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ABSTRAK 

Kepulauan Solomon yang berada dalam Kawasan Pasifik Selatan telah mengalami konflik etnik 
berkepanjangan pada tahun 1998-2003. Pemerintah Kepulauan Solomon telah melakukan 
berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut,  akan tetapi tidak berhasil dan kemudian 
mengajukan permohonan bantuan intervensi kepada Australia yang direspon dengan 
penolakan. Kebijakan luar negeri Australia yang pada awalnya menolak permohonan bantuan 
intervensi di Kepulauan Solomon, kemudian mengalami perubahan yaitu bersedia melakukan 
intervensi dengan memimpin misi bantuan regional yang diberi nama Regional Assisstance 
Mission to Solomon Islands (RAMSI). Australia dalam intervensi tersebut, bersedia 
mengeluarkan banyak biaya dan mengerahkan banyak pasukannya. Penelitian ini pun 
membahas mengenai kepentingan dibalik perubahan kebijakan luar negeri Australia tersebut. 
 
Kata-kata kunci: Kepulauan Solomon, Australia, Pasifik Selatan, Kekuatan Regional. 

 

ABSTRACT 

The Solomon Islands in the South Pacific region have evperienced prolonged ethnic conflicts 
between 1998-2003. The Solomon Islands government has made various efforts to resolve the 
conflict, bu it did not succeed and then appealed for intervention assistance to Australia 
responded by rejection. The Australian foreign policy that initially rejected requests for 
intervention assistance in the Solomon Islands, and then change of wllingess to intervence by 
leading a regional aid mission named Regional Assisstance Mission to Solomon Islands 
(RAMSI). Australia in the intervention is willing to spend a lot of money and mobilize many 
troops. This paper also discusses the importance behind the changing of foreign policy of 
Australia. 
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PENDAHULUAN 

              Kawasan Pasifik Selatan merupakan kumpulan dari beberapa negara dan teritori yang 

terbagi menjadi tiga wilayah budaya yakni Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia (Hamid, 1996: 

13-14). Kawasan Pasifik Selatan yang mencakup beberapa negara dengan pulau-pulau kecil 

berjumlah 30.000 pulau. Kawasan tersebut mendapat julukan sebagai the arc of instability yang 

diartikan sebuah kawasan dengan krisis yang terjadi secara terus-menerus dikarenakan sistem 

pemerintahan dan kepemimpinan yang lemah sehingga menyebabkan kapasitas negara dalam 

menyediakan keamanan warga negaranya menjadi lemah (Dibb, 1999: 18). 

 Letak negara-negara Pasifik Selatan yang secara georafis berdekatan dengan Australia, 

membuat keduanya mampu menjalin hubungan bilateral yang cukup siginifikan. Australia 

menjadi negara yang berpengaruh dalam kawasan tersebut karena sebagai negara donor 

terkemuka yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial baik secara 

bilateral maupun regional. Disisi lain, negara-negara Pasifik Selatan cenderung memiliki 

ekonomi dan sistem pemerintahan yang lemah sehingga membutuhkan adanya bantuan dari 

negara besar seperti Australia. Berbagai konflik yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan antara 

lain seperti kudeta militer di Fiji, Krisis di PNG dan Vanuatu yang mana Australia turut 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik tersebut.  

 Salah satu konflik yang berdampak pada instabilitas kawasan Pasifik Selatan adalah 

konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon di tahun 1998 hingga 2003. Konflik tersebut 

melibatkan penduduk Guadalkanal dan Malaita yang dipicu oleh berbagai hal. Pada awalnya, 

pulau Malaita mengalami peningkatan jumlah populasi yang tidak diimbangi dengan 

ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut kemudian 

mendor0ng terjadinya transmigrasi yang dimulai pada tahun 1970 oleh penduduk Malaita 

menuju Pulau Guadalkanal yakni Pulau terbesar di Kepulauan Solomon. Arus transmigrasi yang 

tak terkendali menimbulkan permasalahan yakni terbatasnya lapangan kerja dan infrastruktur 

di Guadalkanal yang berakibat pada jumlah pengangguran yang meningkat. Penduduk 



Guadalkanal pun beranggapan bahwa pemerintah tidak mampu mengontrol arus transmigrasi 

dan bersikap tidak adil dan mengabaikan masyarakat di daerah terpencil (Hoadley, 2005).  

 Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan sipil di Honiara (Ibukota Kepulauan Solomon yang 

berada di Guadalkanal), yang dipicu oleh ulah pemuda dari Guadalkanal yang menyerang 

penduduk Malaita. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Guadalkanal atau 

Istabu Freedom Movement (IFM) seperti pembunuhan, pelecehan atau pemerkosaan, dan teror 

terhadap pemerintah yang semakin meningkatkan ketegangan di Kepulauan Solomon. 

Kerusuhan tersebut tidak hanya membuat ketegangan sosial, akan tetapi juga berdampak pada 

kerusakan infrastruktur, stagnasi ekonomi, sistem pemerintahan yang lumpuh, serta 

mengakibatkan kematian sekitar 200 orang dan perpindahan penduduk sebanyak 20.000 orang 

yang didominasi oleh penduduk Malaita (Karle, 2004: 23-24). 

 Kondisi internal Kepulauan Solomon yang tidak stabil disebabkan adanya pembunuhan 

dan penyerangan dari kelompok bersenjata, rendahnya pelayanan publik, dan korupsi yang 

merajalela sehingga tidak mampu ditangani oleh pemerintah kemudian mengarah pada cirri 

dari negara gagal atau failed state (Art & Jervis, 2007: 453). Pada tahun 2000, Perdana Menteri 

Kepulauan Solomon Ulufa’alu meminta bantuan kepada Australia untuk menangani masalah 

hukum dan ketertiban di Kepulauan Solomon. Permintaan tersebut mendapat penolakan dari 

Australia, yang kemudian disusul dengan kudeta pada tanggal 5 Juni 2000 hingga 

menyebabkan pengunduruan diri Ulufa’alu. Pada tahun 2001, Perdana Menteri Kepulauan 

Solomon yang baru yakni Manasseh Sogavare juga mengajukan permohonan bantuan pada 

Australia dan mendaptakan respon yang sama dengan sebelumnya. Dua penolakan yang sama 

ini, dikarenakan pihak Australia yang berusaha untuk tidak ikut campur dalam permasalahan 

yang ada di Pasifik Selatan.  

 Pada tahun 2003, Australia pun merubah kebijakannya dengan bersedia memimpin 

intervensi di Kepulauan Solomon karena konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tidak 

mampu diselesaikan oleh pemerintah setempat. Intervensi Australia di Kepulauan Solomon pun 



telah mendapatkan persetujuan dari Parlemen guna memulihkan ketertiban, menegosiasikan 

sebuah undangan misi restorasi damai Pasifik, dan memberi kekebalan bagi anggota asing 

(Hoadley, 2005: 10). Australia kemudian membentuk misi bantuan regional ang diberi nama 

Regional Assisstance Mission to Solomon Islands (RAMSI) dibawah naungan Pasific Islands 

Forum (PIF) dan dengan persetujuan drai pemerintah Kepulauan Solomon. Serta memperoleh 

dukungan dari beberapa negara seperti Selandia Baru, Fiji, Tonga, PNG, Samoa, Vanuatu, 

Kepulauan Cook, Nauru, Tuvalu, dan Kiribati (Hoadley, 2005). 

 

Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini menggunakan teori kekuatan regional atau regional powers dalam 

menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Australia dalam penyelesaian konflik di 

Kepulauan Solomon melalui pembentukan RAMSI. Regional powers memiliki definsi yakni 

suatu negara yang memiliki kekuatan baik itu material maupun kemampuan di suatu wilayah 

geografis tertentu dan mencoba untuk menjalankan kepemimpinan dalam rangkaian regional 

(Nolte, 2010: 884). Sumber daya material mengacu pada kepemilikan kapasitas militer dan 

ekonomi, dan dalam ukuran demografis. Pada umumnya, regional powers diasumsikan 

memiliki kontribusi terhadap stabilitas dan kedamaian lingkungan mereka yang pengaruhnya 

secara geografis (Mulugeta, 2014: 7). Regional powers memiliki tugas khusus untuk peduli 

terhadap wilayah mereka dan mempertahankan asumsi bahwa regional powers harus memikul 

tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dna stabilitas id lingkungannya (Schirm, 2016: 8). 

 Kekuatan militer sangat penting bagi identifikasi suatu negara sebagai kekuatan 

regional. kepemilikan aset militer yang memadai termasuk sejumlah besar personil militer, 

pengeluaran militer secara konsisten tinggi, dan pengalaman yang luas dalam peperangan dan 

kapasitas domestik yang memadai untuk memproduksi senjata konvensional semuanya 

merupakan faktor penting sebagai penentu kemampuan militer dari suatu negara (Lemke, 1979: 

8). Sedangkan kekuatan ekonomi tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB), Produk 



Nasional Bruto (PNB), kemampuan daya beli, teknologi, dan infrastruktur industri (Prys, 2102 

& Vayrynen, 1979). Negara-negara yang memiliki kemampuan militer dan ekonomi secara 

efektif dapat mengendalikan dan mempengaruhi para pelaku keamanan regional. 

 Regional powers dalam mencapai keamanan regional dengan kemudian membutuhkan 

adanya security orders yaitu proyeksi dari kebijakan luar negeri strategis dengan melakukan 

pemetaan, pengaturan, dan proporsi tatanan keamanan di tingkat kawasan melalui identifikasi, 

manajemen dan pencegahan berbagai ancaman terhadap keamanan regional (Stewart, 2012: 

33-35). Seiring dengan perkembangan dunia internasional, ancaman terhadap keamanan 

nasional tidak hanya dalam bentuk tradisional seperti perang antar negara, melainkan juga 

terdapat ancaman dalam bentuk kontemporer yaitu kejahatan lintas batas atau transnasional 

seperti terorisme, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya (Ripsman & Paul, 

2005: 199-227. Ancaman tersebut menjadi sebuah tantangan bagi regional powers dalam 

pemeliharaan ketertiban dan keamanan regional di kawasan. Regional powers pun harus 

memenuhi tiga kondisi dalam mewujudkan perannya. Pertama, dinamika internal negara 

tersebut memungkinkannya untuk memainkan stabilitasi dan peran utama di wilayahnya. 

Kedua, menunjukkan kesediannya, kapasitasnya atau kemampuannya untuk mengambil peran 

sebagai pemimpin regional, penstabil, dan jika bukan penjaga perdamaian atau setidaknya 

pembawa perdamaian. Ketiga, harus diterima oleh tetangganya sebagia anggota keamanan 

tempat negara tersebut beroperasi, yang mana sebagai pemimpin yang bertanggung  jawab atas 

keamanan regional. 

 Suatu negara dalam merencanakan kebijakan luar negeri strategis juga membutuhkan 

analisa terhadap kompleksitas keamanan regional atau regional security complex (RSC) terkait 

dengan berbagai macam unsur seperti geografis, entitas dan budaya masyarakat di sektira 

wilayah tersebut (Buzaan & Waever, 2003: 44). Dalam implementasinya, terdapat 

ketergantungan terhadap kawasan sehingga menimbulkan suatu kompleksitas keamanan 

regional yang tidak terlepas oleh keamanan nasional suatu negara dengan mempertimbangkan 



keamanan regional. Ketergantungan pun dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti 

perimbangan kekuatan, aliansi, serta masuknya kekuatan luar ke dalam kawasan (Buzan & 

Waever, 2003: 47). 

Kebijakan politik luar negeri Australia yang pada akhirnya memutuskan untuk terlibat dalam 

intervensi RAMSI tidak terlepas oleh kepentingan nasionalnya. Setiap tindakan politik dilihat 

sebagai upaya untuk menjaga, meningkatkan, atau menunjukkan kekuatan. Serta terdapat 

keinginan untuk mendominasi adalah kekuatan sosial yang menentukan aktivitas politik. Pad 

akhirnya, inti dari semua aktivitas politik di ranah internasional adalah setiap negara berusaha 

untuk mengejar kepentingan nasionalnya yang secara umum didefinisikan sebagai kekuasaan 

(Pham, 2008: 257-258). 

 Sementara itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa konsep yang 

pertama adalah keamanan nasional yang mencakup independensi politik dan integritas 

territorial sebagai nilai yang harus dilindungi. Konsep yang kedua yaitu negara gagal atau failed 

state. Negara yang dikategorikan sebagai negara gagal adalah negara dengan sistem 

pemerintahan yang buruk sehingga menyebabkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, institusi 

yang lemah dan kurang akuntabilitas (Roberg, 2003: 102). Serta tidak memilki kontrol yang 

kuat dalam kedaulatan domestik yang menyebabkan tidak mampu mengatur pergerakan yang 

melintasi perbatasannya seperti aliran obat-obatan terlarang.  

 

PEMBAHASAN 

 Perubahan sikap Australia dalam menghadapi konflik yang terjadi di Kepulauan 

Solomon pada tahun 1998-2003 tidak terlepas dari kebijakan luar negerinya. Di era 

pemerintahan buruh di tahun 1983-1996 Australia memeluk gagasan ‘middle power diplomacy’ 

dan berusha menunjukkan bahwa Australia sebagai ‘good international citizen’. Dalam 

implementasinya pun dilakukan melalui penekanan terhadap kepentingan untuk memperkuat 

kerangka kelembagaan internasional sebagai sarana untuk memajukan keamanan Australia. Di 



tahun 1996, yakni masa pemerintahan John Howard yang berasal dari parti liberal membuat 

Australia mengalami perubahan pandangan dikarenakan Howard berusaha membedakan gaya 

kepemimpinannya dan kebijakan luar negerinya dengan pemerintahan sebelumnya. 

Kepemimpinan Howard menekankan komitmen terhadap pentingnya kepentingan nasional dan 

aliansi AS terutama dalam segi keamanan. Aliansi AS dalam sistem pertahanan memiliki peran 

penting terhadap keamanan Asutralia dan juga dapat membuat Australia menjadi pemain 

internasional yang lebih kuat melalui mengikatkan diri dengan kebijakan luar negeri AS 

(Holland & McDonald, 2010: 3).  

 Kepemimpinan Howard juga tidak terlepas oleh pengaruh peristiwa 9/11 yang 

merupakan fenomena luar biasa sehingga membentuk sebuah “new world”. Peristiwa yang 

menggemparkan dunia itu pun membuat rasa insecure semakin meningkat, yang mana negara 

besar seperti AS dapat diserang oleh kelompok teroris sehingga membuat Howard berpendapat 

bahwa Australia semakin rentan dan tidak kebal dari serangan teroris. Australia pun semakin 

meningkatkan keamanannya, meskipun sebelumnya pemerintahan Howard telah menekankan 

pentingnya aspek keamanan bagi kepentingan Australia. Setelah serangan 9/11, Australia 

berusaha menunjukkan solidaritasnya kepada AS dengan turut berkontribusi dalam aksi  “War 

on Terror”, misalnya dengan berpartisipasi dalam intervensi di Afghanistan dan Irak. Tidak 

hanya berhenti disitu, Australia juga ikut campur tangan di wilayah regional sebagai wujud dari 

Australia yang dapat bertindak sebagai US ‘regional deputy’ dalam konteks “War on Terror”. 

Disisi lain, US ‘regional deputy telah memberikan kesempatan tertentu bagi Australia dalam 

bertindak dengan cara tersebut (Holland & McDonald, 2010: 6). Australia dibawah pimpinan 

Howard tidak lagi berperan sebagai middle power, namun memainkan perannya yang lebih luas 

dalam kawasan regional. 

 Posisi pemimpin regional di Pasifik Selatan yang diterima oleh pemerintah Australia pun 

mendapatkan berbagai pertentangan oleh negara-negara kepulauan di wilayah tersebut yang 

dituduh bertindak sebagai hegemon terhadap negara tetangganya yang lebih kecil. Akan tetapi 



pertentangan tersebut tidak membatasi tindakan Australia, yang mana tahun 1999 Australia 

memutuskan untuk melakukan intervensi di Timor Timur. Intervensi penjaga perdamaian yang 

dilakukan oleh Australia ini menuai keberhasilan dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. 

Keberhasilan tersebut kemudian mendasari keinginan pemerintah Howard untuk mengambil 

peran regional yang lebih menonjol dan kuat. Sebagai catatan bahwa melalui intervensi, 

pemerintahan Howard berusaha untuk mendefinisikan peran regionalnya sebagai wakil US 

“deputy sheriff” (Holland & McDonald, 2010). 

 Kebijakan luar negeri Australia dibawah pimpinan Perdana Menteri John Howard, telah 

mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam bidang keamanan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan melalui peningkatan anggaran pertahanan yakni di tahun 2001 mencapai US$ 

13.929 juta pada tahun 2001. Kemudian di tahun 2002 mengalami peningkatan yang cukup 

besar mencapai US$ 14.589 juta dengan presentase GDP hingga 1,9%. Terjadinya peningkatan 

dalam anggaran pertahanan Australia ini, tidak dapat dipungkiri mendapat dorongan dari dunia 

internasional dalam upaya pemberantasan terorisme (Pamungkas, 2012: 86-87). Isu teror pada 

saat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan luar negeri Australia terutama dalam 

bidang keamanan. 

 Di tahun 2001, Pemerintahan Howard mampu membangun kekhawatiran yang kian 

meningkat akan kebutuhan untuk menjamin stabilitas dan tata pemerintahan yang kuat di 

Pasifik dalam menghubungkan ancaman terorisme dengan ‘failed states’, yang mana Howard 

menyatakan bahwa: 

“International law could no longer cope with the changed circumstances 
confronting the world, where the most likely threat to any nation’s sovereignty was 
non-state terrorism and weak states that cannot impose order over their societies 
coul be vulnerable to terrorist manipulation” (ABC Radio, 2003 dalam 
Kabutaulaka, 2005: 289). 

Negara gagal ditandai dengan kurangnya kontrol oleh pemerintah pusat atas rakyat dan 

wilayahnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok terorisme sebagai tempat untuk 

berlindung. Negara gagal tidak mampu mengatur wilayah mereka sehingga menciptakan 



kekosongan kekuasaan yang kemudian dapat dimanfaatkan kelompok kejahatan transnasional 

terorganisir seperti kelompok teroris yang merupakan topik penting dalam “War on Terror” 

secara umum. Negara-negara Pasifik Selatan terutama yang lemah dalam divisi internal dan 

pemerintahan yang buruk rentan terhadap kelompok teror dan merupakan target penting dari 

program bantuan pemerintah (DFAT, 2003: 38). Masalah-masalah regional seperti adanya 

konflik internal dapat menyebabkan ekstrimisme, terorisme dan kegagalan negara sebagai 

kesempatan untuk kejahatan terorganisir.   

 Pada tahun 2003, Kepulauan Solomon pun mulai dinilai masuk ke dalam kategori 

negara gagal karena mengalami konflik internal dan terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum 

yaitu adanya tindakan kekerasan, pelecehan, teror, hingga pembunuhan. Ketegangan antara 

penduduk asli Guadalkanal dengan penduduk pendatang dari Malaita terjadi sejak tahun 

1998an dan terus meningkat secara signifikan hingga paruh pertengahan tahun 2003. Sejalan 

dengan hal tersebut, The Australian Strategic Policy Institute atau ASPI pun melaporkan 

bahwa negara seperti Kepulauan Solomon beresiko mendapat ancaman keamanan 

transnasional dan non-negara yang kemudian dapat berkembang biak dalam wilayah tersebut. 

Pada awalnya, pemerintahan Howard mengesampingkan intervensi di Kepulauan Solomon dan 

memilih untuk menyiapkan intervensi di Irak, karena mencoba untuk berhati-hati sebelum 

melakukan operasi penjaga perdamaian dan menanggapi konflik antar negara. Namun konflik 

tersebut tak kunjung usai bahkan ketegangan pun semakin meningkat dari tahun ke tahun 

hingga pada akhirnya Australia memilih untuk bersedia memimpin intervensi di Kepulauan 

Solomon. Howard pun yakin bahwa intervensi tersebut dapat memberikan manfaat bagi 

Australia. Pemerintah Australia kemudian memutuskan untuk membentuk dan memimpin misi 

bantuan regional ke Kepulauan Solomon yang diberi nama RAMSI untuk menyelesaikan konflik 

berkepanjangan di wilayah tersebut (Wardhani, 2015: 159).  Perubahan keputusan Australia 

menjelaskan bahwa ketidakamanan di Kepulauan Solomon akan berdampak merugikan 

terhadap kepentingan Australia dalam aspek keamanan. Hal tersebut dikarenakan keamanan 



Australia membutuhkan kawasan yang stabil dan negara-negara yang kuat (Holland & 

McDonald, 2010: 9).  Sedangkan konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon membuat negara 

tersebut mengalami ketidakstabilan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. 

Ketidakstabilan yang terjadi di Kepulauan Solomon jika tidak segera ditangani maka dapat 

berpengaruh terhadap kawasan Pasifik Selatan dan juga bagi keamanan nasional Australia. 

Pembentukan RAMSI oleh Australia memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas, 

penegakkan hukum, dan ketertiban di wilayah Pasifik Selatan (Wardhani, 2015: 158). Hal 

tersebut dikarenakan konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon dari tahun ke tahun semakin 

meningkat sehingga dapat mengganggu pertahanan Australia yang memerlukan kawasan stabil 

dengan negara-negara yang kuat. Sedangkan negara-negara yang lemah dalam 

pemerintahannya tidak mampu memberikan perlindungan bagi warganya yang kemudian 

mempengaruhi stabilitas kawasan dan keamanan Australia. Tidak hanya itu, Australia juga 

memiliki peran baru sebagai wakil “peacekeeping” Amerika Serikat di kawasan Pasifik 

(Kabutaulaka, 2005: 289). 

Di kepulauan Solomon, intervensi dibenarkan melalui persepsi bahwa ketidakstabilan 

internal dapat menjadi ancaman bagi Australia (ASPI, 2003 dalam Kabutaulaka 2005: 288). 

Sesuai dengan keamanan Australia yang membutuhkan kawasan yang stabil dan negara-negara 

yang kuat, sehingga stabilitas Pasifik Selatan memegang peran penting terhadap keamanan 

Australia. Namun disisi lain, Australia dihadapkan dengan kondisi Kepulauan Solomon yang 

mengarah pada failed state dikarenakan sistem pemerintahan yang lemah sehingga tidak 

mampu memberikan perlindungan bagi warga negaranya dan tindakan korup yang telah 

merajalela. Negara-negara yang rapuh dapat menghasilkan penciptaan ruang-ruang yang tidak 

dapat dikendalikan sehingga kejahatan dan terorisme dapat berkembang. Kelemahan dalam 

penegakkan hukum ini dimanfaatkan oleh kejahatan transnasional sehingga menjadi ancaman 

serius di kawasan Pasifik (Wardhani, 2015: 154). Sehingga terdapat kemungkinan jika 

Kepulauan Solomon menjadi negara gagal maka dapat memicu berbagai kejahatan 



transnasional seperti kelompok teroris, peredaran narkoba, dan penyelundupan manusia. Hal 

tersebut yang kemudian didefiniskan Australia sebagai sebuah ancaman terhadap 

keamanannya, karena kejahatan transnasional yang mungkin hadir di negara gagal seperti 

Kepulauan Solomon dapat mengakibatkan instabilitas di kawasan Pasifik Selatan.  

Konflik berkepanjangan di Kepulauan Solomon dari tahun 1998 hingga 2003, tidak 

mampu diselesaikan oleh pemerintah setempat sehingga memaksa Australia untuk bertindak 

dengan melakukan intervensi di tahun 2003. Australia menilai jika konflik di Kepulauan 

Solomon tidak segera diatasi secepatanya, maka dapat menyebabkan negara tersebut menjadi 

“negara gagal” yang lebih susah untuk ditangani kedepannya. Alasan tersebut lah yang 

mendorong Australia bersedia memimpin RAMSI, yakni melalui pernyataan Howard yang 

menyatakan bahwa: 

“If we do nothing now and the Solomon Islands becomes a failed state, the 
challenges in future of potensial exploitation of that situation by international drug 
dealers, money launderers, international terrorism- all of those things, will make 
the inevitable dealing with the problem in future more costly, more difficult” 
(Howard, 2003 dalam Kabutaulaka, 2005: 295). 
Intervensi Australia di Kepulauan Solomon merupakan upaya Australia dalam 

mengimplementasikan strategi keamanannya yang tidak terlepas dari isu teror pada saat itu. 

Kelompok terorisme adalah kejahatan transnasional yang muncul dengan memanfaatkan 

negara negara yang lemah dalam sistem pemerintahannya. Australia melalui RAMSI berusaha 

untuk mencegah Kepulauan Solomon menjadi negara gagal dan menciptakan kondisi yang 

stabil dengan cara menegakkan keadilan dan memperkuat sistem pemeritahan di wilayah 

tersebut. Intervensi di Kepulauan Solomon cukup penting untuk dilakukan Australia karena 

mendukung keamanan Australia yang membutuhkan kawasan yang stabil. 

 Kondisi kepulauan Solomon yang rapuh selama terjaidnya konflik, tidak hanya dapat 

dimanfaatkan kejahatan transnasional akan tetapi juga dimanfaatkan oleh negara asing seperti 

Tiongkok dan Taiwan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan diplomatik di Kepulauan 

Solomon. Kedua negara tersebut melakukan persaingan melalui bantuan ekonomi dan bahkan 



ikut terlibat dalam konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon, sehingga semakin memperburuk 

wilayah tersebut. Bantuan ekonomi yang diberikan ternyata tidak mampu menyelesaikan 

konflik berkepanjangan di Kepulauan Solomon, akan tetapi justru memperburuk wilayah 

tersebut yakni korupsi semakin meningkat dan perpecahan antar penduduk. Jika kondisi ini 

dibiarkan terjadi secara terus-menerus, maka Kepulauan Solomon pun dapat menjadi negara 

gagal karena sistem pemerintahannya yang lemah dan tidak mampu menyelesaikan segala 

permasalahan yang ada dan tidak mampu memberikan perlindungan bagi penduduknya. 

 Setelah kudeta bersenjata pada tanggal 2 Juni 2000 dari Kepulauan Solomon yang 

terpilih secara demokratis, kapal perang asing pertama yang muncul di lepas pantai ibukota, 

Honiara adalah kapal milik Taiwan. Secara kebetulan, kapal perang milik Taiwan ini berada di 

wilayah tersebut dikarenakan adanya kunjungan “goodwill” pada saat itu. Akan tetapi 

kemunculan Taiwan ini mendapatkan sorotan dari Australia dan Selandia Baru, yang 

merupakan pertanda bahwa negara-negara lain di Utara semakin meningkatkan perannya di 

kawasan tersebut. Taiwan telah menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk mengamankan 

Kepulauan Solomon sebagai salah satu negara yang memberikan pengakuan diplomatiknya 

secara penuh (Handerson, 2001: 144). 

 Kapal milik Taiwan yang berada di sekitar kawasan Kepulauan Solomon juga 

menawarkan untuk mengambil beberapa dari 600 etnis Tionghoa di Fiji jika mereka pergi 

setelah kudeta militer negara tersebut pada 19 Mei 2000, namun tawaran itu tidak diambil 

(Pasific Islands Report, 2000 dalam Handerson, 2001: 144).  Kudeta Solomon pun hanya 

berlangsung dua minggu setelah kudeta Fiji. Serta terdapat permasalahan lain seperti 

pemberontakan yang terjadi di Vanuatu dan Kaledonia Baru. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

adanya ketidakstabilan dari Melanesia yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan asing 

seperti Taiwan untuk terlibat memanfaatkan situasi tersebut.  

 Persaingan Tiongkok dan Taiwan cukup menonjol dalam pertimbangan ekonomi, 

yang mana banyak digunakan untuk memajukan kepentingan ekonomi kedua negara tersebut. 



Dukungan yang diberikan oleh Negara-negara Kepulauan Pasifik kepada Tiongkok dan Taiwan 

tidak terlepas dari bantuan keuangan yang disebut sebagai Dollar Diplomacy. Pertimbangan 

keuangan telah menjadi faktor kunci yang mendorong negara-negara Kepulauan Pasifik 

melakukan perubahan atau mengubah kesetiaan mereka dari Tiongkok ke Taiwan atau 

sebaliknya (Handerson, 2001: 148).  Pada dasarnya negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki 

perekonomian yang lemah, sehingga mudah berubah sikap maupun pendirian jika dihadapkan 

dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang seperti yang terjadi di Kepulauan Solomon. 

Kelemahan ini lah yang kemudian menjadi celah dan dimanfaatkan oleh Tiongkok dan Taiwan 

untuk saling bersaing demi pengakuan diplomatik. Disisi lain, negara-negara Kepulauan Pasifik 

tidak hanya memiliki perekonomian yang lemah tetapi juga memiliki sistem pemerintahan yang 

lemah sehingga masuknya dua negara asing tersebut semakin mudah. Hal tersebut yang 

kemudian diperparah dengan adanya Dollar Diplomacy, yang mana sangat potensial 

meningkatkan ketidakstabilan regional dan korupsi di kalangan elit negara-negara Kepulauan  

 Persaingan yang dilakukan oleh Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan membuat 

wilayah ini menjadi lebih korup dan ganas. Permainan antara kedua negara tersebut membuat 

politik Pasifik terutama di Melanesia menjadi jauh lebih kasar dan semakin berbahaya. Salah 

satu contohnya yakni yang terjadi di Kepulauan Solomon, yang mana menunjukkan bahwa 

perang penawaran dapat menghasilkan konsekuensi dramatis dalam keadaan lemah. Bantuan 

uang yang diberikan oleh Taiwan telah mendorong Kepulauan Solomon menuju kehancuran 

yang fatal. Pinjaman sebesar US$ 25 juta dari Taiwan Export Import Bank (EXIM), yang 

diumumkan pada bulan Juni 2001, merupakan suap besar untuk mendapatkan pengakuan 

diplomatik dari Kepulauan Solomon. Tujuan pinjaman yang disampaikan adalah untuk 

menciptakan perdamaian, dengan membagikan kompensasi kepada para korban yang 

mengalami kerugian dari konflik (Dobell, 2006: 17). Tapi alih-alih membantu stabilitas, 

pinjaman tersebut justru mengakibatkan perebutan dan persaingan sehingga cepat habis dalam 

waktu yang singkat dan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada. 



Banyak masyarakat yang meminta klaim sebagai ganti rugi atas dampak yang disebabkan oleh 

konflik berkepanjangan di Kepulauan Solomon yakni beberapa orang kehilangan rumah dan 

juga menjadi korban dari kekerasan. Jumlah bantuan dana yang besar, membuat masyarakat 

saling berlomba untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi dan disertai dengan tindakan 

paksaan. 

 Tiongkok dan Taiwan bukan yang menciptakan budaya korupsi di kawasan Pasifik 

Selatan terutama di Kepulauan Solomon karena sebelum itu korupsi memang sudah ada. 

Namun kedua negara tersebut membina dan mengembangkan korupsi ketika sedang bersaing 

untuk memperebutkan pengakuan diplomatik. Kedua negara tersebut secara teratur melakukan 

penyogokan, mendukung pemborosan, dan penggelapan yang pada akhirnya secara signifikan 

memperburuk korupsi dan ketidakstabilan di wilayah tersebut (Atkinson, 2010: 419-420). Disisi 

lain, Australia berusaha untuk memberikan sistem pemerintahan yang kuat kepada Pasifik 

Selatan melalui penegakkan hukum dan perbaikan institusi, namun Tiongkok dan Taiwan lebih 

kepada permainan uang untuk membeli pengakuan dari wilayah tersebut. Tiongkok pun 

menjadikan ketidakstabilan Kepulauan Solomon sebagai peluang yang strategis, karena dengan 

begitu Tiongkok tidak perlu mengeluarkan banyak sumber daya untuk membeli pengaruh dari 

negara tersebut. Kemunculan Tiongkok ini pun diprediksi pada abad ke-21 sebagai kekuatan 

regional yang besar maupun dalam tingkat global sehingga perlu baginya untuk menjalin 

hubungan baik dengan negara-negara Kepulauan Pasifik (Handerson, 2010: 153). 

 

Simpulan 

 Kebijakan intervensi Australia dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Solomon 

dengan memimpin misi bantuan regional yaitu RAMSI dikarenakan Australia khawatir akan 

kondisi Kepulauan Solomon yang dapat mengarah pada negara gagal atau “failed state”. Negara 

gagal dapat dimanfaatkan oleh kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, 

penyelundupan manusia, pencucian uang, dan terorisme. Bahaya tersebut didefinisikan 



Australia sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan Kawasan Pasifik Selatan dan keamanan 

nasionalnya. Australia dalam bidang keamanan, membutuhkan kawasan yang stabil dengan 

negara-negara yang kuat. Ketidakstabilan yang dialami oleh Kepulauan Solomon selama 

terjadinya konflik tidak hanya mempengaruhi keamanan Pasifik Selatan tetapi juga keamanan 

nasional bagi Australia sendiri.  

 Australia memutuskan untuk bersedia memimpin intervensi di Kepulauan Solomon 

melalui RAMSI bersama dengan Selandia Baru dan negara-negara PIF lainnya, dikarenakan 

konflik berkepanjangan telah membawa Kepulauan Solomon menuju kehancuran dengan 

mengarah pada negara gagal. Dalam kasus tersebut, telah memaksa Australia turut 

berkontribusi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut yang tentunya 

berpengaruh terhadap kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh 

Australia untuk menunjukkan perannya di kawasan Pasifik Selatan melalui RAMSI. Dengan 

menggunakan teori regional powers, Australia dalam memimpin RAMSI tidak hanya bertujuan 

untuk menyelesaikan konflik di Kepulauan Solomon. Akan tetapi terdapat kepentingan lain dari 

Australia yakni menunjukkan statusnya sebagai regional powers dengan ketersediannya dalam 

mengerahkan kekuatan militer dan ekonomi yang dimilikinya secara maksimal. Selain itu, 

melalui RAMSI Australia berusaha untuk dapat diakui dan diterima sebagai regional powers di 

kawasan Pasifik Selatan, yang mana dari segi ekonomi dan militer Australia lebih kuat 

dibandingkan dengan negara-negara di kawasan tersebut. Permintaan bantuan yang diajukan 

oleh Kepulauan Solomon di tahun 2001 dan 2003 kepada Australia, dapat diartikan bahwa 

negara tersebut mengakui dan percaya jika Australia memiliki kekuatan baik itu dalam segi 

militer maupun ekonomi untuk membantu penyelesaian konflik di Kepulauan Solomon. 

Negara-negara di Kepulauan Pasifik cenderung memiliki kelemahan baik itu dari sistem 

pemerintahan, militer, dan ekonomi yang kemudian dimanfaatkan oleh Australia untuk 

berperan lebih besar di kawasan tersebut agar diakui dan diterima sebagai kekuatan regional.  



 Pembentukan RAMSI adalah upaya Australia untuk mengurangi dan mengontrol 

pengaruh dari kekuatan Tiongkok dan Taiwan di Kepulauan Solomon. Adanya persaingan 

antara kedua negara tersebut di Kepulauan Solomon telah membuat kondisi wilayah tersebut 

menjadi semakin tidak stabil sehingga dapat menghalangi upaya Australia dalam mewujudkan 

regional powersnya, dikarenakan regional powers dalam menentukan keamanan nasionalnya 

juga mempertimbangkan keamanan regional. Oleh karena itu Australia melalui RAMSI 

berupaya untuk menyelesaikan konflik dan membuat kondisi Kepulauan Solomon menjadi lebih 

stabil dengan diperbaikinya sistem pemerintahan dan penegakkan hukum, serta bukan dengan 

cara pemberian bantuan keuangan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dan Taiwan di 

Kepulauan Solomon yang justru dapat memperparah ketidakstabilan wilayah tersebut. Bantuan 

dana yang diberikan oleh kedua negara tersebut justru membuat korupsi semakin meningkat 

hingga memicu terjadinya pemerasan uang dengan cara kekerasan. Kondisi Kepulauan Solomon 

yang semakin memburuk dengan adanya persaingan dua negara asing seperti Tiongkok dan 

Taiwan jika dibiarkan secara terus-menerus maka dapat membuat negara tersebut menjadi 

negara gagal yang dapat mengancam bagi keamanan Australia. Hal tersebut yang kemudian 

menjadi pertimbangan Australia dalam merubah kebijakannya untuk bersedia memimpin 

intervensi di Kepulauan Solomon. RAMSI adalah sebuah intervensi yang telah mendapatkan 

perlindungan hukum sehingga Australia memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengontrol 

wilayah tersebut yang kemudian dikembangkan dengan tujuan kepentingannya yaitu 

keamanan. Sementara itu, kepentingan keamanan Australia yang mendasari intevensi di 

Kepulauan Solomon, dapat dipahami melalui bagaimana pemerintahan Howard selama 

memimpin Australia yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan AS yang menekankan aksi 

melawan teror pada saat itu.  

 Berdasarkan pada analisis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan intervensi Australia dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Solomon dengan 

memimpin misi bantuan regional yait RAMSI di Kepulauan Solomon dilatarbelakangi oleh dua 



kepentingan. Pertama,  aspek keamanan dan politik, konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon 

dikhawatirkan Australia dapat mengarah pada “failed state” yang mampu memicu kejahatan 

lintas batas, sehingga konflik tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keamanan di Kawasan 

Pasifik Selatan akan tetapi juga mempengaruhi keamanan Australia. Kedua, pembentukan 

RAMSI merupakan upaya dari Australia untuk mempertahankan statusnya sebagai regional 

powers di Kawasan Pasifik, dengan mengurangi dan mengontrol dua kekuatan negara asing 

seperti Tiongkok dan Taiwan di kawasan tersebut. Melaui kompleksitas penjelasan regional 

powers, pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami kebijakan intervensi Australia di 

Kepulauan Solomon yang dipengaruhi oleh beberapa kepentingan yang telah dijelaskan di atas.  
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