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BAB II 

KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA DAN AUSTRALIA 

Pada bagian ini akan menjelaskan perjalanan hubungan antara Indonesia 

dengan Australia dimulai dengan dinamika hubungan kedua negara termasuk mengenai 

sedikit sejarah dibangunnya hubungan kerjasama. Indonesia dan Australia dikenal 

dengan hubungan bilateralnya yang unik karena sering terjadi pasang surut antar kedua 

negara yang juga akan dibahas dalam bagian ini, hingga terbangunnya kerjasama di 

bidang keamanan dan pertahanan antara Indonesia dan Australia yang menghasilkan 

perjanjian Lombok (Treaty Lombok). 

2.1 Dinamika Hubungan antara Indonesia dan Australia 

Hubungan baik antara Indonesia dan Australia merupakan sesuatu hal yang 

perlu untuk dijaga, kedua belah pihak menyadari bahwa kedakatan posisi negara 

mereka memiliki potensi yang bagus dan cenderung menguntungkan bagi kedua 

negara. Keinginan untuk terciptanya stabilisasi kawasan dan saling membantu dan 

mendukung dalam menjaga keamanan masing-masing. Namun, pasang surut masih 

terus terjadi didalam hubungan Indonesia dan Australia yang telah terjalin bahkan 

sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekannya.  

2.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia 

Hubungan antara Indonesia dan Australia telah terjalin lama, dimulai pasca 

Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Australia merupakan salah satu 
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negara yang mendukung Indonesia mendapatkan kemerdekannya dari penjajah 

Belanda, bantuan dan dukungan itu hadir mulai tahun 1942-1955. Dalam perjalanan 

Australia membantu Indonesia di bidang pertahanan, tidak hanya sebatas kesempatan 

pendidikan dan pelatihan yang luas kepada TNI tetapi juga membangun kerjasama 

dengan Lembaga-lembaga seperti Lembaga Keamanan Nasional (Lemhannas).37Ada 2 

persepsi Australia terhadap Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama mereka, 

yaitu persepsi sejarah dan geografis atau geo-political.38 

Dalam persepsi sejarah, Australia yang tumbuh sebagai negara imigran, awal 

tahun 1970 Australia merasa sebagai bangsa kulit putih yang dikelilingi oleh bangsa 

kulit berwarna. Dengan keadaan seperti itu, muncul rasa kekhawatiran akan adanya 

invasi kultural maupun invasi militer, terutama oleh bangsa Jepang dan China. Pada 

tahun 1973, Australia mulai mendekati negara-negara Asia dalam arti postitf dan mulai 

berbicara mengenai multi-kulturalisme. Keadaan Indonesia sendiri berada Kawasan 

Asia yang memiliki posisi yang strategi, sehingga Australia berusaha memiliki 

hubungan yang baik dengan Indonesia dan memandang posisi Indonesia sebagai 

negara penyangga (buffer state)39 dari serangan militer musuh Australia. Harapan 

Australia selain hubungan persahabatan dengan Indonesia adalah Australia berharap 

                                                           
37The Honourable Joel Fitzgibbon MP, Arsip Kedutaan Besar Australia Indonesia: Pidato Menteri 

Pertahanan Australia pada 18 September 2008, diakses melalui 

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PidatoMenhan.html, diakses pada 18 Juni 2019, 11:00 

WIB. 
38 Ikrar Nusa Bhakti, ‘Kilas Balik Hubungan Indoneisa-Australia dan Prospeknya di Masa akan 

Datang’, dalam Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES No. 2/1996, Hal. 299. 
39 Buffer State atau negara penyangga adalah kondisi suatu negara yang mana posisinya berada di tengah-

tengah atau diantara 2 wilayah yang memiliki kekuatan besar. Negara penyangga akan dianggap sebagai 

pihak netral yang mampu mencegah potensi munculnya konflik diantara kedua negara tersebut.  

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PidatoMenhan.html
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Indoneisa tidak jatuh kedalam pemerintahan yang komunis maupun ke tangan negara 

asing yang bermusuhan dengan Australia. 

Persepsi geografis, Indonesia dan Australia memiliki kedekatan wilayah yang 

cukup dekat. Garet Evants yang pada tahun 1983-1996 menjadi Menteri Luar Negeri 

Australia menyatakan bahwa hubungan Australia dan Indonesia adalah sesuatu yang 

harus dibangun dengan baik dan stabil, Evans menyadari bahwa penting bagi kedua 

negara memiliki situasi hubungan yang stabil karena banyak potensi baik yang dapat 

dihasilkan dari hubungan kedua negara terlebih karena kedekatan aspek geografisnya. 

Adanya background pada masa pelayaran dan proses perdagangan hasil bumi dan laut 

juga menjadi pendorong terjalinnya komunikasi yang baik bagi kedua negara, dan 

imigrasi terjadi dengan mudah. Selain itu, pada masa dulu Indonesia dan Australia 

pernah menjadi satu yang dikenal dengan, Paparan Sunda (bentangan dari Australia 

hingga Indonesia bagian Jawa dan Sumatera jadi satu), Paparan Walace (Papua dan 

Australia menjadi satu).40 

Beberapa isu yang menjadi perekat kedua negara adalah dimulai dari 

permasalahan hubungan Indonesia dengan Papua Nugini, imigrasi gelap hingga 

terrorisme yang akhirnya juga menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan di bidang 

pertahanan dan keamana Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia memiliki 

beberapa kepentingan bersama salah satunya, Indonesia dan Australia memiliki 

                                                           
40M. C Rickles, A History of Modern Indonesia Since c. 1200, Terj, diakses melalui 

https://kalamkopi.files.wordpress.com/2017/04/m-c-ricklefs-sejarah-indonesia-modern-1200-2004.pdf, 

diakses pada 17 June 2019, 15.24 WIB 

https://kalamkopi.files.wordpress.com/2017/04/m-c-ricklefs-sejarah-indonesia-modern-1200-2004.pdf
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kepentingan bersama untuk melindungi kepentingan maritim mereka dalam keamanan 

tradisional maupun non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan senjata, imgiran 

gelap, human trafficking, hingga obat-obat terlarang.41  

Menurut Australia, penguatan dan mempertahankan kerjasama maupun 

hubungan bilateral dengan Indonesia merupakan hal yang sangat pokok dalam status 

negara bertetangga yang sama-sama menghadapi tantangan keamanan dalam mencapai 

stabilitas Kawasan.42 Selain itu, dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 1994 

(Australian Defence White Paper) menyatakan bahwa Australia sangat bergantung 

pada negara-negara di Asia termasuk Indonesia khusunya dalam keamanan bidang 

ekonomi.43 Upaya Indonesia dalam mencapai kestabilan demokrasi dan keterbukaan 

Indonesia juga menarik perhatian Australia dan dianggap sebagai peluang untuk 

memperluas pengaruhnya untuk Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia keterbukaan ini 

juga bisa digunakan untuk menggali banyak informasi maupun bantuan di bidang 

ekonomi, pendidikan, pertahanan hingga ilmu pengetahuan dan teknologi, karena 

Australia cenderung lebih unggul dibandingkan Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 

yang mencapai hingga 10 kali lipat dibandingkan Australia, pertumbuhan GDP dan 

jumlah middle class yang lebih banyak menjadikan Indonesia yang awalnya dianggap 

                                                           
41 Ibid, 
42 Ibid.  
43Australian Defence White Paper, diakses melalui 

http://www.defence.gov.au/Publications/wpaper1994.pdf , diakses pada 8 Juni 2019, 16.20 WIB. 

http://www.defence.gov.au/Publications/wpaper1994.pdf
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sebagai partner yang lemah bagi Australia menjadi partner yang lebih kuat dan 

berpengaruh bagi Australia.44 

Hubungan Indonesia dan Australia sering dianggap seperti rollercoster dan 

unik (Colin Brown), banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh kedua negara 

mempengaruhi hubungan bilateral mereka.45 Adanya pasang surut didalam hubungan 

Indonesia dan Australia tidak menghalangi keinginan mereka untuk mencapai 

keuntungan dari kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama, tidak 

hanya dari kepentingan individu saja tetapi hubungan baik dari kedua negara ini tentu 

akan memberikan efek positif dan kestabilan bagi kawasan mereka.  

Sifat ketergantungan antar negara cenderung muncul dalam hubungan bilateral 

kedua negara, Indonesia dan Australia dalam hubungan bilateralnya sama-sama 

membantu dan menghormati satu dengan yang lainnya. Mayoritas hubungan Indonesia 

dan Australia berfokus terhadap aspek keamaanan, hal ini dikarenakan lahirnya Treaty 

Lombok pada tahun 2006 yang dengan jelas memberikan poin-poin besar dalam 

kerjasama keamanan. Indonesia dan Australia yang juga banyak memiliki kesamaan 

dalam kasus-kasus keamanan, hal ini tentu mendorong kedua negara untuk tetap 

menjaga hubungan bilateral ini. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan sebuah 

                                                           
44Christopher B. Roberts, Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential, diakses 

melalui https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137397416_10, diakses pada 28 Juni 2019, 

17.10 WIB 
45Rod Lyon, The Indonesia-Australia Bilateral Relationship: Strategic Design or Muddling Through, 

diakses melalui https://www.aspistrategist.org.au/the-australia-indonesia-bilateral-relationship-

strategic-design-or-muddling-through/, diakses pada 28 Juni 2019, 15.00 WIB 

https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137397416_10
https://www.aspistrategist.org.au/the-australia-indonesia-bilateral-relationship-strategic-design-or-muddling-through/
https://www.aspistrategist.org.au/the-australia-indonesia-bilateral-relationship-strategic-design-or-muddling-through/
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negara terus bertambah bersamaan dengan ancaman-ancaman yang ada dan semakin 

tinggi.  

2.1.2 Hubungan Indonesia dan Australia Pada Masa Pemerintahan Jokowi 

Hubungan Indonesia dan Australia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo 

pada tahun 2014 dimulai dengan surutnya hubungan kedua negara. Ketegangan kedua 

negara disebabkan beberapa permasalahan diantaranya berkaitan dengan narkoba, 

masalah pelanggaran di perairan hingga di ranah siber yaitu kegiatan espionage.46 

Dalam pertemuan pertama Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and 

Security pada 21 Desember 2015, kedua Menteri yang hadir mempertegas kembali 

mengenai peningkatan kerjasama bilateral di bidang keamanan sebagai tindakan lanjut 

dan didasari dari perjanjian Lombok.47 

Potensi hubungan Indonesia-Australia merupakan hal yang harus tetap dijaga, 

terutama dalam aspek keamanan dan penanggulangan terrorisme, penandatanganan 

ASEAN-Australia MoU on Cooperation International Terrorism, untuk melanjutkan 

kerjasama dalam menghadapi terrorisme biasa hingga cyber terrorism, sehingga 

keamanan dan kestabilan dikawasan juga tercapai.48 Hubungan kedua negara memang 

cenderung naik dan turun, di tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik Indonesia 

                                                           
46 BBC, Pasang Surut hubungan Australia dan Indonesia: Tegang namun Pragmantis, diakses melalui 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527300, diakses pada 20 Juni 2019, 18.30 WIB 
47 Australian Embassy Indonesia, Joint Statement the Meeting of the Indonesia-Australia Ministerial 

Council on Law and Security, diakses melalui https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/JS15_001.html, 

diakses pada 2 Juli 2019, 19.00 WIB. 
48 Sekretarat Kabinet Republik Indonesia, President Jokowi Applauds Cooperation with Australia on 

Combatting Terrorism, diakses melalui https://setkab.go.id/en/president-jokowi-applauds-cooperation-

with-australia-on-combatting-terrorism/, diakses pada 30 Juni 2019, 16.30 WIB 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527300
https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/JS15_001.html
https://setkab.go.id/en/president-jokowi-applauds-cooperation-with-australia-on-combatting-terrorism/
https://setkab.go.id/en/president-jokowi-applauds-cooperation-with-australia-on-combatting-terrorism/
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telah dibuat geram terlebih dahulu karena Australia telah melanggar perbatasan 

wilayah.49 Namun, komitmen kedua negara dalam menjaga hubungan baik untuk terus 

berjalan dengan tetap menunjukkan dan memberikan dukungan antar negara, pada 

pelantikan presiden Jokowi bulan Oktober 2014 Australia dengan diwakili mantan PM 

Tony Abbott turut hadir. Presiden Jokowi berusaha untuk membangun hubungan yang 

baik dengan Australia dengan meningkatkan keamanan mereka diranah dunia siber, 

pembahasan mengenai kerjasama ini juga dibahas di sela-sela acara Singapore Cyber 

Week pada September 2017 yang diwakili oleh Luhut Purwanto dan Dan Tehan dari 

pihak Australia yang pada akhirnya menghasilkan perencanaan cyber policy dialogue 

yang hingga saat ini telah dilakukan hingga 2 kali.50 

2.1.3 Pasang-Surut Hubungan Indonesia-Australia Dibidang Keamanan 

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki perjalanan yang panjang, 

dalam sejarahnya hubungan kedua negara ini tidak terlepas dari beberapa konflik yang 

terjadi yang menyebabkan hubungan kedua negara ini menjadi tegang. Beberapa faktor 

diantaranya adalah ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia (1963-

1966) dimana Australia ikut campur dan memihak kepada Malaysia yang pada 

akhirnya mengakibatkan adanya pertempuran militer antara Australia dengan 

                                                           
49 Cameron Stewart, Navigation Mistakes Cause Navy to enter Indonesian Waters Five Times, dalam 

artikel The Australian, diakses melalui https://www.theaustralian.com.au/national-

affairs/immigration/navigation-mistakes-cause-navy-to-enter-indonesian-waters-five-times/news-

story/7f15191b942ca61c80ffe3ed7df3250d, diakses pada 2 Juli 2019, 17.30 WIB 
50 Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Indonesia-Australia Kembali perkuat 

Kerjasama Cyber Security, diakses melalui https://polkam.go.id/indonesia-australia-kembali-perkuat-

kerjasama-cyber-security/, diakses pada 4 Juli 2019, 18.40 WIB.  

 

https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/immigration/navigation-mistakes-cause-navy-to-enter-indonesian-waters-five-times/news-story/7f15191b942ca61c80ffe3ed7df3250d
https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/immigration/navigation-mistakes-cause-navy-to-enter-indonesian-waters-five-times/news-story/7f15191b942ca61c80ffe3ed7df3250d
https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/immigration/navigation-mistakes-cause-navy-to-enter-indonesian-waters-five-times/news-story/7f15191b942ca61c80ffe3ed7df3250d
https://polkam.go.id/indonesia-australia-kembali-perkuat-kerjasama-cyber-security/
https://polkam.go.id/indonesia-australia-kembali-perkuat-kerjasama-cyber-security/
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Indonesia, selain itu permasalahan pisahnya Timor Timur dianggap oleh Indonesia 

bahwa Australia menjadi salah satu alasan lepasnya Timor Timur.51  

Hubungan antara Indonesia dan Australia telah terbangun baik bahkan sebelum 

Indonesia meraih kemerdekannya. Australia turut membantu dan mendukung 

Indonesia dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, bagi Australia, Indonesia 

layak mendapatkan kemerdekannya sendiri. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia mem-

proklamirkan kemerdekannya, tetapi Australia masih memantau kemampuan 

masyarakat Indonesia dalam hal kemerdekaan mereka, hingga saat ditandangainya 

Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Melalui Perjanjian tersebut, Belanda mengakui 

secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Samudra.52 Pada 

tahun 1947 Australia menjadi pertama kali mengakui secara de facto atas kemerdekaan 

Indonesia.  

Pada tahun 1948 terjadinya Agresi Militer Belanda II, Indonesia mendapatkan 

dukungan dari Australia. Agresi militer ini merupakan aksi serangan Belanda terhadap 

Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia pada saat itu dan terjadinya 

penangkapan terhadap beberapa tokoh penting termasuk Soekarno. Aksi ini sangat 

dikecam oleh Australia dan mendorong adanya tindakan dari PBB dan Australia turut 

                                                           
51 Siti Muti’ah Setyawati, Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika 

Hubungan Kedua Negara, Jurnal, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, eJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Volume 1, No.2, November 2015, diakses melalui 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf., diakses 24 September 2018, 21.23 WIB. 
52 Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia, 

diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/i/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-

diplomasi-indonesia, diakses pada 4 Juli 2019, 22.20 WIB 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10848/pdf
https://kemlu.go.id/portal/i/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia
https://kemlu.go.id/portal/i/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia
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ikut dalam beberapa Konferensi yang membahas gencatan senjata Belanda terhadap 

Indonesia.53 

Pada tahun 1959 muncul ketegangan antara Indonesia dan Australia mengenai 

sengketa Papua Barat, Pemerintahan Australia memiliki kepentingan strategis yang 

penting. Menurut Percy Spender, Australia lebih memiliki kemiripan dengan Papua 

Barat dan memiliki pandangan yang berbeda dengan Indonesia terhadap pemisahan ini. 

Australia melihat banyak pelanggaran yang terjadi di Papua dan menilai Indonesia 

tidak mampu berbuat banyak, sehingga Australia juga menilai Papua Barat berhak 

mendapatkan kemerekaannya sendiri selama Indonesia tidak mampu 

menyelesaikannya.54 Australia merasakan dilema atas pemisahan Papua dengan 

Indonesia, disisi lain kedua negara terikat perjanjian Traktat Lombok, dan Indonesia 

mengatakan pemisahan Papua merupakan masalah internal Indonesia.  

Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada tahun 1962 juga 

memiliki pengaruh terhadap hubungan Indonesia dan Australia, dipicu dengan 

rancangan Malaysia untuk membangun Fedarasi Malaya. Pembentukan Negara 

Fedarasi Malaysia rencananya terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Serawak, dan 

Sabah.55 Ada perbedaan padangan dari Indonesia dan Australia dalam peristiwa ini: 

                                                           
53 Ibid 
54Zainuddi Djafar, Kemerdekaan Papua dan Relevansi Reaksi Tiga Negara’, diakses melalui 

http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/453/266, diakses pada 4 Juli 2019, 

19.40 WIB 
55Federal Consttitution, diakses melalui 

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).p

df, diakses pada 5 Juli 2019, 19.20 WIB 

http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/453/266
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf
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a. Menurut Indonesia, adanya rancangan Federasi Malaya ini merupakan ide dari 

Inggris yang saat itu masi memiliki pengaruh besar di Malaysia, hal ini menjadi 

kekhawatiran Indonesia. Bagi Indonesia, hal ini menjadi cara baru Inggris 

memiliki ‘kekuatan’ di Kawasan Asia Tenggara, dan menganggap Malaysia 

menjadi ‘boneka’ Inggris dalam menjalankan bentuk baru dari kolonialisme 

dan imperialisme yang juga berpotensi menganggu keamanan dan memicu 

pemberontakan di Indonesia.  

b. Sedangkan dalam pandangan Australia, adanya Federasi Malaysia ini 

merupakan dekoloniasasi dengan cara damai. Penyatuan Malaysia, Singapura, 

dan bagian lainnya akan menimbulkan kestabilan di kawasan tersebut. Alasan 

lain Indonesia menolak Faderasi ini ialah, Indonesia khawatir kembalinya 

pengaruh Inggris di Indonesia. Penolakan Indonesia diakhiri dengan pemutusan 

hubungan diplomatik secara sementara dengan Malaysia, sedangkan bagi pihak 

Australia sendiri merasa terancam oleh Indonesia atas kepentingan 

nasionalnnya.56 Melalui permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia, 

menghasilkan hubungan antara Indonesia-Australia dalam ketegangan 

walaupun tidak begitu besar.  

Indonesia dan Australia telah berkomitmen untuk menjalin hubungan bilateral 

yang baik dengan saling membantu dan mendukung dalam pembangunan nasional. 

                                                           
56Brian Avery, Indonesia Confrontation of Malaya 1962-1966, diakses melalui 

http://www.4rarassociationsaustralia.com/Confrontation%20of%20Malaysia.pdf, diakses pada 17 Juni 

2019, 14.30 WIB.  

http://www.4rarassociationsaustralia.com/Confrontation%20of%20Malaysia.pdf
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AIDAB (Australian International Development Assistance Bureau) atau dikenal juga 

dengan AusAid (Australian Agency For International Development) yang didirikan 

pada tahun 1974 merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan 

kepentingan nasional Australia dengan mengurangi kemiskinan, memberikan bantuan 

terhadap negara berkembang dengan memajukan pelayanan bidang pendidikan, 

kesehatan termasuk memerangi penyakit HIV/AIDS, memberantas korupsi dan 

memelihara keamanan. Melalui organisasi ini, Indonesia telah mendapatkan beberapa 

kali bantuan seperti pada tahun 2006 Australia memberikan bantuan kepada Indonesia 

untuk mendukung anggaran pembangunan.57 

Selanjutnya pada tahun 2009 saat terjadi gempa di Sumatera, Australia 

memberikan sumbangan sebesar $250.000 untuk tim kesehatan dan bantuan tim 

pencari dan penyelamat korban beranggotakan 36 orang.58 

Persoalan atas vonis penjara juga sempat memperburuk hubungan kedua 

negara, pada tahun 2005 Kedutaan Besar Indonesia di Australia mendapatan teror dari 

senyawa biologi yang mengharuskan kantor kedutaaan di tutup sementara. Aksi teror 

                                                           
57Kedutaan Besar Australia Indonesia, Arsip Siaran Media: Anggaran Dana Bantuan Australia ke 

Indonesia Rp. 2,3 Triliun, 10 Mei 2006, diakses melalui 

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM06_013.html, diakses pada 17 Juni 2019, 18.33 

WIB.  
58 Kedutaan Besar Australia Indonesia, Arsip Siaran Media: Bantuan Australia untuk Indonesia, 2 

Oktober 2009, diakses melalui https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_073.html , 

diakses pada 19 Juni 2019, 20.40 WIB.  

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM06_013.html
https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_073.html
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ini diduga merupakan hasil dari kemarahan masyarakat Australia atas vonis Schapelle 

Leigh Corby yang dihukum penjara 20 tahun karena penyelundupan 4kg mariyuana.59 

Kasus penyadapan Australia terhadap para petinggi Indonesia (Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono, Mantan wakil 

Presiden Yusuf Kalla, dll) yang terjadi beberapa kali dalam jangka tahun 2007-2009 

sempat menjadi puncak surutnya hubungan bilateral kedua negara. Indonesia merasa 

dilecehkan oleh Australia dan melanggar asas-asas kerjasama yang telah dibangun. 

Indonesia menghentikan sementara hubngan bilateral dengan Australia hingga 

meminta pulang Duta besar Indonesia untuk Australia yang saat dijabat oleh Nadjib 

Riphat Kesoema.60 

Pada tahun 2013 hubungan Indonesia dan Australia dalam keadaan dilema 

mengenai permasalahan imigrasi pasca terpilihnya Perdana Menteri Tony Abbott. 

Dalam kampanyenya PM Abbott mengatakan akan mengendalikan jumlah pencari 

suaka dengan menyiapkan Operasi ‘Bordes Sovereign’. Australia merupakan destinasi 

favorit oleh pencari suaka dari berbagai negara dan Australia juga turut 

menandatangani Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 yang merupakan 

                                                           
59Liputan6, Kedubes RI di Australia ditutup”, diakses melalui 

https://www.liputan6.com/global/read/102659/kedubes-ri-di-australia-

ditutup?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c

om%2F, diakses pada 19 Juli 2019, 20.30 WIB 
60BCC,BIN: Australia Menyadap Sejak 2007”, diakses melalui 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia, diakses pada 

20 Juli 2019, 22.00 WIB.  

https://www.liputan6.com/global/read/102659/kedubes-ri-di-australia-ditutup?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/global/read/102659/kedubes-ri-di-australia-ditutup?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/global/read/102659/kedubes-ri-di-australia-ditutup?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia
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instrumen pokok dala hukum internasional yang berkaitan dengan status dan perlakuan 

terhadap pengungsi.61 

Hubungan permasalahan pencari suaka Australia dengan Indonesia adalah, 

Indonesia merupakan negara transit ketika kapal pengangkut pencari suaka yang ingin 

ke Australia, sedangkan dengan adanya kebijakan PM Abbott tersebut menjadikan 

negara pengungsi (Indonesia) terpaksa menampung dan menimbulkan permasalahan 

kedaulatan Indonesia. Keberatannya Indonesia terhadap kebijakan Australia berujung 

pada pemberentihan sementara atas hubungan bilateral Indonesia dengan Australia.62 

Kurangnya koordinasi kedua negara dan adanya masalah penyadapan menjadi alasan 

pemberhentian kerjasama sementara tersebut sehingga ketegangan muncul karena 

pihak Indonesia sangat dirugikan. Namun, pada akhirnya hal baik yang muncul dalam 

permasalahan ini karena Indonesia dan Australia akhirnya sepakat untuk melakukan 

kerjasama untuk menangani masalah imigran dan pencari suaka ini.63 

Pada tahun 2014, hubungan Indonesia dan Australia kembali terguncang 

bersangkutan dengan permasalahan perbatasan wilayah. Permasalahan perbatasan 

wilayah bagi Indonesia memang sering terjadi mengingat wilayah kita luas dengan 

                                                           
61UNHCR, Konvensi dan Prtokol mengenai status pengungsi, diakses melalui 

https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf, diakses pada 

20 Juli 2019, 22.20 WIB 
62Rahmad Akbar, Dampak Kebijakan Australia terkait isu Pencari Suaka Terhadap Hubungan Bilateral 

Australia-Indonesia (2013-2015), diakses melalui 

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/746/jbptunikompp-gdl-rahmadakba-37274-11-nikom_44-l.pdf. 

diakses pada 20 Juli 2019, 22.50 WIB.  
63Sita Hidriyah, Isu Imigran Gelap dalam Hubungan Bilateral Australia-Indonesia’, diakses melalui 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-19-I-P3DI-Oktober-2013-60.pdf, 

diakses pada 21 Juli 2019, 01.20 WIB 

https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/746/jbptunikompp-gdl-rahmadakba-37274-11-nikom_44-l.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-19-I-P3DI-Oktober-2013-60.pdf
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lautan dan stategis menjadi tantang tersendiri dan rentan oleh berbagai kejahatan lintas 

negara sehingga membutuhkan perhatian yang khusus. Pihak Australia setidaknya 

telah melanggar perbatasan wilayah di Indonesia sebanyak 5 kali pada tahun 2014, 

walaupun pihak Australia telah meminta maaf secara khusus, Indonesia tetap 

memandang pihak Australia ceroboh karena alasan ketidaksengajaannya atau karena 

kesalahan navigasi kapal yang mengakibatkan pelanggaran.64 Salah satu 

permasalahnnya ialah kapal yang berasal dari perairan Indonesia yang mengangkut 

pencari suaka dan bertujuan ke Australia terhadang oleh kapal AL Australia.  

Terlepas dari permasalahan batas wilayah ini, Indonesia dan Australia tetap 

menjalin kerjasamanya dibidang keamanan dan keamanan laut karena memiliki 

kekhawatiran yang sama mengenai kejahatan yang terjadi melalui perairan seperti 

perasalahan imigrasi ilegal hingga potensi terrorisme. Perjanjian batas Maritim 

Indonesia-Australia memiliki 3 bagian yaitu, Perjanjian garis batas Landas Kontinen 

yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971, lalu perjanjian tersebut 

ditambahkan pada tanggal 9 Oktober 1972 dan Perjanjian Perbatasan Maritim yang 

meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada tanggal 16 Maret 1997.65 

 

 

                                                           
64 Cameron Stewart, Op.Cit., Hal. 44. 
65 Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Perbatasan Maritim RI-Australia, diakses melalui 

https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf, diakses pada 22 

Juli 2019, 15.00 WIB.  

https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf
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2.2 Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia  

Pada tahun 1996 Indonesia dan Australia membuat perjanjian di bidang 

pertahanan dan keamanan. Perjanjian tersebut didasari atas keinginan kedua negara 

untuk memperkerat persahabatannya dan menyadari pentingnya jaminan perdamaian 

dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya perkembangan ekonomi 

dan kesejahteraan bagi kedua negara. Selain itu, perjanjian ini didasari pula atas 

kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik dan 

integrasi kawasan bagi semua negara. Melalui perjanjian ini, kedua negara 

menyepakati beberapa hal yaitu:66 

1. Para Menteri kedua negara akan berkonsultasi bersama secara tetap mengenai 

permasalahan keamanan namun tetap menghormati satu dengan yang lainnya.  

2. Menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang terjadi yang mempengaruhi 

kepentingan keamanan bersama dan mempertimbangkan tindakan individu 

maupun tindakan bersama 

3. Kedua negara secara konsisten akan bekerjasama dalam menanggapi 

permasalahan keamanan dan perjanjan ini berlaku sejak tanggal 15 juni 1996. 

2.2.1 Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) 

Sejak tahun 1959 Indonesia dan Australia telah berhubungan secara bilateral, 

pada tahun tersebut kedua negara telah fokus melakukan kerjasama bilateral dalam 

                                                           
66Australia-Indonesia Institute (AII), Hubungan antara Australia dan Indonesia”, diakses melalui 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab11/index.html, diakses 

pada 22 Juli 2019, 15.50 WIB.  

https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab11/index.html
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aspek kemanan, yang pada akhirnya di tahun tersebut dianggap sebagai dasar dari 

beberapa perjanjian-perjanjian lain mengenai keamanan sampai saat ini. Secara 

geografis letak kedua negara ini berdekatan maka itu menjadi faktor pendukung utama 

untuk kedua negara ini tetap harus menjaga hubungan baik demi kestabilan keamanan 

regional. Menurut Jamie Mackie dalam Australia and Indonesia: Current Problems, 

Future Prospect menggambarkan bagaimana hubungan Indonesia-Australia 

mengalami pasang surut dikarenakan adanya perbedaan yang menonjol dalam hal 

kondisi ekonomi, jumlah penduduk, etnis, budaya, maupun agama.  

Kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan merupakan yang paling 

utama dibangun dari kedua negara ini, sejak tahun 2006 telah disusun kerangka 

kerjasama mengenai kerjasama keamanan ‘Agreement between the Republic of 

Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation’ di Mataram 

disebut juga ‘Traktat Lombok’ pelaksanaan perjanjian ini berada di naungan 

Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF). Perjanjian ini ditandatangai oleh 

Menteri Luar Negeri RI Dr. N. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia 

Alexander Downer, dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Perdana Menteri John Howard. Perjanjian ini mengatur mengenai 

masalah-masalah keamanan yang menjadi kepentingan kedua negara, mengatur 

keamanan dalam arti luas yang tidak hanya sekedar pakta militer, tetapi termasuk 

menganai pencegahan dan penanganan terhadap kejahatan lintas negara dan bidang 

kerjasama lainnya seperti kerjasama counterterrorism, keselamatan maritim, 
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keamanan penerbangan, dan lain-lain. Selain itu, secara khusus traktat ini mampu 

memberi kerangka yang bernilai untuk pengembangan hubungan pertahanan bilateral 

di masa depan untuk Indonesia dan Australia.  

Beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaan hubungan bilateral kedua 

negara, yang melalui prinsip-prinsip ini juga akan menjadi landasan atau dasar untuk 

meningkatkan kerjasama di beberapa bidang lain tersebut, antara lain yaitu:67 

a. Prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, prinsip ini menjadi alasan 

dibuatnya Agreement between the Republic of Indonesia and Australia dalam 

aspek pertahanan dan keamanan. 

b. Prinsip saling menghargai dan mendukung kedaulatan, kesatuan nasional, 

integritas wilayah, dan kemerdekaan politik. Prisip ini merupakan sebuah 

keharusan antara negara yang ingin melakukan kerjasama. Namun, hubungan 

Australia dan Indonesia memang selalu naik turun yang mengakibatkan 

terkadang prinsip ini tidak terealisasikan secara utuh. Indonesia pernah 

menghentikan kerjasama dengan Australian Defence Force untuk sementara 

waktu dikarenakan saat melakukan pelatihan bersama, pihak Indonesia 

menemukan unsur yang menjelek-jelekkan TNI.68 Di sisilain, untuk 

                                                           
67Kementrian Luar Negeri Indonesia, Penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan 

RI-Asutralia di Lombok, 14 Maret 2006, diakses melalui https://ex.kemlu.go.id/id/berita/siaran-

pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Keamanan-RI---Australia-di-

Lombok.aspx, diakses pada tanggal 4 November 2018, 01.00 WIB.  
68Sayidiman Suryohadiprojo, TNI Tunda Kerjasama Militer dengan Australia”, Kompas Online, 4 Juli 

2017, diakses melalui 

https://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/12284531/tni.tunda.kerja.sama.militer.dengan.adf.austra

lia, diakses pada tanggal 29 September 2018, 23.00 WIB 

https://ex.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Keamanan-RI---Australia-di-Lombok.aspx
https://ex.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Keamanan-RI---Australia-di-Lombok.aspx
https://ex.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Keamanan-RI---Australia-di-Lombok.aspx
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/12284531/tni.tunda.kerja.sama.militer.dengan.adf.australia
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/12284531/tni.tunda.kerja.sama.militer.dengan.adf.australia
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membangun rasa saling menghargai ini kedua negara juga telah 

menandatangani perjanjian Code of Conduct Framework for Security 

Cooperation.69 Code of conduct ini merupakan respon dari masalah 

penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, hal ini menjadi salah 

satu kenaikan kerjasama mereka dalam ranah dunia siber, tujuan perjanjian ini 

adalah agar tidak ada lagi tindakan espionage antar kedua negara.  

c. Prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pihak, 

dalam perjalanan hubungan Indonesia dan Australia, prinsip ini masih sering 

dilanggar oleh kedua negara. khususnya pada peristiwa lepasnya Timor-Timor 

dengan Indonesia. Menurut pihak Indonesia, pihak Australia terlalu ikut 

campur dengan masalah internal Indonesia dan menjadi salah satu faktor 

pisahnya timor-timor dengan Indonesia, hal ini diakui oleh mantan Presiden 

Timor-Timor, Xanana Gusmao.70 

d. Prinsip untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Salah satu contoh kasus 

dalam realisasi prinsip ini adalah penyelesaian masalah menggunakan jalur 

damai antara Indonesia dengan Australia tentang batas laut. Permasalahan atas 

pengakuan Australia atas batas batas laut yang tidak jelas (batas maritime timor 

leste – Australia). Namun, tehitung sejak 7 Maret 2018, Indonesia dan Australia 

                                                           
69Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Joint Understanding on a Code of 

Conduct Between the Republic of Indonesia and Australia in Implementation of The Lombok Treaty), 

diakses melalui https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-

the-framework-for-security-cooperation.aspx, diakses pada 23 Juli 2019, 16.30 WIB  
70Jakarta Greater, Australia Dorong Timor Timur Merdeka ,diakses melalui 

https://jakartagreater.com/ksad-australia-dorong-timor-timur-merdeka-incar-minyak/, diakses pada 30 

Juni 2019, 18.30 WIB.  

https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx
https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/code-of-conduct-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx
https://jakartagreater.com/ksad-australia-dorong-timor-timur-merdeka-incar-minyak/
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sepakat untuk menggunakan jalur damai yang dilandasi oleh Konvensi Hukum 

Laut 1982.71 

e. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman ataupun tindakan kekerasan 

terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik pihak lain. Dalam 

perjalanan hubungan antara Indonesia dan Australia, kedua negara masih bisa 

menahan diri satu sama lain untuk tidak menggunakan perilaku yang agresif 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika hubungan kedua negara mengalami 

masa panas, biasanya respon kedua negara hanya sebatas pemberhentian 

sementara kerjasama, kedua negara sangat ingin menjaga hubungan bilateral 

mereka demi mencapai tujuan negara masing-masing dan keuntungan 

kerjasama yang akan didapat untuk kedua negara.  

Tindak lanjut dari Traktat Lombok ini adalah pada tahun 2008 di Canberra, 

Australia menandatangani rencana aksi bagi pelaksanaan persetujuan antara Republik 

Indonesia dengan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan. Dalam perjanjian 

tersebut ada beberapa poin, yaitu:72 

a. Mengakui adanya hubungan persahabatan yang telah berlangsung antara 

Indonesia dan Australia termasuk rakyatnya 

                                                           
71 Indonesia Sambut baik Penggunaan jalan damai dalam Penyelesaian Batas Maritim, 7 Maret 2018, 

diakses melalui https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-sambut-baik-

penggunaan-jalan-damai-dalam-penyelesaiaan-batas-maritim.aspx, diakses pada tanggal 10 November 

2018, 22.19 WIB.  
72 Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2006, Pengaturan Antara Kementrian Pertahanan 

Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia, versi online, diakses dari  

http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0236.pdf, diakses pada tanggal 14 

November 2018, 20.30 WIB.  

https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-sambut-baik-penggunaan-jalan-damai-dalam-penyelesaiaan-batas-maritim.aspx
https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-sambut-baik-penggunaan-jalan-damai-dalam-penyelesaiaan-batas-maritim.aspx
http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0236.pdf
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b. Menginginkan untuk lebih meningkatkan, mengembangkan, dan menguatkan 

rasa saling percaya serta kerjasama dalam bidang pertahanan dan militer 

c. Menimbang bahwa kerjasama antara Indonesia dan Australia adalah untuk 

melindungi kepentingan strartegis yang sama dari kedua negara 

d. Menyadari bahwa pelaksanaan Traktat Lombok dan peningkatan kerjasama 

pertahanan akan menguntungkan kedua belah pihak dan berdasarkan komitmen 

terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas territorial kedua 

belah pihak 

e. Konsisten dengan komitmen kedua negara yang juga berdasarkan atas hukum 

international dan hukum peraturan kedua negara masing-masing.   

Perjanjian Lombok yang telah ditandatangani pada tahun 2006 dianggap 

sebagai landasan paling dasar bagi kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang 

keamanan dan pertahanan. Awalnya perjanjian ini fokus dalam penanganan terrorisme, 

namun seiiring dengan perkembangannya cakupan Perjanjian Lombok ini juga 

berkembang penanganan kejahatan lintas negara. Melalui perjanjian Lombok ini juga 

menetapkan dan mengakui mengenai pembentukan kerjasama dalam menghadapi 

tantangan-tantangan yang bersifat tradisional dan non-tradisional.73 

Ancaman kejahatan tradisional diidentikkan dengan hal yang berkaitan dengan 

militer. Sedangkan kejahatan non-tradisional merupakan ancaman yang tidak berkaitan 

                                                           
73 Undang-Undang Republik Indonesia No.47 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara 

Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement Between The 

Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation). 
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langsung dengan militer, penanganan masalah yang berkaitan dengan HAM maupun 

kasus terrorisme. Keamanan non-tradisional merupakan interaksi antar aktor negara 

dengan aktor non-negara, sedangkan tradisional merupakan interaksi antar aktor negara 

dengan aktor negara lainnya74 

Dalam kasus cyber terrorism ini masuk dalam ranah non-tradisional, sehingga 

melalui perjanjian Lombok ini telah mendasari perjanjian maupun kebijakan 

selanjutnya yang berada dalam ranah cyber security. Ada beberapa perjanjian maupun 

kerjasama yang terbentuk pasca Perjanjian Lombok ini termasuk yang berkaitan 

dengan cyber security, salah satunya adalah cyber policy dialoge.  

Kasus cybercrime saat ini telah terjadi dimana-mana salah satu contoh 

kejahatannya adalah cyber terrorism. Kasus cyber terrorism ini bukan hanya merujuk 

pada kejahatan hacking biasa saja tetapi sudah sampai ke ranah pemerintahan, akses 

umum suatu negara yang sering disadap, situs-situs penting suatu negara menjadi 

rawan untuk diambil alih oleh pihak lain. Australia dan Indonesia memiliki kasus 

terkait dengan penyadapan telepon pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, yang pelakunya adalah mata-mata intelijen dari Australia. Hal tersebut 

tentu membuat Indonesia geram karena melalui Traktat Lombok telah disebutkan 

adanya prinsip non-intervensi antar kedua negara dalam urusan pribadi masing-masing 

negara. Melalui kasus ini, Australia tentu meminta maaf kepada pihak Indonesia dan 

                                                           
74 Perwita, B., dan Yani, Y.M., (2006), Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosda 

Karya, Bandung: Halaman 123-125. 
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sejak itu Australia mulai ingin fokus terhadap pengendalian dan peningkatan di bidang 

intelijen dan cyber mereka. 

 

 


