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ABSTRAK 

Permasalahan narkoba telah menjadi isu yang meresahkan di banyak negara, 

permasalahan terkait dengan vonis hukuman mati terpidana narkoba menjadi polemik dan 

isu dunia karena adanya perbedaan kebijakan tiap negara. Penelitian ini menelaah dampak 

yang timbul akibat adanya vonis hukuman mati kepada pelaku penyelundupan narkotika 

yang berlaku Indonesia sebagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba. Sehingga 

terkait penjatuhan vonis hukuman mati kepada terpidana kasus “bali nine” ini menjadi isu 

dunia karena vonis yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan masalah 

terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Sebab, pihak negara 

Australia tidak terima atas penetapan hukuman mati pada warga negara Australia tersebut 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan, dapat ditarik satu hipotesis yaitu 

dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia mengalami perubahan 

setelah adanya penjatuhan vonis hukuman mati pada terpidana kasus “bali nine”. Penelitian 

ini merupakan tipe eksplanatif dengan pengumpulan data menggunakan metode library 

research. 
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PENDAHULUAN 

Diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui perundingan; 

bagaimana cara para duta besar dan utusan-utusan lainnya mengatur dan mengelola 

hubungan-hubungan yang sudah atau akan terjalin.
1
 Salah satu permasalahan yang baru 
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antara Indonesia dan Australia adalah terkait dengan kejadian pasca vonis hukuman mati 

terpidana narkoba. 

Permasalahan terkait dengan vonis hukuman mati terpidana narkoba ini bahkan 

menjadi polemik dan isu dunia. Vonis tersebut ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setelah 

pihak Indonesia berhasil menangkap Meirika Franola, dan dua warga negara Australia 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan anggota sindikat narkoba “bali nine” 

pada tanggal 17 April 2005 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
2
 Permasalahan tersebut 

kemudian menimbulkan masalah dalam hubungan yang terjalin antara Indonesia dan 

Australia. Sebab, pihak negara Australia tidak terima atas penetapan hukuman mati pada 

warga negara Australia tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan serta mengakui 

legalitas adanya hukuman mati. Penerapan tersebut atas dasar Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) Pasal 10 dan UU Narkotika dan UU tentang Psikotropika Selain KUHP 

beberapa perundang-undangan di Indonesia terdapat hukuman mati yaitu UU Narkotika dan 

UU tentang Psikotropika.
3
 

Atas kepemilikan narkoba berjenis heroin dengan berat 8,2 kg senilai $ 4 milyar 

dollar, sindikat anggota “bali nine” dikenai vonis hukuman mati.
4
 Vonis hukuman mati yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar hanya diperuntukkan bagi Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran yang merupakan warga negara Australia. Vonis hukuman mati tersebut 

menimbulkan kontroversi antara negara Indonesia dan Australia. Pihak Australia 

beranggapan bahwa penjatuhan hukuman mati kepada warganya dinilai tidak adil, sehingga 

kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada April 2006 namun upaya 

tersebut ditolak. Tidak patah arah, kemudian upaya peringanan hukuman kembali dilakukan 

oleh kuasa hukum kedua terpidana tersebut dengan mengajukan kasasi pada tanggal 16 

Agustus 2006 dan pada tanggal 10 Mei 2011 mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun 

kedua pengajuan tersebut kembali ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
5
  

Kemudian pada Desember 2015, dua terpidana kasus “bali nine” tersebut mengajukan 

permohonan grasi kepada Presiden Jokowi.
6
 Grasi yang diajukan mendapatkan penolakan 

oleh Presiden Jokowi dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 
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22 Januari 2015. Melalui Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan warga Australia 

berupaya untuk membatalkan hukuman. Pemerintah Australia beranggapan bahwa kedua 

terpidana telah menjalani rehabilitasi dengan baik, sehingga memohon Pemerintah Indonesia 

agar mempertimbangkan kembali vonis hukuman mati untuk Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran. 

Penolakan warga negara Australia atas vonis hukuman mati bagi Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran juga menyebabkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 

Australia menerima ribuan surat elektronik yang memprotes dan mengecam KBRI. Media-

media Australia bahkan menghembuskan isu gangguan keamanan demi pembatalan hukuman 

mati.
7
 Pemerintah Australia bahkan menyinggung mengenai bantuan-bantuan yang selama ini 

diberikan kepada masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya bencana Tsunami yang 

menimpa Indonesia pada tahun 2004. Pemerintah Australia mengharapkan ada balas budi dari 

Pemerintah Indonesia atas kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah 

Australia dengan cara membatalkan vonis hukuman mati bagi kedua terpidana tersebut.  

Upaya lain Pemerintah Australia adalah mengajukan penukaran terpidana mati 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dengan tiga terpidana narkoba asal Indonesia yang 

ditangkap di Australia pada tahun 1998. Ketiga narkoba asal Indonesia yang ditangkap 

karena kasus narkoba adalah Ismunandar, Saud Siregar, dan Kristito Mandagi.
8
 Namun 

Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk pelaksanaan hukuman mati kepada Andrew 

Chan dan Myuran Sukumaran. Bagi Indonesia vonis yang dijatuhkan kepada kedua terpidana 

tersebut dianggap sudah tepat karena sebagai efek jera bagi pengedar-pengedar narkoba 

lainnya serta untuk menjaga kedaulatan hukum negara Indonesia yang bebas dari intervensi 

pemerintah negara lain. Hal ini berdampak pada terganggunya hubungan diplomatik antara 

Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia.  

Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia selama ini telah menjalin 

kerjasama di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan pembangunan. 

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara diwujudkan dalam bentuk 

Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang ditandatangani pada tahun 2005.
9
  

Kerjasama antara negara Indonesia dengan Australia juga dilakukan di sektor 

keamanan melalu penandatanganan perjanjian tentang kerangka kerjasama keamanan atau 
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yang disebut dengan Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the 

Framework for Security Cooperation pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, 

Nusa Tengara Barat.
10

 Bahkan baru-baru ini kerjasama antara Indonesia dengan Australia 

juga dilakukan dalam sektor pendidikan dalam kerjasama dual degree untuk program sarjana 

dan magister.
11

  

Selain itu, Australia juga pernah berpartisipasi dalam memberikan bantuan ketika 

terjadi bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2006 lalu. Namun, dengan adanya kasus 

narkoba yang dilakukan oleh dua warga Australia tersebut dan telah divonis mati ini dapat 

berdampak pada hubungan baik yang selama ini telah dijalin antara Indonesia dan Australia. 

Dimana sebagai negara yang saling berdekatan secara teritorial ini, Indonesia memiliki 

hubungan yang cukup baik sebagai negara sahabat dan tetangga dari Australia. 

Namun setelah dilaksanakan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia 

tersebut akan menjadikan hubungan antara dua negara tersebut dapat berubah. Hal ini 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbott bahwa hubungan 

Australia-Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah dua orang warga Australia Andrew 

Chan dan Myuran Sukuraman dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah.
12

 Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa vonis hukuman mati yang dilakukan pemerintah Indonesia akan 

membawa dampak pada hubungan bilateralnya dengan Australia. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Dampak Vonis Hukuman Pidana Mati Pada Kasus “bali nine” 

Terhadap Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Australia.” Melalui penelitian akan 

diketahui proses penjatuhan vonis hukuman mati serta dampak dari vonis hukuman mati pada 

terpidana kasus “bali nine” terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia 

sesuai dengan kerangka teoritis sebagai berikut: 

                                                           
10

 Lisbet, Dinamika Hubungan Bilateral, pg 6 
11

 Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia, “Universitas di Australia Antusias kerjasama 

dengan PTN Indonesia”, diakses pada 24 Mei 2016, pg 1. (http://www.kemlu.go.id/perth/id/berita-

agenda/berita-perwakilan/Pages/Universitas-di-Australia-Antusias-kerjasama-dengan-PTN-Indonesia.aspx) 
12

 BBC Indonesia, “Reaksi diplomatik eksekusi mati, kepedulian atau gertak sambal?”, diakses pada 24 Mei 

2016. (http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/04/150429_forum_eksekusi_mati_diplomatik#orb-banner) 

http://www.kemlu.go.id/perth/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Universitas-di-Australia-Antusias-kerjasama-dengan-PTN-Indonesia.aspx
http://www.kemlu.go.id/perth/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Universitas-di-Australia-Antusias-kerjasama-dengan-PTN-Indonesia.aspx
http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/04/150429_forum_eksekusi_mati_diplomatik#orb-banner


 

 

Gambar 1.1 Kerangka Teoritis 

Sumber: Data diolah 

 

 

 

 

 

Proses Penangkapan Tersangka “Bali Nine” 

“Bali Nine” merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada kasus penangkapan para 

pengedar narkoba dengan jumlah orang sebanyak sembilan orang. “Bali Nine” dijadikan 

istilah kasus tersbeut karena penangkapan dari sembilan tersangka pengedar narkoba tersebut 

terjadi di wilayah Bali. Pada tanggal 17 April 2005 terdapat sembilan orang yang ditangkap 

di Bandara Ngurah Rai, Bali dengan tuduhan berupaya melakukan penyelundupan lebih dari 

8 kilogram heroin ke luar Indonesia. 

Namun ternyata dari sembilan orang tersebut tidak semuanya ditangkap di Bandara 

Ngurah Rai. Terdapat empat tersangka yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan nama 

yaitu Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czuga. Keempat orang 

tersebut tertangkap dengan barang bukti membawa heroin yang diikat pada tubuh masing-

masing tersangka. Selain itu juga ada dua orang lagi yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai 

karena diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka lainnya. Kedua orang tersebut 
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bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Sedangkan untuk tiga tersangka lainnya 

berhasil ditangkap di Hotel Maslati dekat Pantai Kuta dengan barang bukti memiliki 300 

gram heroin 

Keberhasilan kepolisian Indonesia dalam menangkap para pelaku penyelundupan 

narkoba (“Bali Nine”) ini juga karena adanya bantuan dari Kepolisian Federal Australia. 

Faktanya, satu minggu sebelum penangkapan terjadi, pihak kepolisian Indonesia telah 

memperoleh informasi intelijen dari Kepolisian Federal Australia. Informasi-informasi yang 

diberikan oleh Kepolisian Federal Australia kepada kepolisian Indonesia tersebut meliputi 

nama, nomor paspor, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar 

kelompok pengedar narkoba internasional.
13

 

Penyampaian informasi pertama dilakukan pada tanggal 8 April 2005, di mana Paul 

Hunniford sebagai Australia Federal Police (AFP) Senior Liasion Officer di Bali 

mengirimkan surat ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Denpasar. Surat tersebut 

berisikan bahwa AFP di Australia telah menerima informasi bahwa terdapat sekelompok 

orang yang diduga akan melakukan impor zat narkotika (yang diyakini adalah Heroin) dari 

Bali ke Australia melalui delapan orang yang akan dibawa dengan cara mengikatkan paket 

narkoba tersebut ke bagian tubuh yaitu bagian kaki dan punggungnya. Dalam surat tersebut 

juga disertakan nama-nama dari terduga tersebut serta tanggal di mana orang-orang tersebut 

akan meninggalkan Indonesia.
14

 

Kemudian pada tanggal 12 April 2007, Paul Hunniford kembali mengirimkan surat 

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisikan nama-nama kurir heroin 

tersebut beserta rincian operasinya. Berbekal informasi yang telah dikirim oleh AFP ke polri 

inilah kemudian pihak kepolisian Denpasar menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan 

pada tanggal 17 April 2005. Dari barang bukti yang berhasil dikumpulkan dinyatakan bahwa 

kelompok tersebut bermaksud akan mengirim sekitar lebih dari delapan kilogram narkoba 

jenis heroin yang berkualitas tinggi ke Australia.
15

  

2.1. Proses Pengadilan Kasus “Bali Nine” 

Kasus “Bali Nine” merupakan salah satu kasus besar yang ditangani oleh Kepolisian 

Republik Indonesia. Sebab, dalam kasus tersebut berhubungan dengan hubungan 
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internasional yang dibangun oleh Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketegasan dan 

keberanian yang besar bagi Indonesia untuk tetap menegakkan hukum yang berlaku di 

Indonesia ini tanpa adanya intervensi atau tekanan dari negara lain. Setelah ditangkap pada 

tanggal 17 April 2005, penyelidikan dan pendalaman kasus tetap terus dilakukan oleh pihak 

kepolisian hingga pada tanggal 22 April 2005 Polri menyatakan bahwa Chan merupakan 

Godfather dari operasi ilegal penyelundupan heroin tersebut. Kemudian pada tanggal 27 

September 2005 Kejaksaan Tinggi Bali memutuskan bahwa kesembilan warga negara 

Australia, yang selanjutnya dikenal dengan “Bali Nine” tersebut dikenakan tuduhan atas 

kepemilikan dan perdagangan heroin dengan ancaman maksimal adalah hukuman mati.
16

  

Pada tanggal 11 Oktober 2005 barulah persidangan atas kasus “Bali Nine” tersebut 

dimulai. Persidangan tersebut untuk Michael Czugaj dan Myuran Sukumaran yang 

dilaksanakan di Denpasar, Bali. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2005 kembali digelar 

persidangan untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen. Selanjutnya 

pada 13 Oktober 2005 persidangan juga digelar untuk Andrew Chan dan Scott Rush, dan 

pada tanggal 14 Oktober 2005nya persidang kembali digelar untuk Renae Lawrence.
17

 

Berdasarkan persidangan tersebut, maka tanggal 13 Februari 2006 Renae Lawrence 

dan Scott Rush dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim menyatakan bahwa tidak ada 

bukti untuk mendukung klaim bahwa keduanya telah dipaksa membawa obat-obatan dengan 

ancaman anggota keluarganya akan dibunuh. Sebelumnya, hukuman bagi Lawrence adalah 

penjara selama 20 tahun. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2006 Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran dinyatakan bersalah dengan ancaman hukuman mati. Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran dianggap telah menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada para 

penyelundup. Sementara itu, Michael Czugaj dan Martin Stephens dihukum penjara seumur 

hidup. Dan pada 15 Februari 2006, giliran dari Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc 

Thanh Nguyen yang menerima keputusan lamanya hukum yang harus dijalani. Hasil sidang 

yang telah dilaksanakan telah memutuskan ketiganya bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 

seumur hidup.
18

 

Pada tanggal 26 April 2006 terpidana atas nama Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun upaya pengajuan banding 
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tersebut tidak membuahkan hasil karena banding tersebut akhirnya ditolak oleh Pengadilan 

Tinggi. Setelah mengajukan banding, upaya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran agar 

hukumannya diringankan juga tidak berhenti. Kedua terpidana tersebut kemudian mencari 

alternatif lain yaitu dengan jalan mengajukan kasasi.
19

  

Kemudian pada tanggal 6 September 2006 diketahui bahwa hukuman bagi tiga 

terpidana yaitu Scott Rush, Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman diperberat 

menjadi hukuman mati setelah sebelumnya mereka mengajukan banding untuk mendapat 

hukuman yang lebih ringan. Namun ternyata banding yang diajukan tersebut ditolak. 

Sedangkan untuk terpidana Michael Czugaj yang sempat diturunkan menjadi hukuman 20 

tahun penjara ditingkatkan menjadi hukuman penjara seumur hidup.  

Setelah beberapa tahun upaya hukum dari kasus “Bali Nine” berhenti, pada tanggal 10 

Mei 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan dari 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terkait dengan kasasi yang diajukan oleh Andrew 

Chan ditolak.
20

 Pada tanggal 11 Mei 2011, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan 

putusannya terkait dengan kasus “Bali Nine” tersebut, di mana MA memutuskan untuk 

mengurangi hukuman bagi terpidana Scott Rush dari hukuman mati menjadi hukuman 

seumur hidup. Pengurangan tersebut terjadi karena sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 

2010, Scott Rush mengajukan banding terakhirnya dengan membawa surat dari Kepolisian 

Federal Australia (AFP) yang menyatakan bahwa dirinya memainkan peranan kecil dalam 

kasus penyelundupan tersebut. Komisaris AFP Mick Keelty bahkan turut bersaksi di 

pengadilan.
21

 Kemudian pada tanggal 6 Juli 2011 pengajuan kasasi dari Myuran Sukumaran 

juga ditolak oleh Mahkamah Agung.
22

 

Setelah kasasi yang diajukan oleh Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sama-

sama ditolak oleh Mahkamah Agung, dua terpidana kasus “Bali Nine” tersebut tetap tidak 

putus asa untuk berupaya memperoleh keringanan hukuman yang telah ditetapkan 

kepadanya. Bentuk upaya kembali yang dilakukan oleh Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran adalah dengan mengajukan grasi kepada Presiden Republik Indonesia. 

Pengajuan grasi diawali oleh Andrew Chan yang mengajukan pada tanggal 13 Mei 2012 

kepada Presiden RI yang pada waktu itu masih dijabat oleh Bapak Susilo Bambang 
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Yudhoyono. Kemudian tanggal 9 Juli 2012, Myuran Sukumaran menyusul untuk 

mengajukan grasi kepada Presiden.
23

  

Namun nampaknya pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

pengajuan grasi tersebut belum direspon langsung, hingga masa jabatan Presiden Joko 

Widodo. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo beliau menyatakan tidak akan 

memberikan ampun pada tidak kejahatan narkotika. Presiden juga menyatakan bahwa 

permintaan grasi juga telah banyak menanti. Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Presiden pada tanggal 11 Desember 2014.
24

 Berdasarkan pernyataan tersebut maka jelas 

bahwa grasi yang diajukan oleh Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan ditolak.  

Mendengar pernyataan tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 2015 Presiden Joko 

Widodo secara resmi menyatakan menolak pengajuan grasi dari Myuran Sukumaran dan 

pada tanggal 22 Januari 2015 permintaan garsi dari Andrew Chan secara resmi juga 

ditolak.
25

 Berdasarkan penolakan pemberian grasi tersebut, maka pada tanggal 2 Februari 

2015 ditetapkan bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan dieksekusi pada bulan 

Februari meski belum ditetapkan tanggalnya.
26

 

Setelah mengalami beberapa kali penundaan akhirnya Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran yang disebut sebagai duo “Bali Nine” tersebut menjalani eksekusi. 25 April 

2015, duo “Bali Nine” tersebut telah menerima surat resmi dari otoritas Indonesia tentang 

ketetapan waktu eksekusi mati untuknya yaitu tiga hari sebelum eksekusi 

dilangsungkan.
27

 Pada akhirnya, duo “Bali Nine” tersebut dieksekusi mati di 

Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 29 April 2015.
28

  pukul 

00.35 WIB.
29

 

HUBUNGAN DIPLOMATIK SEBELUM DAN SESUDAH PENJATUHAN VONIS 

HUKUMAN MATI TERPIDANA KASUS “BALI NINE” 
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Pada dasarnya, hubungan bilateral yang terjalin diantara Indonesia dengan Australia 

dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia sedang 

berjuang melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 

Agustus 1945, dan rakyat Australia yang mayoritas berkulit putih memberikan dukungan 

nyata dengan cara memboikot suplai obat-obatan dan makanan terhadap kapal-kapal Belanda 

yang membawa persenjataan yang akan berlabuh di pelabuhan Australia. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan adanya persamaan persepsi dalam pemerintahan Australia yang saat itu 

dikendalikan oleh partai buruh yang ideologinya sejalan dengan perjuangan negara-negara 

berkembang atau yang baru merdeka. Meskipun mengundang perdebatan dalam negeri 

namun secara de facto Australia memberikan pengakuan atas kemerdekaan RI pada tahun 

1947 pasca perjanjian Linggarjati. 

Hubungan baik antara Indonesia dengan Australia tidaklah berlangsung lama. Hal ini 

dikarenakan adanya konflik yang muncul ketika Indonesia menuntut atas wilayah Irian Jaya 

(Irian Barat) dari kekuasaan Belanda sesuai dengan perjanjian Renville dan KMB. Dalam 

kondisi tersebut, pemerintah Australia sedang berada di pihak Belanda. Kondisi yang 

demikian dapat dipahami karena sejak 10 Desember 1949 telah terjadi pergantian kekuasaan 

pemerintahan di Australia dari Partai Buruh ke Partai koalisi (Partai Liberal-Partai Country) 

di bawah pemerintahan Perdana Menteri R.G. Menzies.
30

 

  Sejak saat itu tampaknya pasang surut keharmonisan hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Australia tidak dapat dihindari. Berulang kali hubungan kedua negara tersebut 

mengalami banyak kondisi, terkadang menjadi hangat tapi terkadang juga menuai konflik dan 

kecaman. Terdapat beberapa hal yang menarik dari meningkatnya ketegangan hubungan 

diplomatik Indonesia-Australia. Diantaranya, dari sejarah hubungan bilateral kedua negara 

seringkali negara Indonesia berada dalam posisi yang “dilukai”, hingga pemerintah negara 

Indonesia pula yang seringkali menunda pelaksanaan hubungan diplomatik dengan 

Australia.
31

  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahan tersebut 

adalah adanya rasa tersinggung karena kedaulatan nasional dan apa yang diyakini sebagai 

kepentingan nasional diremehkan dengan berbagai cara. Hal ini dapat berdampak sangat 

buruk bagi kerjasama kedua negara. Namun hal tersebut tidak berlangsung begitu lama. 

Dengan bergulirnya waktu hubungan Indonesia-Australia kembali membaik, bahkan Dubes 
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RI untuk Australia menyatakan bahwa hubungan Indonesia-Australia adalah hubungan 

terbaik sepanjang sejarah. 

Dukungan Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral tersebut. 

Untuk konteks yang lebih luas, dan dalam rangka membangun hubungan yang saling 

menguntungkan, telah pula ada kerjasama Indonesia-Australia yang tertuang dalam “Lombok 

Treaty”. Lombok Treaty adalah kerjasama di bidang keamanan yang dibuat pada 13 

November 2006, yang kemudian diratifikasi pada tahun 2007. Perjanjian kerjasama ini diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan 

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan 

yang meliputi 21 kerjasama keamanan yang terangkum dalam 10 bidang, yaitu kerjasama 

bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, 

keselamatan dan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah 

masal, kerjasama tanggap darurat, organinasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian 

dan saling kontak antar-masyarakat dan antar-perseorangan.
32

 

Secara formal perjanjian yang bernama Lombok Treaty memiliki peran untuk 

mengatur kerjasama dua negara di bidang kemanan, namun jika dikaitkan dengan konteks 

sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, perjanjian ini dapat dikatakan 

menjadi seperti peredam ketegangan dari persoalan pemberian suaka kepada 43 warga Papua 

Barat yang melarikan diri ke Australia. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya 

perjanjian Lombok Treaty, meskipun isu terorisme yang marak terjadi di Indonesia juga 

memilik andil ditandatanginya Lombok Treaty oleh Indonesia dan Australia.
33

 

Pada hakikatnya, hubungan Indonesia dan Australia dinyatakan mengalami 

peningkatan yang signifikan semenjak adanya kunjungan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono ke Australia pada tanggal 9-11 Maret 2010. Kemudian kunjungan tersebut 

diteruskan dengan adanya kunjungan balik secara resmi dari Perdana Menteri Julia Gilliard 

ke Indonesia pada tanggal 1-2 November 2010. Kunjungan tersebut mencerminkan eratnya 

hubungan antara Indonesia dan Australia. Dukungan akan hubungan ini juga dapat terlihat 

dari kedatangan Kevin Rudd pada tanggal 8 Juli tahun 2011, yaitu Menteri Luar Negeri 
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Australia yang bertujuan untuk membahas peningkatan hubungan kerjasama bilateral 

ekonomi antara Indonesia dan Australia.
34

 

Primo Alui Julianto sebagai Dubes RI untuk Australia berpendapat bahwa hubungan 

bilateral Indonesia-Australia saat itu sekitar tahun 2012 merupakan hubungan terbaik dalam 

sejarah hubungan kedua negara setelah kemerdekaan. Terlebih lagi hubungan bilateral 

Indonesia-Australia semakin diperkuat dengan dikukuhkannya Comprehensive Partnership 

yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 3-6 April 2005. Sejak itulah hubungan 

Indonesia-Australia terjalin dengan sangat baik.
35

 Menurut Rogier van der Pluijm dan Jan 

Melissen, baik tidaknya suatu hubungan diplomasi dapat dilihat dari enam dimensi, yaitu:
36

 

1. Security (Keamanan) Sebelum dan Sesudah Penjatuhan Vonis Hukuman Mati 

Terpidana Kasus “Bali Nine” 

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada dasarnya berjalan dengan 

baik sebagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang lainnya. Namun, pada 

beberapa waktu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia juga sempat 

mengalami ujian. Hal ini terlihat dari mulai maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia 

dalam kurun waktu 2002-2005, di mana pada tanggal 12 Oktober 2002 adanya tragedi bom 

Bali 1, peledakan bom di hotel JW Marriot 5 Agustus 2003, adanya peledakan bom di depan 

Kedubes Australia pada tanggal 9 September 2004, yang kemudian disusul tragedi bom Bali 

II pada 1 Oktober 2005.
37

   

Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu keharmonisan hubungan bilateral antara 

Indonesia dengan Australia. Menyikapi kondisi tersebut kedua negara tentunya tidaklah 

tinggal diam. Kedua negara kemudian melakukan beberapa kerjasama untuk mengatasi 

permasalahan terkait isu terorisme tersebut. Beberapa bentuk kerjasama pertahanan dan 

keamanan yang dibangun oleh kedua negara salah satunya melalui Joint Investigation and 

Intelligence Team to Investigate Bali Bombing yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 

Kepolisian Republik Indonesia dengan Australian Federal Police (AFP) dengan membentuk 

suatu badan intelijen anti terror yang tujuannya untuk melakukan investigasi bersama dalam 
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mengungkap kasus bom Bali 1. Di mana kerjasama tersebut disepakati oleh kedua negara 

pada tanggal 16 Oktober 2002.
38

 Keberhasilan penyelidikan ini juga menjadi titik balik bagi 

hubungan Indonesia-Australia, yang sebelumnya sempat memburuk akibat kisruh masalah 

Timor Timur di tahun 1999. Hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dengan Australia 

ini dalam bidang pertahanan dinyatakan terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak 

ditandatanganinya Lombok Treaty pada 13 November 2006. Dalam perjanjian tersebut, 

masing-masing negara berkomitmen untuk saling berkonsultasi dalam bidang pertahanan, 

kontra terorisme, serta berbagai informasi intelejen dan keamanan.
39

 

Bahkan sejak tahun 2002 hingga 2012 dengan adanya perjanjian Lombok Treaty, 

Kerjasama Indonesia dan Australia berkembang ke Forum Tingkat Menteri Indonesia–

Australia (Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)) yang isinya pengembangan dari 

Agreement between the Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For 

Security Cooporation yang bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka guna memperdalam 

dan memperluas kerjasama dan pertukaran bilateral serta untuk meningkatkan kerjasama dan 

konsultasi antara para pihak dalam bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama 

mengenai permasalahan yang mempengaruhi keamanan bersama serta keamanan nasional 

masing-masing. Juga untuk membentuk suatu mekanisme konsultasi bilateral dengan tujuan 

untuk memajukan dialog dan pertukaran intensif serta penerapan kegiatan kerjasama dan 

sekaligus juga memperkuat hubungan antar-lembaga sesuai dengan perjanjian Agreement 

between the Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security 

Cooporation.
40

 

I Made Yuda Hardiana, Suksma Sushanti, Idin Fasisaka menjelaskan bahwa sebelum 

dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan antara Indonesia dengan Australia di tahun 

2006, wacana akan pembicaraan tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama 

keamanan sudah terlihat sejak tahun 2003, dimana Menkopolhukam pada saat itu Susilo 

Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I. SBY 

pada waktu itu menyatakan bahwa untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang 
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bersifat tradisional maupun non-tradisional maka kedua negara perlu meningkatkan 

kemampuannya.
41

  

Berangkat dari hal tersebut, maka kerangka kerjasama keamanan merupakan suatu 

keharusan bagi kedua negara. Poin akan pentingnya payung hukum dan realisasi perjanjian 

keamanan Indonesia-Australia juga dibahas dalam Forum Para Menteri Indonesia-Australia 

(Indonesia Australia Ministerial Forum) ke VIII di Bali pada tanggal 28-29 Juni 2006 yang 

menghasilkan pernyataan bersama para menteri atas dukungannya kepada pemerintah kedua 

negara untuk menghasilkan sebuah perjanjian bilateral tersebut. 

Pada tanggal 5 September 2012,
42

 kedua negara yaitu Indonesia-Australia juga 

menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan yang menyediakan kerangka kerjasama 

lanjutan dan tahun sebelumnya, dimana Indonesia dan Australia telah menggelar serangkaian 

besar pelatihan dan latihan gabungan personil militer sejak pertengahan tahun 1990-an. 

Selain itu juga diketahui pada tahun 2010, Indonesia dan Australia juga menyelenggarakan 

koordinasi patroli keamanan maritim di perbatasan maritim kedua negara. Kemudian pada 

bulan Mei 2013, kedua negara akan menyelenggarakan latihan pasukan perdamaian bilateral 

Garuda Kookaburra. Selain itu, pelatihan juga dilakukan terkait dengan bantuan kemanusiaan 

dan SAR.
43

 Di mana latihan tersebut telah diselenggarakan mulai dari tanggal 5 Mei hingga 

29 Mei 2013.
44

  

Pada tahun 2015 juga diketahui bahwa Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri 

Indonesia dan Australia telah menggelar pertemuan 2+2 meeting di Sydney. Pertemuan 

tersebut dilaksanakan tepatnya pada 21 Desember 2015 dengan agenda yaitu membahas 

berbagai isu, dan dari pertemuan tersebut telah disepakati untuk beberapa kerja sama lebih 

jauh di berbagai sektor. Kerjasama yang dibahas diantaranya adalah kerjasama di bidang 

keamanan yang meliputi counter terorism, foreign fighters, serta tukar menukar informasi 

intelijen.
45
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Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan 

kerjasama di bidang keamanan yang dijalin oleh negara Indonesia dan Australia ini sangat 

baik. Hal ini terlihat dari berbagai kerjasama yang disepakati kedua negara yang berlangsung 

bertahun-tahun tersebut. Di mana kerjasama tersebut juga sangat bermanfaat bagi kedua 

belah pihak. Manfaat tersebut terlihat dari adanya saling tukar informasi yang dilakukan oleh 

AFP terkait dengan kronologi penangkapan gembong narkoba internasional yaitu “Bali 

Nine”. Dari informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian Australia, maka polri dapat 

dengan sukses melakukan penangkapan para tersangka “Bali Nine” tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut tidak hanya 

sekedar perjanjian belaka, namun juga benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan. 

Namun, setelah adanya penangkapan beberapa warga negara Australia yang kemudian 

dihukum mati ini dinilai akan berdampak pada hubungan kedua negara yang juga menyentuh 

ranah kerjasama di bidang keamanan. Teuku Rezasyah sebagai pengamat hubungan 

internasional dari Universitas Padjajaran menyampaikan bahwa Australia tidak memiliki 

keberanian untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia jika warga 

negaranya yang menjadi terpidana kasus narkoba dihukum mati. Ada kemungkinan bahwa 

pemerintah Australia akan membekukan secara sepihak Perjanjian Lombok yang telah 

ditandatangani pemerintah RI dan Australia pada tahun 2006 lalu. Di mana perjanjian 

tersebut memuat perjanjian kerjasama dalam bidang penegakan hukum, kontraterorisme, 

intelijen, dan keamanan maritim.
46

 

Bahkan Perdana Menteri Australia yaitu Tony Abbott juga menyatakan bahwa 

eksekusi mati yang akan dilaksanakan oleh Indonesia terhadap warga negaranya tersebut 

dapat berdampak pada hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut.47 Hal ini 

dikarenakan dengan adanya tekanan internal dari parlemen dan warga Australia maka 

pemerintah Australia dapat bertindak membatasi kerjasama militer dan latihan militer, serta 

menarik kepesertaan dalam Sekolah Staf dan Komando di tingkat angkatan dan TNI. 

Namun, tampaknya semua pernyataan di atas tidaklah benar, setelah eksekusi mati 

dilangsungkan kepada duo “Bali Nine”, Perdana Menteri Australia Tony Abbott kembali 

menyatakan bahwa hubungan bilateral antara negaranya dengan Indonesia tidak akan 
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terganggu. Abbott justru menegaskan bahwa relasi Indonesia pasca eksekusi tersebut akan 

menjadi lebih kuat. 

“Hubungan dengan Indonesia kuat dan akan semakin menguat. Kami memang 

berpikir kalau eksekusi (“Bali Nine”) tidak diperlukan dan kontraproduktif. Tapi 

saya jelaskan kami tidak akan biarkan adanya kerusakan hubungan yang 

permanen”
48

  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan bilateral 

diantara Indonesia dan Australia akan baik-baik saja meskipun setelah adanya eksekusi mati 

terhadap duo “Bali Nine”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati tersebut 

tidak berdampak pada hubungan diplomasi kedua negara tersebut. Berbeda dengan berbagai 

statement yang ada selama ini sebelum eksekusi dilaksanakan, namun semua itu tidak ada 

yang terbukti. Justru, Perdana Menteri Australia sendiri menyatakan bahwa hubungan 

bilateral antara Indonesia dan Australia akan semakin kuat. 

2. Development (Pembangunan) Sebelum dan Sesudah Penjatuhan Vonis Hukuman 

Mati Terpidana Kasus “Bali Nine” 

Kerjasama Australia dengan Indonesa dalam bidang pembangunan telah terjalin sejak 

tahun 1950-an yang ketika itu didanai melalui Colombo Plan. Australia juga merupakan salah 

satu negara pendonor yang tercatat pada Paris Declaration on Aid effectiveness serta 

tergabung di dalam negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation And 

Development).
49

 Hubungan bilateral Australia dan Indonesia dalam kerja sama pembangunan 

cukup terjalin baik karena letak geografis yang berdekatan dan keinginan yang sama untuk 

mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur, kedua negara telah bekerja sama 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan meningkatkan kerjasama dalam bidang yang 

terkait dengan masalah lingkungan hidup (termasuk bencana alam), dan ancaman-ancaman 

kejahatan serta kesehatan lintas negara. Hubungan erat antara kedua negara menjadi dasar 

bagi pengembangan Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-2013. 
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Strategi ini memaparkan rencana di masa depan dengan memadukan berbagai kemajuan yang 

dicapai dan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dijadikan acuan.
50

 

Kemudian ada pula program Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) yang secara 

resmi didirikan pada bulan Juli 2008, dimana kerjasama yang dijalin untuk memajukan 

pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kebijakan, perencanaan dan investasi 

infrastruktur. IndII fokus terutama pada isu-isu air dan sanitasi serta transportasi (dengan 

perhatian khusus pada jalan, pelabuhan, mobilitas perkotaan, dan keterhubungan multi-

moda), maupun sejumlah isu kebijakan lintas-sektor. Kemudian program Kemitraan Australia 

Indonesia untuk Penguatan Sistem Kesehatan (AIPHSS) adalah program kemitraan antara 

Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang fokus pada peningkatan akses layanan 

kesehatan dasar yang bermutu. AIPHSS dikelola secara langsung oleh Pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Kesehatan pada tingkat Nasional dan melalui Kantor Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten pada tingkat daerah.
51

 Program AIPHSS ini secara resmi diresmikan 

pada bulan Oktober 2013 oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard bersama Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH. 

Selain itu, kerjasama dalam bidang pembangunan ini juga diwujudkan pada ranah 

Pendidikan Kejuruan dan Siklls Training. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebagai wakil 

Indonesia dan Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional sebagai perwakilan Australia 

melakukan pertemuan yang membahas tiga hal pokok yaitu mengenai pentingnya kerjasama 

bilateral kedua negara tersebut, di mana selama ini Indonesia dan Australia telah menjalin 

kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Antara lain pengembangan kapasitas SDM dan 

kerjasama teknik bidang pelatihan dan pengembangan standar kompetensi antara Ditjen 

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) dengan DET Queensland Australia.
52

 

Kemudian yang kedua adalah membahas tentang kemungkinan-kemungkinan 

kerjasama untuk bidang pendidikan kejuruan dan skills training, dan ketiga adalah membahas 

tentang keinginan pihak Australia bekerja sama untuk pilot project di bawah Indonesia-

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA).
53

 Melalui berbagai 

kerjasama yang terjalin dalam bidang pembangunan ini terlihat bahwa tidak hanya Indonesia, 
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namun juga pihak Australia juga akan memperoleh keuntungan. Di mana keuntungan tersebut 

salah satunya adalah dengan adanya pertukaran kemampuan atau skill dari sumber daya 

manusia dari masing-masing negara sehingga bisa saling melengkapi dan menguatkan. Hal-

hal tersebut diketahui merupakan bahasan dari pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) M. Hanif Dhakiri dengan Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional 

Australia, Hon Richard Colbeck di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada 

hari Kamis, 19 November 2015.
54

 

Kementerian Australia Indonesia menjelaskan bahwa Strategi Kerjasama dalam 

bidang pembangunan ini merupakan rencana menyeluruh dukungan Australia untuk 

Indonesia ini adalah tindak lanjut dari bantuan $1 miliar kepada Indonesia melalui program 

Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD), menunjukkan 

komitmen jangka panjang Australia bagi pembangunan Indonesia. Dana AIPRD tidak hanya 

digunakan untuk rekonstruksi dan pembangunan Aceh pasca-tsunami, tetapi juga digunakan 

untuk berbagai program pembangunan berskala besar di daerah-daerah lain di Indonesia. 

Sebagaimana telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, akan ada 

sebuah kerangka khusus yang menjadi acuan semua program Kemitraan Australia Indonesia 

(AIP).
55

 

Berdasarkan uraian di atas, peran Australia dalam pembangunan di Indonesia salah 

satunya tampak dari bantuan terhadap rekonstruksi dan pembangunan Aceh pasca tsunami. 

Peran serta Australia dalam pembangunan di Aceh pasca tsunami dilakukan melalui agensi 

pembangunan Australia yang bernama AusAID (Australian Agency for International 

Development) dengan didasarkan pada strategi pembangunan negara Indonesia. Salah satu 

aspek yang menjadi fokus AusAID yaitu dalam bidang pembangunan insfrastruktur yang 

hancur akibat tsunami di Aceh melalui program AIPRD (Australia-Indonesia Partnership for 

Reconstruction and Development) pemerintah Australia.
56

  

Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan adanya status regional serta ekonomi 

Indonesia yang terus berkembang menjadikan perubahan sifat kerjasama pembangunan 

antara Australia dan Indonesia. Kemampuan Australia untuk membantu Indonesia 

melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program utamanya dan membentuk jaringan 
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antar pemerintah dan kemitraan praktis lainnya menjadi jauh lebih penting. Proyek-proyek 

tradisional yang berdiri sendiri menjadi kurang sesuai lagi dengan AIP. 

AIRPD kini melakukan perubahan dengan mendukung program-program utama yang 

telah diidentifikasi oleh Indonesia sebagai program yang secara langsung membantu 

mencapai tujuan-tujuan dan target-target negara. Misalnya, komitmen kuat Pemerintah 

Australia terhadap Program Pendidikan Dasar senilai $355 juta dirancang untuk mendukung 

Indonesia mencapai target wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar di tahun 2009. 

Strategi ini dibangun berdasarkan pendekatan sebagai berikut:
57

 

1. Peningkatan pemanfaatan sistem-sistem pemerintahan dan keterpaduan dengan donor 

lainnya 

Hasil penelitian yang dilakukan di Australia dan di tingkat Internasional mengenai 

efektivitas pembangunan ternyata meragukan cara lama penyaluran bantuan Official 

Development Assistance (ODA) yang selama ini telah berlaku secara internasional. 

Indonesia, sebagai salah satu pihak yang menandatangani Deklarasi Paris, mempunyai 

keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkan akuntabilitas penuh dan kini 

mengelola pinjaman dan hibah dengan cara yang sesuai dengan deklarasi tersebut. 

Kini ada keinginan untuk lebih memanfaatkan sistem-sistem yang berlaku di 

Indonesia beserta prosesnya, dan bagi lembaga-lembaga donor untuk melakukan lebih 

banyak harmonisasi dan koordinasi dalam melakukan kegiatan mereka. Indonesia saat 

ini sedang membentuk mekanisme baru dalam mengkoordinasi para donor dengan 

melibatkan berbagai kelompok kerja per sektor dan Australia akan ikut berpartisipasi 

aktif. Pendekatan ini sejalan dengan pengkajian internal Australia atas Strategi 

Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2003-2006, yang menyimpulkan lebih 

banyak peluang menyalurkan ODA melalui pendekatan multi donor. AIP memahami 

bahwa bantuan pembangunan akan berdampak besar dan mempunyai cakupan 

program yang lebih luas bila disalurkan dengan cara memanfaatkan dan memperkuat 

sistemsistem negara mitra. Dengan cara ini, Indonesia dapat memanfaatkan sumber 

dayanya sendiri dan meningkatkan pemberian pelayanannya, terutama pada tingkat 

pemerintahan daerah. Strategi ini menekankan peningkatan panggunaan sistem 

pemerintah dan pendekatan-pendekatan yang terkoordinasi guna mengoptimalkan 

efektivitas bantuan. Akan tetapi, Strategi ini meyadari akan Adanya perubahan yang 
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sangat besar dan perlunya pendekatan kasus per kasus guna memperkecil risiko dan 

mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang ada.  

2. Status pendapatan menengah dan celah untuk gagasan-gagasan bantuan AIP, Status 

Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah (pendapatan per kapita lebih 

dari US$ 910 per tahun) mengakibatkan Indonesia tidak lagi memiliki akses untuk 

mendapatkan pinjaman berbunga rendah dari berbagai bank pembangunan multilateral 

dan harus meminjam dengan bunga yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, pinjaman-

pinjaman proyek kecil semakin banyak digantikan oleh program sektoral yang lebih 

besar dan bantuan pinjaman yang bertujuan mendukung anggaran. Kondisi ini 

berpotensi menghambat dukungan pelaksanaan proyek-proyek di tingkat masyarakat, 

yang kerap kali dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan gagasan-gagasan program yang 

lebih besar dan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemberian 

bantuan. Indonesia enggan meminjam dengan bunga tinggi untuk mendanai proyek-

proyek semacam itu dan lebih mengharapkan hibah. Maka, kondisi ini bisa menjadi 

celah bagi AIP untuk berperan menyalurkan dana hibah untuk membantu kegiatan di 

tingkat masyarakat. 

Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, adanya kasus “Bali 

Nine” yang dijatuhi hukuman mati ini tidak akan berpengaruh pada hubungan bilateral 

Indonesia dengan Australia. Hal ini disebabkan pelaksanaan hukuman mati tersebut 

merupakan bentuk kedaulatan Indonesia dan harga diri bangsa.
58

 Dalam hal pembangunan 

ini, diketahui bahwa pemerintah Australia selalu memberikan dana bantuan untuk 

pengembangan pembangunan, seperti untuk peningkatan pendidikan Indonesia, perbaikan 

fasilitas kesehatan, dan lain-lain. 

Namun, semua itu tidak akan terpengaruhi oleh adanya keputusan otoritas Indonesia 

yang akan menghukum mati terpidana narkoba asal Australia tersebut. Di mana sebelumnya 

juga Perdana Menteri Australia juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu 

hubungan kerjasama Indonesia dan Australia. Artinya, kerjasama dibidang pembangunan pun 

juga tidak akan terpengaruhi dengan adanya kondisi tersebut.  

Bahkan adanya pemotongan dana bantuan yang saat ini diberikan Australia 

dinyatakan bukanlah dampak dari adanya tindakan Indonesia yang mengeksekusi warga 

negara Australia, namun ada beberapa alasan lain sehingga bantuan ke Indonesia dipotong 
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hingga 40 persen besarnya. Adanya keputusan Pemerintah Australia melakukan pemotongan 

dana bantuan untuk Indonesia sebesar 40 persen dari 605 juta dollar atau sekitar Rp 6,3 triliun 

pada tahun 2014 menjadi 366 juta dollar atau setara dengan Rp 3,8 triliun untuk tahun 

anggaran 2015/2016 karena adanya alasan yaitu Pertama, pihak Australia memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan, kedua Indonesia juga sudah 

mampu memberikan bantuan kepada negara lain, dan beberapa alasan lain yang tidak 

diketahui publik.
59

 Atas dasar hal itulah kemudian memotong total bantuan ke Indonesia. Jadi 

dapat dipastikan bahwa eksekusi mati terhadap duo “Bali Nine” tersebut tidak berdampak 

pada kerjasama diplomasi Indonesia dan Australia di bidang pembangunan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada 

dasarnya sejak awal terjalinnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia selalu 

menemui pasang surut dalam perjalanannya. Tidak menutup kemungkinan ketika adanya 

kasus penangkapan para pelaku kejahatan narkotika yang merupakan warga negara Australia 

yang  kemudian dikenal sebagai duo “Bali Nine” Nine dapat mengganggu hubungan bilateral 

Indonesia dengan Australia. Berdasarkan proses hukum Indonesia yang telah berlangsung 

ditetapkan bahwa duo “Bali Nine” tersebut mendapatkan vonis hukuman mati. 

Menurut kronologinya, keberhasilan kepolisian Indonesia menggagalkan 

penyelundupan paket NARKOBA oleh warga negara Australia juga karena adanya bantuan 

dari Kepolisian Federal Australia. Di mana diketahui bahwa sebelum penangkapan terjadi, 

Kepolisian Federal Australia telah mengirimkan surat pemberitahuan tentang adanya 

pergerakan penyelundupan NARKOBA oleh warga negara Australia melalui surat resmi yang 

dikirim ke kepolisian Indonesia. Melalui surat tersebutlah kepolisian Indonesia mampu 

mendeteksi dan menangkap jaringan NARKOBA internasional tersebut. Penangkapan pelaku 

tersebut terjadi pada 17 April 2005, dengan sembilan orang yang ditangkap di Bandara 

Ngurah Rai, “Bali Nine”.  Terdapat empat tersangka yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai 

dengan nama yaitu Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czuga. 

Keempat orang tersebut tertangkap dengan barang bukti membawa heroin yang diikat pada 

tubuh masing-masing tersangka. Selain itu juga ada dua orang lagi yang ditangkap di Bandara 

Ngurah Rai karena diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka lainnya. Kedua orang 

tersebut bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Sedangkan untuk tiga tersangka 
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lainnya berhasil ditangkap di Hotel Maslati dekat Pantai Kuta dengan barang bukti memiliki 

300 gram heroin. 

Adanya barang bukti dan pengakuan dari para pelaku tersebut kemudian pada 

akhirnya vonis hukuman mati dijatuhkan. Vonis hukuman mati untuk Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran dijatuhkan pada proses pengadilan yang berlangsung pada tanggal 14 

Februari 2006. Dalam sidang tersebut Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinyatakan 

bersalah, sehingga hukuman mati dijatuhkan sebagai hukumannya. Vonis tersebut kemudian 

menarik perhatian seluruh masyarakat Australia tidak terkecuali otoritas pemerintahan 

Australia. Sebab, Australia menentang adanya hukuman mati yang dijatuhkan kepada warga 

negaranya. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat bahkan Perdana Menteri Australia dan 

Menteri Luar Negerinya untuk melobi pemerintah Indonesia agar berkenan memberikan grasi 

bagi kedua warga negaranya tersebut. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan berdampak 

pada hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang saat itu sedang dalam kondisi yang 

sangat baik. 

Terlebih lagi dalam proses menunggu eksekusi mati tersebut mengakibatkan banyak 

ancaman yang ditujukan ke Indonesia mulai dari penarikan duta besar, pengurangan dana 

bantuan ke Indonesia. Padahal sebelumnya hubungan Indonesia dengan Australia terlihat 

baik-baik saja, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Kepolisian Federal Australia tentang 

“Bali Nine” ke Kepolisian Indonesia. Sayangnya, hal tersebut justru kemudian menimbulkan 

polemik dan banyak kecaman yang mengancam keberlangsungan hubungan bilateral 

Indoneisa dan Australia selanjutnya. 

Namun hal tersebut tidaklah terbukti, bahkan Menteri Luar Negeri Australia 

membantah kekhawatiran yang disampaikan tersebut. Menteri Luar Negeri dan Perdana 

Menteri Australia menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Australia akan baik-baik saja 

dan terjalin sangat kuat bahkan akan semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

diperluasnya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia di berbagai bidang seperti 

keamanan, ekonomi, dan lain sebagainya.  Dengan begitu, negara Indonesia diharapkan untuk 

bisa terus menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa harus terintervensi dari 

tekanan-tekanan yang datang dari negara-negara lain. Sebab, hukum Indonesia merupakan 

harkat dan martabat Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bagi negara Australia 

diharapkan dapat selalu menjalin kerjasama dengan baik dengan Indonesia, dan bisa 

membantu Indonesia untuk menjadi negara yang sejahtera nantinya, serta diharapkan kedua 



 

negara ini jika muncul masalah-masalah serupa kelak bisa membahasnya dengan tahap-tahap 

diplomasi yang lebih baik lagi. 
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