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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sudah dimulai sejak zaman 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Australia merupakan salah 

satu dari sejumlah negara yang ada didunia yang mengakui hak Indonesia untuk 

merdeka. Letak geografis antara Indonesia dan Australia yang cukup dekat, 

menjadikan kedua negara sangat penting dalam menjalin hubungan bilateral serta 

berkontribusi dalam menciptakan stabilitas di kawasan. Indonesia dan Australia 

terus mempertahankan komitmen bersama untuk keamanan regional, yang 

tercermin dalam kemitraan strategis yang lebih luas. Hubungan Indonesia dan 

Australia telah berkembang secara signifikan melalui kerjasama yang dilakukan di 

berbagai bidang.1 

Sejak tahun 2017 hingga 2018, Indonesia dan Australia memiliki hubungan 

yang cukup erat, terutama dalam bidang keamanan maritim. Dewasa ini, 

Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang maritim 

yang bertajuk Maritime Cooperation. Kerja sama antara Indonesia dan Australia 

tersebut atas dasar inisiatif dari Indonesia. Adanya kesadaran Indonesia akan 

potensi maritim yang harus di lindungi sehingga, Indonesia mengajak Australia 

untuk bekerjasama dalam bidang maritim (Maritime Cooperation). 

                                                             
1 Peter Jennings, 2015, Australia And Indonesia: With It Always Be Like This?, diakses melalui 

https://www.aspistrategist.org.au/australia-and-indonesia-will-it-always-be-like-this/ Pada Tanggal 

17/05/2018 Pukul 11:15 AM  

https://www.aspistrategist.org.au/australia-and-indonesia-will-it-always-be-like-this/
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Peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia menjadi 

agenda utama dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Australia 

yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Februari 2017. Kunjungan yang dilakukan 

memiliki tujuan utama untuk membahas tentang kerja sama kedua negara dalam 

bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, kunjungan dilakukan, oleh Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018 dimana dalam kunjungan tersebut, 

kedua negara akhirnya sepakat menandatangani perjanjian kerja sama yang 

dituangkan ke dalam Rencana Aksi Kerjasama Maritim (Maritime Cooperation).2 

Indonesia dan Australia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) 

Joint Declaration on Maritime Cooperation, yang ditandatangani di Sydney, 

Australia pada tanggal 26 Februari 2018. Kemudian untuk penandatangan 

perjanjian Maritime Cooperation sendiri di tandatangani pada tanggal 16 Maret 

2018 ditengah rangkaian ASEAN Summit 2018. Penandatangan perjanjian kerja 

sama tersebut, dilakukan oleh delegasi masing-masing negara, yakni Dirjen Asia 

Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya dan Deputi Sekretaris 

Indo-Pasifik Grup Kementerian Luar Negeri Australia Richard Maude. Perjanjian 

kerja sama tersebut, dilakukan dalam upaya meningkatkan kerja sama yang 

semakin strategi dan kuat terutama dalam sektor maritim.3  

Dalam isi perjanjian Maritime Cooperation pembahasaan yang menjadi 

topik utama adalah isu maritim. Meskipun, dalam perjanjian tersebut terdapat 

                                                             
2 Indonesia-Australia Sign Maritim Cooperation Plan Of Action, diakses melalui 

http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/16/846218/indonesia-australia-sign-maritim-

cooperation-plan-of-action Pada Tanggal 19/05/2018 Pukul 9:50 AM 
3 Heru Purwanto, 2018, Indonesia, Australia Sign Maritime Cooperation Plan, diakses melalui 

https://en.antaranews.com/news/114997/indonesia-australia-sign-maritim-cooperation-plan Pada 

Tanggal 13/05/2018, Pukul 12:50 AM 

http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/16/846218/indonesia-australia-sign-maritime-cooperation-plan-of-action
http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/16/846218/indonesia-australia-sign-maritime-cooperation-plan-of-action
https://en.antaranews.com/news/114997/indonesia-australia-sign-maritim-cooperation-plan
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poin yang dibahas dari masalah ekonomi sampai dengan penanggulangan 

terorisme. Inisiatif Indonesia dalam bekerjasama dengan Australia tersebut 

dalam upaya menghadapi ancaman-ancaman maritim diwilayah laut kedua 

negara. Indonesia dan Australia juga intens dalam menjalin komunikasi dan 

konsultasi pertahanan melalui beberapa forum  yaitu Indonesia Defence 

Strategic Dialogue (IADSD), forum ini merupakan forum pertahanan, 

keamanan dan politik secara umum. Dalam pembahasaannya, isu keamanan 

maritim menjadi topik penting untuk dikaji oleh kedua negara dalam forum 

kerjasama tersebut. Australia-Indonesia High Level Committee (Ausindo 

HLC), merupakan forum kerjasama dalam memerangi ancaman-ancaman 

keamanan maritim Indonesia dan Australia.4 

Bagi penulis, kerja sama Indonesia da Australia dalam bidang maritim 

(Maritime Cooperation) menarik untuk dikaji lebih dalam khususnya pada 

kebijakan yang telah diambil oleh Indonesia dan Australia. Kebijakan kedua 

negara untuk bekerjasama tersebut, menegaskan bahwa Indonesia dan 

Australia memiliki tantangan yang dihadapi dalam bentuk ancaman diwilayah 

maritim di perbatasan kedua negara. Hal inilah yang membuat penulis ingin 

mengkaji lebih dalam kerja sama Indonesia dan Australia bidang maritim 

(Maritime Cooperation Plan) dalam upaya menghadapi ancaman-ancaman 

diwilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia. Adapun metode 

yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah deskriptif, dimana penulis 

                                                             
4 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015,  Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, hlm 

81-82 
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mencoba menjelaskan dengan mengumpulkan data dengan adanya teori 

ataupun konsep yang digunakan dalam memperkuat analisis penulis. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana kerja sama Indonesia-Australia bidang Maritim (Maritime 

Cooperation) Tahun 2017-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan yaitu untuk 

mengetahui kerja sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (Maritime 

Cooperation Tahun 2017-2018. Hal ini dipengaruhi oleh letak kedua negara 

yang berdekatan dan mempunyai misi atau tujuan yang sama dalam sektor 

maritim. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kerja sama Internasional 

dari Joseph Grieco yang menjadi salah satu kajian yang memperkaya 

kajian-kajian terkait kerja sama dan menjadi berbeda dalam penelitian 

penulis adalah yang pertama Indonesia Australia dan yang kedua 

kerjasama bidang maritim. 

  

1.4.2 Manfaat Praktis  
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Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat menambah  pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca untuk menemukan pembelajaran baru terkait kerja 

sama bidang maritim tahun 2017-2018. Serta hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan bahan komparatif bagi penelitian sejenis.  

1.5 Penelitian Terdahulu  

Guna membantu proses penyelesaian penelitian ini, maka penulis 

mengambil beberapa rujukan dari peneliti sebelumnya yang relevan 

dengan penelitian penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian yang 

penulis jadikan sebagai rujukan dalam tulisan penulis. “Kerjasama 

Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU 

Fishing Di Laut Arafura Tahun 2008-2016” yang di tulis oleh, 

Muhammad Erdian Ekaputra, dari Universitas Diponegoro.5 Skripsi ini 

merupakan referensi terdahulu dalam penelitian ini. Tesis ini mengkaji 

tentang kerjasama keamanan maritim Indonesia dan Australia dalam 

menangani IUU Fishing yang terjadi di laut Arafura. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan  konsep kerja sama 

internasional, kerja sama maritim dan konsep kejahatan transnasional 

sebagai landasan konseptual dari tesis ini. 

Selanjutnya “Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya 

Bagi Indonesia” yang ditulis oleh Makmur Keliat dari Universitas 

Indonesia.6 Jurnal yang ditulis menggunakan metode konseptual dan 

                                                             
5 Muhammad Erdian Ekaputra, 2018, Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam 

Menangani IUU Fishing di Laut Arafura Tahun  2008-2016, Semarang, Universitas Diponerogo 
6 Makmur Keliat, 2009, Keamanan Maritim Dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia, Jurnal 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 13, No 1, Jakarta, Universitas Indonesia  
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mengkaji tentang perlunya kesepakatan kerjasama antara negara-negara 

ASEAN tentang apa yang dimaksud dengan keamanan maritim serta 

Indonesia perlu mengidentifikasikan zona-zona wilayah laut yang tidak 

membutuhkan ataupun yang membutuhkan kerjasama keamanan maritim 

dengan pihak luar.  

Skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia dalam 

mengatasi Illegal Fishing di perbatasan laut antara Indonesia-

Australia” ditulis oleh Dwi Astuty dari Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta,7 juga menjadi rujukan dari penelitian penulis. Skripsi 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunkan konsep kerja 

sama bilateral dan kepentingan nasional sebagai landasan konseptual 

dalam penelitian tersebut. Skripsi ini membahas tentang upaya pemerintah 

Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di perbatasan kedua negara. 

Upaya kerja sama keamanan maritim yang dilakukan antara Indonesia dan 

Australia  diharapkan dapat lebih efektif sehingga dapat mengatasi 

masalah Illegal Fishing yang terjadi diperbatasan kedua negara.  

“Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia Dalam 

Hubungan Comprehensive Partnership Di Bidang Keamanan 

Maritim Indonesia (Indonesia Defence Diplomacy With Australia in 

Relations as Comprehensive Partnership On Maritim Security Field),  

                                                             
7 Dwi Astuty, 2013, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di 

Perbatasan Laut Antara Indonesia-Australia, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakatya 
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ditulis oleh Dewi Adithyanti Pramitha.8 Jurnal ini mengkaji tentang 

perkembangan geopolitik Indonesia dan Australia serta pengaruhnya 

terhadap diplomasi pertahanan kedua negara dalam kerangka 

comprehensive partnership. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

comprehensive partnership kedua negara berjalan dengan baik melalui 

terwujudnya berbagai aktivitas diplomasi pertahanan, khususnya di bidang 

maritim.  Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah 

metode kualitatif, analisa data primer dan sekunder secara deskriptif.   

Skripsi yang ditulis oleh Enggra Mamonto, dari Universitas 

Hasanuddin Makassar yang berjudul “Kerja Sama Indonesia dan 

Australia Dalam Bidang Keamanan Untuk Mengatasi Kasus Illegal 

Fishing Di Perbatasan Kedua Negara”.9 Skripsi ini, menjelaskan kerja 

sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam bidang 

keamanan untuk menangani kasus IUU Fishing berjalan efektif  sehingga 

memberikan manfaat  terhadap masyarakat Indonesia. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah Deskriptif-Analitik dengan konsep Kerjasama 

Internasiona dan kejahatan transnasional. 

 

 

 

 

                                                             
8 Dewi Adithyanti Pramitha, 2015, Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia Dalam 

Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim (Indonesia Defence 

Diplomacy With Australia in Relations as Comprehensive Partnership On Maritim Security Field), 

Universitas Pertahanan  
9 Enggra Mamonto, 2017, Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Bidang Keamanan Untuk 

Menangani Kasus Illegal Fishing Di Perbatasan Kedua Negara, Makassar, Universitas 

Hasanuddin Makassar 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul & Nama Peneliti Jenis Penelitian 

& Alat Analisa 

Hasil 

1. Kerjasama Keamanan 

Maritim Indonesia-

Australia Dalam Menangani 

IUU Fishing Di Laut 

Arafura Tahun 2008-2016 

Oleh : Muhammad Erdian 

Ekaputra, Universitas 

Diponegoro,  Semarang 

(Skripsi) 

Kualitatif, 

Konsep 

Kerjasama, 

Konsep 

Kemanan 

Maritim, Konsep 

Kejahatan 

Transnasional 

Skripsi ini mengkaji 

tentang kerjasama 

keamanan maritim 

yang dilakukan oleh 

Indonesia dan 

Australia dalam 

upaya menangani 

IUU Fishing di Laut 

Arafura yang 

dilakukan baik 

secara bilateral dan 

multilateral. 

Kerjasama tersebut 

merupakan upaya 

kedua negara dalam 

menciptakan 

keamanan maritim 

dimana hal tersebut 

bermuara pada 

terlindungnya 

sektor ekonomi dan 

ketahanan masing-

masing pihak. 

2. Keamanan Maritim dan 

Implikasi Kebijakannya 

Bagi Indonesia 

Oleh : Makmur Keliat 

(Jurnal) 

Metode 

Konseptual 

Perlunya 

kesepakatan dan 

kerjasama antara 

negara-negara 

ASEAN untuk 

mengkonstruksikan 

tentang apa yang 

dimaksud dengan 

keamanan maritim 

itu dan Indonesia 

perlu 

mengidentifikasikan 

zona-zona yang 

tidak membutuhkan 

ataupun yang 

membutuhkan 

kerjasama 

keamanan maritim 

dengan pihak luar. 
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3. Upaya Pemerintah 

Indonesia dalam mengatasi 

Illegal Fishing di perbatasan 

laut antara Indonesia-

Australia 

Oleh : Dwi Astuty  

(Skripsi) 

 

Metode 

Deskriptif  

Kerjasama 

Bilateral dan 

Kepentingan 

Nasional 

Adanya Keamanan 

maritim menjadi 

salah satu upaya  

dalam mengatasi 

dan menghadapi 

kasus Illegal 

Fishing yang terjadi 

di laut perbatasan 

antara Indonesia-

Australia.  

Kerjasama ini 

diharapkan dapat  

berjalan lebih 

efektif dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi di 

perbatasan kedua 

negara.  

4. Diplomasi Pertahanan 

Indonesia Dengan Australia 

Dalam Hubungan 

Comprehensive Partnership 

Di Bidang Keamanan 

Maritim Indonesia  
Oleh : Dewi Adithyanti 

Pramitha 

(Jurnal)  

Metode 

Kualitatif,  

Jurnal ini 

membahas tentang 

perkembangan 

geopolitik 

Indonesia dan 

Australia serta 

pengaruhnya 

terhadap diplomasi 

pertahanan kedua 

negara dalam 

kerangka 

comprehensive 

partnership. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

comprehensive 

partnership antara 

Indonesia – 

Australia berjalan 

dengan baik melalui 

terwujudnya 

berbagai aktivitas 

diplomasi 

pertahanan, 

khususnya di 

bidang maritim.  
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5. Kerjasama Indonesia Dan 

Australia Dalam Bidang 

Keamanan Untuk 

Menangani Kasus Illegal 

Fishing Di Perbatasan 

Kedua Negara  

Oleh : Enggra Mamonto, 

Universitas Hasanuddin 

Makassar 

(Skripsi) 

Deskriptif-

Analitik 

Kerjasama 

Internasional, 

Konsep 

Kejahatan Lintas 

Negara 

(Transnational 

Crime) 

Kerjasama yang 

dilakukan oleh 

Indonesia dan 

Australia dalam 

bidang keamanan 

untuk menangani 

kasus illegal fishing 

ini berjalan dengan 

efektif sehingga 

tidak  hanya  

memberikan 

manfaat dari segi 

nelayan Indonesia 

tetapi kerjasama 

yang dilakukan juga  

memberikan 

manfaat lain kepada  

masyarakat antara 

lain sosialisasi oleh 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan Indonesia 

dan mendapatkan  

bantuan dari 

Australia. 

6. Kerjasama Indonesia-

Australia Bidang Maritim 

(Maritime Cooperation Plan 

Of Action) Era 

Kepemimpinan Joko 

Widodo Tahun 2017-2018 

Oleh : Rahmania Kamarudin,  

Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhammadiyah 

Malang  

(Skripsi) 

Deskriptif, 

Teori Kerjasama 

Internasional 

Joseph Grieco 

Mengkaji tentang 

kerja sama 

Indonesia-Australia 

bidang maritim 

(Maritim 

Cooperation Plan 

Of Action) dengan 

menawarkan teori 

yang berbeda yakni 

dari Joseph Grieco 

yang melihat  

kerjasama 

Indonesia-Australia 

dalam bidang 

maritim melalui tiga 

elemen penting 

dalam kerja sama 

internasional. 
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Adapun persamaan dan perbedaan dari beberapa rujukan penelitian 

sebelumnya diatas adalah, sama-sama membahas tentang kerja sama maritim dan 

kerja sama Indonesia-Australia akan tetapi yang menjadi berbeda dengan 

penelitian penulis disini yaitu, penulis menganalisis kerja sama Indonesia-

Australia berdasarkan teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh 

Joseph Grieco dimana Joseph Grieco menjelaskan ada tiga elemen penting dalam 

kerja sama internasional yakni yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh negara 

(aktor selain negara). Kedua, kerja sama yang dilakukan berdasarkan identifikasi 

dan komitmen untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, keuntungan dari 

hasil kerja sama yang dilakukan. Sehingga penulis dapat menguraikan tiga elemen 

penting tersebut kedalam studi kasus yang penulis teliti.  

1.6 Landasan Konseptual  

Dalam sebuah penelitian, Landasan Konseptual sangat penting dalam 

menyelesaikan tulisan secara fokus dan sistematis. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional. 

1.6.1 Kerjasama Internasional (International Cooperation) 

Teori Kerjasama Internasional telah muncul dan berkembang 

selama beberapa dekade terakhir sebagai salah satu landasan penelitian 

dalam studi hubungan internasional. Defenisi kerjasama internasional 

bersifat umum baik dari segi aktor maupun isu. Kerjasama internasioanal 

tidak hanya terjadi antar individu tetapi antar entitas kolektif, termasuk 

perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan negara-
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bangsa.10 Kerjasama internasional merupakan tujuan utama yang 

dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.11 

Semua negara yang ada di dunia ini tidak mampu berdiri sendiri, 

oleh sebab itu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain atau 

kerjasama internasional. Kerjasama internasional dilakukan dengan untuk 

meningkatkan kesehjateran dan kemakmuran bersama. Kerjasama 

biasanya dilakukan untuk menentang persaingan atau konflik yang 

melibatkan perilaku aktor dalam mencari tujuan dan berusaha untuk 

mengambil keuntungan dalam memenuhi kepentingannya. Kerjasama 

internasional, meliputi kerjasama bidang politik, social, pertahanan, 

keamanan, ekonomi dan kebudayaan yang tetap berdasarkan pada politik 

luar negari masig-masing negara.12 

Menurut Joseph Grieco yang merupakan seorang ilmuwan 

hubungan internasional, kerjasama internasional merupakan sebuah 

kewajiban yang dilakukan berdasarkan kebijakan negara tersebut, 

sehingga dengan begitu negara dapat dengan mudah mengatur kebutuhan 

dan negara dapat memperoleh keuntungan dari kerjasama yang dilakukan.  

Kerjasama dapat dibedakan menjadi tiga bentuk kerjasama yaitu 

kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerjasama multilateral. 

                                                             
10 Xinyuan Dai, Duncan Snidal And Michael Sampson, International Cooperation Theory And 

International Institutions diakses melalui 

http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore

-9780190846626-e-93  Pada Tanggal 25/04/2018 Pukul 19:15 PM  
11 Dr. Anak Agung Banyu Perwita Dan Dr. Yanyan Mochammad Yani, 2011, Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional, Pt Remaja Rosdakarya, hlm 33 
12 Drs Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional, Badung, Refika 

Aditama, hlm 276 

http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-93
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-93
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Kerjasama bilateral, adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. 

Kerjasama yang dilakukan biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, 

pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama regional, adalah kerjasama yang 

dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. 

Kerjasama tersebut dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik 

dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Terakhir kerjasama 

multilateral, adala kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara 

contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).13  

Kerjasama internasional dapat digolongkan menjadi tiga elemen 

penting yaitu : pertama, tindakan yang dilakukan oleh negara (dan aktor 

selain negara), kedua kerjasama dilakukan berdasarkan identifikasi dan 

komitmen untuk tujuan-tujuan yang akan dicapai, dan ketiga yaitu 

keuntungan dari hasil kerjasama yang dilakukan. Pertama perilaku setiap 

aktor negara, diarahkan ke beberapa tujuan. Semua aktor tidak harus 

memiliki tujuan yang sama tetapi mereka sepihak dalam melakukan 

kerjasama. Kedua, kerjasama yang dilakukan atas dasar permasalahan 

yang dihadapi masing-masing negara dengan komitmen bersama untuk 

mencapai kepentingan bersama. Ketiga, kerjasama yang dilakukan 

menyiaratkan keuntungan atau imbalan kepada para aktor. Keuntungan 

yang didapatkan tidak perlu sama besarnya atau baik untuk setiap negara 

tetapi kerjasama tersebut saling menguntungkan.14 

                                                             
13 Ibid hlm 273 
14 Helen Minler, 1992, International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And 

Weaksnesses, Cambridge University Press, hlm 467-468 
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Dalam konteks ini, terkait kerjasama yang dilakukan antara 

Indonesia dan Australia merupakan bentuk kerjasama bilateral karena 

hanya dilakukan oleh dua negara yakni Indonesia dan Australia. Kerja 

sama yang dilakukan merupakan kebijakan dari Indonesia. Hal ini 

mengingat Indonesia sebagai negara maritim yang merupakan jalur utama 

perdagangan internasional. Kerjasama dilakukan berdasarkan 

permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Australia di bidang maritim 

sehingga kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama bidang maritim 

yang dituangkan kedalam Maritime Cooperation dengan tujuan untuk 

mencapai kepentingan masing-masing kedua negara. Sehingga keuntungan 

yang akan didapatkan dari kerja sama tersebut adalah  laut Indonesia 

menjadi aman dari berbagai bentuk kejahatan transnasional (Transnational 

Crime) terutama Human Tracffiking, Illegal Fishing, Illegal Imigrant, 

Drugs Tracffiking, People Smuggling, dan Terorrism. 

 

1.6.2 Keamanan Maritim (Maritime Security)  

Keamanan Maritim menjadi salah satu konsep terbaru dalam studi 

hubungan internasional dan mempunyai defenisi yang semakin kompleks. 

Keamanan Maritim merupakan kombinasi tindakan preventif dan responsif 

untuk melindungi wilayah maritim terhadap berbagai ancaman serta  

tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara disengaja.15 

                                                             
15 Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele, 2013, Maritime Security – Perspectives for a 

Comprehensive Approach, diakses melalui 

https://www.files.ethz.ch/isn/162756/222_feldt_roell_thiele.pdf Pada Tanggal 21/11/2018 Pukul 

3:08 PM  

https://www.files.ethz.ch/isn/162756/222_feldt_roell_thiele.pdf


 

15 
 

Menurut Barry Buzan, keamanan maritim tampaknya memiliki dua 

interaksi pemikiran yang berbeda yaitu antara kelompok yang 

menggunakan kerangka tradisional tentang keamanan dan kelompok yang 

menggunakan kerangka non-tradisional. Kerangka tradisional lebih 

cenderung untuk membatasi konsep keamanan (de-securitization). Dalam 

kerangka keamanan tradisional yang lebih ditekankan adalah kepentingan 

keamanan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah. 

Sedangkan kelompok non-tradisional memiliki kecenderungan untuk 

memperluasnya konsep keamanan (securitization)  dimana dalam 

kerangka keamanan non-tradisional yang lebih ditekankan adalah 

kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). 

Kerangka keamanan non-tradisional menilai bahwa keamanan bukan 

hanya merujuk pada kedaulatan nasional dan militer akan tetapi juga 

ditunjukan untuk menjamin keamanan warga negara.  

Wilayah maritim yang biasanya berkaitan dengan wilayah 

internasional dikenal dengan hal yang bersifat anarki karena terdapat 

berbagai kepentingan negara dan kurangnya pengawasan terhadap 

aktivitas yang dilakukan di laut. Keamanan maritim juga terkait dengan 

pembangunan ekonomi. Domain martim selalu memiliki kepentingan 

ekonomi yang penting. Mayoritas perdagangan global dilakukan melalui 

jalur laut dan perikanan adalah industri yang signifikan. Pelayaran dan 

perikanan global telah berkembang menjadi industry yang besar dalam 

menunjang perekonomian negara. Nilai komersial lautan juga semakin 
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dievaluasi karena potensi ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya lepas 

pantai, energi fosil sentral dan juga penambangan dasar laut, serta janji-

janji ekonomi pariwisata pesisir.16  

Dalam konteks ini, kerjasama Indonesia dan Australia dalam 

bidang maritim (Maritime Cooperation) merupakan kerangka keamanan 

non-tradisional. Hal ini merujuk pada kepentingan keamanan perbatasan 

maritim antara Indonesia dan Australia yang harus di lindungi dari 

berbagai kerjahatan transnasional (Transnational Crime) yaitu Human 

Tracffiking, Illegal Fishing, Illegal Imigrant, Drugs Tracffiking, People 

Smuggling, dan Terorrism dimana beberapa dari ancaman-ancaman yang 

terjadi diperbatasan maritim kedua juga negara tergolong kedalam bentuk 

ancaman non-tradisional. 

1.7 Metode Penelitian  

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitu 

dengan mengumpulkan data dan informasiserta menggunakan konsep atau 

teori untuk menganalisis data. Jenis penelitian deskriptif berfokus pada 

pertanyaan dasar “bagaimana” sehingga penulis akan menjelaskan kerja 

sama Indonesia-Australia bidang maritim (Maritime Cooperation) Tahun 

2017-2018. 

 

1.7.2 Teknik Analisa Data  

                                                             
16 Christian Bueger, 2015, What is Maritime Security?, diakses melalui http://bueger.info/wp-

content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf Pada Tanggal 

21/11/2018 Pukul 3:00 PM 

http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf
http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf
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Teknik analisa data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan menekankan pendekatan induktif untuk menghubungan 

teori dan penelitian atau studi kasus.17 Sehingga penulis dapat 

menghubungkan teori kerjasama internasional dengan kerjasama 

Indonesia-Australia bidang maritim (Maritim Cooperation) Tahun 2017-

2018. 

1.7.3 Batasan Waktu dan Batasan Penelitian 

Batasan waktu dan batasan penelitian ini hanya mengacu pada tahun 2017-

2018 dimana perjanjian kerja sama dilakukan. Pembahasaannya, mengacu 

pada sejarah hubungan kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang 

maritim kemudian penulis mengkaji tentang kerja sama antara Indonesia 

dan Australia melalui teori kerjasama internasional dari Joseph Grieco 

yang melihat kerjasama internasional dari tiga elemen penting. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari buku-buku dokumen-dokumen artikel, jurnal 

surat kabar dan internet.18 Teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan 

mengumpulkan literatur yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan 

dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel dari internet maupun media 

cetak. 19 

 

                                                             
17 Op. Cit. hlm 77  
18 Dr. Uber Silalahi MA, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama, hlm 291 
19 Ibid hlm 96 
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1.8 Argumen Dasar 

Adapun argumen dasar dari penulis terkait kerja sama Indonesia-Australia 

bidang keamanan maritim (Maritime Cooperation) Tahun 2017-2018 yang 

diuraikan berdasarkan teori kerjasama internasional dari Joseph Grioce 

yang menjelaskan 3 elemen penting dalam kerjasama internasional, 

bahwasanya kerja sama bidang maritim yang dilakukan Indonesia dan 

Australia meliputi tiga bidang yaitu bidang keamanan, bidang ekonomi 

dan bidang sumber daya alam. Kerja tersebut dilakukan berdasarkan 

permasalahan yang dihadapi kedua negara dan kerja sama dilakukan atas 

dasar kesepakatan antara Indonesia dan Australia dengan tujuan untuk 

mencapai kepentingan bersama sehingga kerja sama tersebut dapat 

memberikan keuntungan yaitu terjaganya stabilitas keamanan di Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik serta terbebasnya perbatasan kedua negara 

dari berbagai kejahatan transnasional (Transnational Crime) terutama dari 

Human Tracffiking, Illegal Fishing, Illegal Imigrant, Drugs Tracffiking, 

People Smuggling, dan Terorrism. 

1.9 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

BAB JUDUL BAB ISI BAB 

I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4 Manfaat Penelitian 

     1.4.1 Manfaat Akademis  

     1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Penelitian Terdahulu  

1.6 Landasan Konseptual 

     1.6.1 Teori Kerjasama Internasional  

     1.6.2 Konsep Keamanan Maritim  

1.7 Metode Penelitian  

     1.7.1 Jenis Penelitian 

     1.7.2 Teknik Analisa Data 

     1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian  

     1.7.4 Teknik Pengumpulan Data  

1.8 Argumen Dasar 

1.9 Sistematika Penulisan 

II Kronologi Kerja sama 

Indonesia dan Australia 

Bidang Maritim 

2.1 Sejarah kerjasama Indonesia dan Australia 

2.2 Permasalahan Perbatasan antara Indonesia 

dan Australia  

2.1.1 People Smuggling  

2.2.1 Drugs Tracffiking 

2.2.3 Human Tracffiking  

2.2.4 Illegal Fishing 

2.2.5 Terrorism  

2.2.6 Illegal Imigrant 
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2.3  Kesepakatan Kerjasama  Indonesia dan 

Australia bidang maritim (Maritime 

Cooperation) Tahun 2017-2018 

 

III Analisis Kerja sama  

Indonesia-Australia 

bidang maritime 

(Maritime Cooperation) 

berdasarkan Teori 

Kerjasama Internasional 

(International 

Cooperation) 

3.1 Kerja sama Indonesia-Australia meliputi 

3.1.1 Bidang Keamanan  

3.1.2 Bidang Ekonomi 

3.1.3 Bidang Sumber Daya Alam  

 

 

IV Penutup 4.1 Kesimpulan  

4.2 Saran 


