 polisi, 90 personil pendukung beserta kapal laut dan udara.184 

Keberhasilan Australia melalui RAMSI melakukan intervensi kemanusiaan 

juga atas bantuan kerjasama ADF, badan kepolisian Australia dan RSIP serta 

                                                             
183 Ibid., 
184 Evi Fitriani., Op.Cit., hal 102 
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membentuk Participatig Police Force (PPF) dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan yang tinggi jika terdapat keamanan yang tidak stabil dalam proses 

penyelesaian konflik Solomon serta untuk menjaga dan meningkatkan keamanan di 

kawasa Pasifik Selatan. Hegemon yang dimiliki oleh Australia dalam bidang 

keamanan berhasil menjadikan Kepulauan Solomon lebih stabil, karena berhasil 

mengamankan berbagai bentuk macam senjata. RAMSI dengan mudah menjalankan 

misinya dikarenakan adanya kerjasama dengan pihak kepolisian Solomon.185 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam sebuah tabel bahwa, 

hegemon negara Australia dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, jika 

dibandingkan dengan negara-negara dan pulau-pulau di kawasan Pasifik Selatan 

memiliki perbedaan yang sangat jauh. Karena negara-negara di kawasan Pasifik 

Selatan memiliki tingkat ketergantungan dengan negara luar sangat tinggi. 

 Tabel 4.2 Bentuk Hegemon Australia di Pasifik Selatan 

No Bentuk Hegemon Keterangan 
1 Bidang Politik Australia melalui RAMSI banyak menyebarkan nilai 

demokrasi di Pasifik Selatan, khususnya di Kepulauan 
Solomon. Selain itu juga, Australia banyak memiliki 
kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan dan 
bergabung dalam sebuah kerjasama regional yang 
dibentuk oleh Australia 

2 Bidang Ekonomi  Australia memiliki ekonomi yang maju dan bahkan di 
pasar dunia, Australia menempati tempat yang tinggi 
dibandingkan dengan negara Pasifik Selatan lainnya 
bahkan Asia. Banyak negara-negara yang bergantung 
dengan Australia selain Pasifik Selatan, negara Asia 
seperti Indonesia, Cina juga memiliki ketergantungan 

                                                             
185 Bernadetha Indreswari Putri, Op.Cit, hal 58 
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yang tinggi terhadap perekonomian Australia. 
Kemudian Australia melalui RAMSI juga banyak 
memberikan bantuan dana untuk Solomon melalui 
AusAID 

3 Bidang Pertahanan 
dan Keamanan 

Australia hampir menguasai titik-titik tempat di 
kawasan Pasifik Selatan selain di negaranya sendiri. 
Banyak memiliki markas baik Angkatan Laut, 
Angkatan Darat dan Angakatan Udara untuk tujuan 
melindungi dan menjaga keamanan Australia dari 
serangan yang mengancam dari luar. Selain itu juga, 
Australia melalui RAMSI banyak membentuk 
kerjasama dalam keamanan untuk mengamankan 
kondisi Kepulauan Solomon. 

Sumber: Diolah oleh peneliti 
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    BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Konflik antara penduduk Guadalcanal dan Malaita di Kepulauan Solomon 

mengakibatkan banyak ancaman bagi stabilitasan keamanan kawasan Pasifik Selatan, 

khususnya Kepulauan Solomon. Selain itu juga, konflik etnis Solomon memberikan 

dampak terhadap perkembangan Kepulauan Solomon, salah satunya adalah 

Kepulauan Solomon menjadi negara “Failed State”, yaitu negara gagal, gagal dalam 

bidang ekonomi, pemerintah, sosial budaya, dan keamanan. Oleh karena itu, 

pemerintah Kepulauan Solomon meminta bantuan Australia untuk menyelesaikan 

konflik etnis Solomon.  

Bentuk respon dari Australia adalah  membentuk sebuah program misi yaitu 

RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands). Tujuan Australia 

membentuk RAMSI adalah untuk menyelesaikan konflik etnis di Kepulauan 

Solomon serta digunakan untuk mengintervensi Kepulauan Solomon. Adapun 

intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI adalah intervensi 

kemanusiaan tidak memaksa, yang mana dalam mengintervensi Solomon 

diusahakannya cara damai yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah 

Solomon, bahkan dengan negara di kawasan Pasiifk Selatan, membantu 

perekonomian masyarakat terutama dalam hal humanitarian assistance, yaitu 

memenuhi kebutuhan masyarakat Solomon dalam hal pendidikan, kesehatn bahkan 

memberikan tempat tinggal bagi pengungsi akibat dampak dari konflik yang terjadi. 
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Australia merupakan negara yang memiliki stabilitas hegemoni yang kuat, 

untuk diketahui bahwa hegemony stability atau stabilitas hegemoni merupakan  

sebuah negara yang memiliki kekuatan dalam sisitem internasional dan menguasai 

peraturan dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan internasional, stabilitas 

hegemoni itu sendiri digunakan untuk mengukur stabilitas atau instabilitas di dalam  

politk internasional. Stabilitas terjadi karena negera hegemoni dapat menggunkan 

sumber-sumber yang dimilikinya yaitu politik, ekonomi dan militer untuk memaksa 

pihak dari luar agar mematuhi peraturan dan standar internasional.  

Terkait dengan bantuan dari Australia, Australia merupakan negara hegemon 

di kawasan Pasifik Selatan, hegemon dalam bidang politik, ekonomi serta keamanan 

dan pertahanan. Keberhasilan Australia melalui RAMSI dalam mengatasi konflik 

etnis di Kepulauan Solomon ditandai dengan berhasilnya Australia menerapkan 

hegemon yang dimiliki yaitu politik, ekonomi dan keamanan. Bentuk keberhasilan 

dalam bidang politik adalah, Australia berhasil dalam membuat sebuah program 

untuk kawasan yaitu RAMSI, yang mana pada akhirnya disetujui oleh semua anggota 

yang tergabung dalam PIF. Selain itu juga, Australia melalui RAMSI berhasil 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi di Kepulauan Solomon. pada bidang ekonomi, 

Australia melalui RAMSI berhasil memajukan ekonomi Solomon atas kerjasama 

lembaga AusAID dalam memberikan bantuan setiap tahunnya. Terakhir dalam 

bidang keamanan, Australia melalui RAMSI berhasil mengatasi konflik etnis 

Solomon karena Australia banyak membentuk lembaga-lembaga keamanan yaitu 

ADF, PPF serta RSIPF untuk melakukan kerjasama dengan RAMSI, hingga pada 
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akhirnya Australia melalui RAMSI berhasil mengamankna berbagai macam bentuk 

senjata, menyita senjata bahkan dijual untuk memnuhi kebutuhan masyarakat 

Solomon. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa di dalam penelitian ini hanya 

menggunakan batasan waktu dari awal konflik tahun 1998 sampai berhentinya 

konflik pada tahun 2007. Saran untuk untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan 

penelitian terkait kondisi Kepulauan Solomon setelah adanya campur tangan dari 

negara lain. Saran yang kedua untuk peneliti selanjutnya adalah agar melakukan 

penelitian tentang keterlibatan Australia dalam mengatasi konflik di negara-negara 

Pasifik Selatan seperti Fiji, Nauru, Vanuatu Kiribati dan lain sebagainya, untuk 

membuktikan Australia sebagai negara hegemon. 
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