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ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the efforts of securitization and concordance strategy to create 
a policy named Australian Maritime Identification Zone (AMIZ) in the period 2000 to 
2004. The securitization efforts can be seen when Prime Minister John Howard as AMIZ 
policy initiator conducted speech act during the federal election period in order to 
construct a threat based on rapid transformation of global strategic environment which 
refered to non-traditional threats that against the Australian such as the Tampa incident 
and the 9/11 phenomenon. The success of securitization led Australia to use a sea-air gap 
approach with layered security consisting of sea denial, sea control, and power projection 
where these three aspects of security executed in AMIZ policy. At the same time, Australia 
also used concordance strategy by supporting the United States initiative program as its 
additional defense support. This thesis also uses changes in perceived threat perceptions 
as an approach which analyze securitization as a medium of contestation to the 
Australian. In this paper, there are two findings: the influence of state and non-state 
actors in AMIZ policy and the tendency of countries to always be referential objects of 
security rather than individual security even when a compromise between the two can be 
done. Securitization and concordance strategy efforts provide legitimacy for Australia to 
launch the implementation of AMIZ policy to gain security and maintain its influence in 
the region. 

Key words: Australia, Securitization, Concordance Strategy, AMIZ Policy, Defence and 
Security  

 

ABSTRAK 

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya sekuritisasi dan concordance strategy 
yang diterapkan untuk membentuk kebijakan Australia Maritime Identification Zone 
(AMIZ) pada periode tahun 2000 hingga 2004. Upaya sekuritisasi tersebut dapat dilihat 
pada saat Perdana Menteri John Howard sebagai inisiator kebijakan AMIZ melakukan 
speech act pada masa pemilihan federal yang bertujuan untuk mengkonstruksi ancaman 
perubahan lingkungan strategis global merujuk pada ancaman non-tradisional seperti 
insiden Tampa dan fenomena 9/11 terhadap publik Australia. Keberhasilan sekuritisasi 
tersebut membawa Australia untuk menggunakan pendekatan sea-air gap dengan 
keamanan berlapis yang terdiri dari sea denial, sea control, dan power projection dimana 



ketiga aspek keamanan ini dieksekusikan dalam kebijakan AMIZ. Dalam waktu yang 
bersamaan, Australia juga menggunakan concordance strategy dengan mendukung 
program inisiatif milik Amerika Serikat sebagai payung pertahanannya. Skripsi ini juga 
menggunakan perubahan persepsi ancaman sebagai pendekatan yang melihat wadah 
sekuritisasi sebagai wadah kontestasi sehingga menjadi ancaman bagi Australia. Dalam 
skripsi ini, peneliti menemukan dua temuan yaitu adanya pengaruh aktor negara dan 
non-negara dalam ketetapan kebijakan AMIZ serta kecenderungan negara untuk selalu 
menjadi objek referensial keamanan daripada keamanan individu bahkan ketika 
kompromi antara keduanya dapat dilakukan. Upaya sekuritisasi dan concordance 
strategy memberikan legitimasi bagi Australia untuk melancarkan penerapan kebijakan 
AMIZ demi mendapatkan keamanan dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan. 

Kata kunci: Australia, Upaya Sekuritisasi, Concordance Strategy, Kebijakan AMIZ, 
Pertahanan dan Keamanan 

 

Pendahuluan 

Fokus pertahanan dan keamanan maritim Australia yang diimplementasikan 

melalui peningkatan kemampuan pengawasan maritim semakin diperkuat pada tahun 

2000 yang dituangkan ke dalam Australia’s Defence Update  “Our Future Defence Force”. 

Penguatan tersebut kemudian dilanjutkan untuk direalisasikan menjadi sebuah 

kebijakan pertahanan yang diberi nama Australia Maritime Identification Zone (AMIZ). 

AMIZ dibentuk pada 15 Desember 2004 melalui laporan Perdana Menteri Australia, John 

Howard yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan diimplementasikan dengan 

membentuk radar pengawasan sejauh 1.000 mil laut (1.850 km) dari garis pantai 

Australia. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka terdapat deteksi dini yang 

dilakukan oleh angkatan militer Australia yang mewajibkan bagi seluruh kapal-kapal 

barang maupun manusia yang melintas melalui zona tersebut untuk memberikan 

perincian lengkap mengenai kargo, kru, lokasi, kecepatan, dan pelabuhan tujuannya. 

Bahkan kapal yang terlihat mencurigakan dapat ditahan dan ditangkap sebelum masuk 

ke wilayah Australia. Pengawasan sejauh 1.000 mil laut yang diimplementasikan dalam 

kebijakan AMIZ ini pada akhirnya memunculkan reaksi penolakan dari beberapa negara 

di kawasan Asia Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, dan Selandia Baru (Klein, 2010). 

Reaksi penolakan yang diberikan oleh negara tetangga Australia dalam kawasan Asia 

Pasifik dikarenakan jangkauan pengawasan sejauh 1.000 mil laut tersebut hampir 

menjangkau zona perairan mereka, yang mana zona tersebut merupakan wilayah 

kekuasaan yang seharusnya tidak boleh di klaim untuk kepentingan pengawasan maritim 



semata. Bagi Indonesia, jangkauan 1.000 mil mencapai dua per tiga wilayah perairan 

Indonesia antara lain Laut Halmahera, Sulawesi, dan Jawa. Di sisi lain, Indonesia 

memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, pada 

Desember 2004, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Phil Goff memberikan pernyataan 

keras mengenai penolakan kebijakan AMIZ tersebut karena perluasan yuridiksi maritim 

yang cenderung diimplementasikan secara sepihak dan tidak di negosiasikan dengan 

negara yang terkena dampak kebijakan tersebut (Schofield et.al, 2008).  

Hal ini tentunya juga menjadi pelanggaran besar bagi Australia sebagai salah satu 

dari 69 negara yang meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) yang mana di dalam konvensi tersebut telah tertulis pada pasal 57 yang 

berbunyi: 

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the 

baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 

Sebagaimana yang telah tertulis di dalam pasal tersebut bahwa batas Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara diatur tidak melebihi 200 mil laut (370 km) 

diukur dari garis pangkal sebagai titik atau tempat pengukuran lebar laut teritorial. 

Penolakan dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik tidak hanya di dorong dari 

perluasan jangkauan maritim yang melanggar norma internasional di dalam UNCLOS 

dan keamanan maritim saja, tetapi pembentukan kebijakan AMIZ yang di dukung oleh 

Amerika Serikat juga menjadi alasan kuat untuk menolak kebijakan. Pada Juli 2004, 

Australia dan Amerika Serikat menjalin sebuah kerjasama dengan penandatanganan 

nota kesepahaman dalam hal pertahanan missil. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan 

pengembangan Standard Missile yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan misil 

Australia. 

Dasar Historis Ekstensifikasi Wilayah Maritim dan Dinamika Kebijakan Australia 

Maritime Identification System  

Australia sebagai negara kulit putih di tengah kawasan Asia selalu mawas diri 

untuk selalu melakukan pengembangan kebijakan pertahanan. Pada Februari 1985, 

Menteri Pertahanan Australia, Kim Beazley mengutus seorang mantan anggota 

Departemen Pertahanan Australia bernama Paul Dibb untuk melakukan analisa yang 



akan digunakan untuk membuat perencanaan postur pertahanan Australia berdasar pada 

kerangka kebijakan Self Defence Strategy. Analisa yang dihasilkan kemudian dikenal 

sebagai Laporan Dibb 1986 (Dibb’s Report 1986). Dibb mengemukakan empat lapis 

pertahanan di dalam laporan tersebut. Lapis pertama, meliputi intelligence dan 

surveillance yang komprehensif. Lapis ini memprioritaskan pada pengawasan berbasis 

teknologi yang menggunakan radar OTHR (over the horizon radar) sejauh 1.000 – 1.500 

mil laut hingga mencapai wilayah luar Australia dan penggunaan pesawat patrol maritim 

jarak jauh untuk mendeteksi kemungkinan ancaman di zona udara maupun laut. Lapis 

kedua yaitu strike dan interdiction yang menekankan pada peningkatan kekuatan militer 

dalam menghadapi ancaman yang masuk ke wilayah udara dan laut Australia. Lapis 

ketiga meliputi kemampuan defensif sebagai tindakan preventif terhadap musuh yang 

masuk ke wilayah kedaulatan atau wilayah penting Australia seperti jalur pelayaran. 

Lapis keempat meliputi mobile ground forces yang menekankan pada pengoperasian 

kekuatan pasukan darat pada jarak yang sangat jauh dan dilakukan dengan pergerakan 

yang cepat serta efektif untuk menumpas kelompok ancaman (Dibb Report, 1986).  

Australia merupakan negara yang memiliki peran dan pengaruh yang signifikan 

terhadap dinamika kawasan Asia Pasifik sehingga laporan Dibb terlihat dapat 

menghambat Australia dalam membina hubungan dengan negara-negara di kawasan 

Asia dan juga mengurangi keterlibatan Australia untuk mendukung keamanan global. 

Selain itu, rekomendasi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga Perdana 

Menteri Bob Hawke tidak menyetujui perlindungan empat lapis diimplementasikan 

sebagai sistem pertahanan Australia. Berlanjut pada tahun 1996 dimana Perdana Menteri 

John Howard sebagai inisiator kebijakan AMIZ mulai memimpin Australia. Sebelumnya 

Australia cenderung mendekatkan diri dan menjalin relasi yang baik dengan negara-

negara di sekitarnya sedangkan pada era kepemimpinan John Howard menjadi era baru 

dimana Australia mulai mengintegrasikan kekuatan pertahanannya dengan negara 

aliansi. Hal tersebut tercantum pada Buku Putih Pertahanan Australia 1997 yang berjudul 

Australian Strategic Review (ASP 1997). Dalam ASP 1997 dinyatakan bahwa strategi 

yang terpenting untuk Australia pada saat itu adalah strategi pertahanan maritim yang 

dikhususkan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasioal Australia yang didasarkan 

atas pertimbangan geografis.  



Pasca ASP 1997, perkembangan RAN mulai mengalami transformasi kembali 

ketika Australia mengeluarkan Buku Putih Pertahanannya yaitu Defence Review 2000-

Our Defence Force pada tahun 2000. Buku Putih Pertahanan tersebut menjadi batu 

loncatan bagi Australia karena untuk pertama kalinya mengubah dan menetapkan 

perhatian keamanan dari pertahanan dan keamanan yang bersifat kontinental (darat) 

menjadi pertahanan dan keamanan maritim (laut). Perubahan fokus pertahanan 

keamanan Australia ini dilakukan dengan dasar munculnya perspektif baru mengenai 

ancaman yang dihadapi oleh Australia sejak tahun 2000 yaitu perubahan lingkungan 

strategis global. Adanya perubahan lingkungan strategis global tersebut menimbulkan 

ancaman-ancaman yang bersifat non-tradisional dan datang dari kawasan perairan 

Australia (Dupont, 2002).  

Adanya perubahan persepsi ancaman tersebut ditimbulkan atas adanya dua 

insiden yaitu kasus pengungsi dan pencari suaka serta peristiwa 9/11. Pada Agustus 2001, 

Australia menghadapi permasalahan dengan adanya kedatangan para pencari suaka 

ilegal, fenomena ini disebut dengan Insiden Tampa dimana terdapat sebuah kapal barang 

berbendera Norwegia bernama MV Tampa yang mengangkut 438 pencari suaka asal 

Afghanistan, Irak, Pakistan, dan Myanmar. Para pencari suaka ini berusaha masuk 

melalui jalur perairan Indonesia dan mencapai Pulau Christmas sebelum tiba di Australia 

(Phillip dan Spinks, 2013). Pemerintah Australia menganggap bahwa negaranya sedang 

mengalami krisis keamanan karena pencari suaka ilegal yang menggunakan kapal 

sebagai alat transportasi untuk menuju ke wilayah Australia ini kemudian semakin 

meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya (Bateman dan Bergin, 2005). 

Selanjutnya yaitu 9/11, insiden ini kembali membuat Australia memperbarui strategi 

pertahanannya. Australia yang merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat, kembali 

berjuang bersama dengan Amerika Serikat untuk memerangi terorisme yang disebut 

dengan Global Coalition Against Terrorism. Hal ini kemudian menjadi acuan dalam 

pembuatan Buku Putih Pertahanan Australia 2003 yang berjudul Australia’s National 

Security: A Defence Update 2003. Acuan tersebut berhasil mencantumkan identifikasi 

tiga area ketidakpastian dan resikonya, antara lain: terorisme global, senjata pemusnah 

massal, dan kawasan bermasalah (Downer, 2004). 

Dibawah Buku Putih Pertahanan 2003, Australia cenderung memainkan peran 

pertahanannya dalam menangani tiga area ketidakpastian tersebut dengan reaktif. 



Menyoroti kebutuhan untuk menangkal penyebaran senjata pemusnah massal 

khususnya di Irak secara langsung mendorong Australia untuk melakukan aksi militer 

terhadap Irak yang melibatkan ADF pada Maret 2003. Selanjutnya, dalam konteks 

kawasan bermasalah, tercantum bahwa lingkungan Australia merupakan ‘wilayah yang 

bermasalah’, dihadapkan dengan permasalahan ekonomi, politik, tata kelola negara, dan 

tantangan sosial.  

Politisasi Ancaman sebagai Awal Upaya Sekuritisasi  

Serangan ancaman non-tradisional yang dihadapi oleh Australia tidak hanya 

dibingkai sebagai objek referensial keamanan yang sangat besar tetapi analisis dan survei 

yang diekstraksi dari Australian Election Studies 2001 menunjukkan bahwa ancaman 

non-tradisional tersebut juga memiliki peran yang menentukan hasil pemilihan federal 

Australia. Menurut McAllister, sebelum pemilihan pada November 2001, jajak pendapat 

menunjukkan bahwa Koalisi Konservatif Nasional Liberal yang diwakili oleh John 

Howard akan mengalami kekalahan dari Oposisi Buruh yang diwakili oleh Kim Beazley 

memimpin dengan prosentase sebanyak 13 poin. Bean dan McAllister (2002) mencatat 

berdasarkan debat parlemen utama menunjukkan hasil bahwa preferensi publik lebih 

cenderung berpihak pada pemimpin oposisi Kim Beazley yang mengusung permasalahan 

utama mengenai kesehatan dan pendidikan daripada pemimpin koalisi John Howard. 

Namun ketika insiden Tampa terjadi di Australia dan peristiwa 9/11 muncul, Howard 

mengambil langkah untuk mengusung permasalahan tersebut dengan mengambil 

pendirian yang teguh terhadap perlindungan perbatasan Australia serta nilai-nilainya.  

Dewan Perwakilan Australia berkumpul pada 17 September 2001 tepatnya enam 

hari setelah serangan teroris yang menimpa New York dan Washington. John Howard 

yang berada di Washington pada hari penyerangan tersebut kemudian memberikan 

pidatonya. Menurut Dobell (2014), momen di saat Howard memberikan pidato tersebut 

seperti momen yang langka dimana Howard benar-benar berperan lebih dari sekedar 

pejuang politik yang menjelaskan kepada Australia bahwa the world has changed, we are 

all diminished, we are all changed, and we are all rather struggling with the concept 

that it will never be quite the same again. Pidato tersebut terdiri dari tiga bagian yang 

berfokus pada tragedi serangan teror itu sendiri, perlawanan dan nilai-nilai yang terlibat, 

dan ANZUS sebagai perjanjian aliansi Australia dengan Amerika Serikat. 



Dalam beberapa pidato kenegaraannya, Howard selalu mengingatkan kepada 

masyarakat bahwa peristiwa 11 September merupakan peristiwa tragis yang dapat 

mengubah kehidupan dimana keamanan negara dan nilai-nilai integritas yang 

mempersatukan Australia dipertaruhkan. Serangan yang terjadi di Amerika Serikat 

dipandang oleh Howard sebagai serangan yang nantinya dapat terjadi di Australia, 

sehingga dibutuhkan manajemen militer dan diplomasi yang bijaksana untuk melindungi 

Australia mengadapi keadaan yang mengancam keselamatan warga negaranya. Dalam 

konteks tersebut, proses sekuritisasi mulai dilakukan dengan memberikan klaim bahwa 

objek referensi yang merujuk pada keamanan, nilai-nilai integritas, dan warga negaranya 

terancam secara eksistensial. Selain itu, membuat sebuah kebijakan pertahanan Australia 

yang kuat merupakan rencana Howard apabila ia menang dalam pemilihan federal 

dengan mementingkan hak fundamental negara untuk melindungi perbatasannya tanpa 

kompromi. Dari pidato tersebut dapat digarisbawahi pula pernyataan we will decide who 

comes to this country and the circumstances in which they come yang memiliki 

penekanan bahwa walaupun Australia pernah secara terbuka dan tulus menerima jumlah 

pengungsi yang banyak namun sudah saatnya Australia memutuskan siapa yang dapat 

masuk ke wilayah Australia dan mempertimbangkan untuk alasan apa mereka datang.  

Perubahan lingkungan strategis global yang membawa perspektif ancaman baru 

terhadap keamanan Australia membuat Howard semakin keras dalam mengupayakan 

sekuritisasi dengan membentuk konsep we versus them kepada publik. Hal ini 

dibuktikan dengan pengulangan kalimat “we will decide who comes to this country and 

the circumstances in which they come”, “we will defend our borders and we’ll decide who 

comes to this country”, dan “we will be compassionate, we will save lives, we will care 

for people but we will decide and nobody else who comes to this country yang 

menggambarkan them sebagai sesuatu yang sedang mengancam objek serta we sebagai 

objek referensi sekuritisasi yang dirujuk oleh Howard. 

Permasalahan utama yang dibawa oleh Howard kemudian secara dramatis 

mengalahkan jajak pendapat Partai Buruh dengan prosentase 15 poin untuk Partai 

Nasional Liberal. Isu-isu pada aspek sosio-ekonomi tidak lagi berada di puncak agenda 

dalam pemilihan federal. Sejak insiden Tampa terjadi beberapa minggu sebelum 

peristiwa 9/11, penekanan domestik mengenai keamanan nasional bergeser menjadi 



permasalahan yang terkait dengan ancaman non-tradisional global seperti terorisme, 

perlindungan perbatasan dan pencari suaka ilegal. Selain faktor terkonstruksinya 

ancaman pada publik, Partai Nasional Liberal juga semakin memimpin jajak pendapat 

karena pihak Partai Buruh sebagai pihak oposisi tidak menentang pendekatan yang 

digunakan untuk menghadapi insiden Tampa dan rencana agenda perlindungan 

perbatasan secara umum. Pemimpin oposisi Beazley bahkan mengumumkan bahwa 

Partai Buruh mendukung penuh agenda Howard. Pada periode yang sama, sejumlah 

surat kabar melakukan survey pendapat publik yang terbukti bahwa hampir 98 persen 

responden mendukung tanggapan Howard terhadap permasalahan ancaman non-

tradisional tersebut. 

Agenda Nasional dalam Merumuskan Pendekatan Strategi Kebijakan  

Pada upaya sekuritisasi, langkah Howard selanjutnya setelah ia berhasil 

mendapatkan dukungan dari publik maupun elite politik Australia adalah merencanakan 

ancaman yang terkonstruksi untuk dimasukkan ke dalam agenda nasional. Pertahanan 

Australia mulai diperbarui dengan menekankan fokus pada perubahan lingkungan 

strategis global yang memunculkan tiga area ketidakpastian mengarah pada ancaman 

non-tradisional khususnya kekhawatiran akan terorisme global, wilayah yang 

bermasalah, dan proliferasi senjata pemusnah massal (WMD). Ketiga hal tersebut di 

definisikan bahwa wilayah yang bermasalah cenderung menghasilkan potensi dan resiko 

teroris mendapatkan dan menggunakan WMD dalam proses mobilisasinya di seluruh 

dunia sehingga pembentukan strategi manuver baru termasuk preferensi untuk teknologi 

maju serta terlibat dalam operasi gabungan dan koalisi dibutuhkan sebagai cara perang 

Australia di abad baru (Cheeseman dalam Tewes et.al, 2004). Dalam konteks ini, Perdana 

Menteri John Howard dan Menteri Pertahanan Robert Hill menggunakan pertahanan 

diri yang bersifat antisipatif. Menanggapi hal tersebut, Dibb (2003) berpendapat bahwa 

tidak ada ancaman nyata dan invasi skala besar yang akan terjadi pada Australia. 

Konstruksi ancaman yang dibangun oleh Howard dipandang Dibb sebagai politisasi 

ancaman yang terlalu berlebihan. Namun, Australia benar-benar mempertimbangkan 

sifat ancaman teroris dan membuat kebijakan pertahanan dengan mengkombinasikan 

Defence Update 2000 pada agenda pertahanan 2003 dimana dasar pertahanan yang 

direkomendasikan oleh Dibb digunakan di dalam Defence Update 2000. Namun 



perbedaannya, Laporan Dibb 1986 lebih bersifat kontinental sedangkan Howard lebih 

memfokuskan pertahanan nya pada bidang maritim. Kombinasi kedua buku putih 

pertahanan tersebut diagendakan oleh Howard untuk memberikan kemampuan bagi 

Australia memproyeksikan kekuatan militer independen (self defence) dan komprehensif 

untuk memastikan keamanan Australia dari serangan ancaman yang mana kekuatan 

tersebut disusun dengan skenario konflik tingkat rendah seperti penyerangan di laut  

melalui pendekatan sea-air gap  untuk menangkal dampaknya yang mana dilakukan 

dengan strategi penyangkalan berlapis untuk menciptakan kesenjangan laut Australia di 

bagian utara dan menghadirkan serangkaian hambatan untuk menghalangi musuh 

(Woodman dalam Tewes et.al, 2004).  

Secara garis besar, pendekatan sea-air gap memberikan pedoman bagi 

pertahanan Australia dengan memberikan celah pengendalian udara dan laut untuk 

menangkal kapal maupun pesawat udara yang berusaha masuk ke wilayah Australia. 

Berkaitan dengan komponen strategi maritim militer Australia, sea-air gap 

diproyeksikan ke dalam tiga bentuk tindakan. Pertama yaitu sea denial, dilakukan 

dengan tujuan pencegahan pengunaan laut oleh otoritas lain. Hal tersebut 

diimplementasikan melalui cara penahanan kapal maupun transportasi laut lainnya 

sebelum masuk ke wilayah Australia. Sea denial digambarkan sebagai postur yang 

bersifat pasif karena penekanannya hanya fokus pada pertahanan yang defensif 

meskipun secara tidak langsung tetap tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 

kekuatan penyerangan dengan kemampuan ofensif. Dalam sea denial, aspek 

penangkalan strategi maritim berkaitan dengan deterrence atau pencegahan, hal ini 

penting karena kapasitas kekuatan darat bergantung pada aspek tersebut sebelum 

ancaman masuk ke wilayah daratan Australia. Kedua yaitu sea control, di definisikan 

sebagai keadaan dimana seseorang memiliki kebebasan bertindak untuk menggunakan 

area laut tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadi seperti perlindungan pertahanan 

dan penolakan penggunaan laut dalam jangka waktu tertentu dan jika diperlukan. Ketiga, 

power projection, meskipun tidak secara eksklusif merupakan konsep strategis maritim, 

namun power projection ini diimplementasikan melalui dukungan Australia untuk 

bergabung dengan pasukan koalisi demi memperkuat kapasitas ADF melakukan sea 

denial dan sea control. Pada power projection, terdapat kapasitas untuk membentuk, 



mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan strategis, bahkan dapat mengirimkan 

pasukan tempur ke darat jika perlu.  

Perluasan Konsep Pertahanan Australia dalam Melakukan Concordance Strategy  

Paul Barta (2004), seorang tentara Australia menuliskan review nya terhadap 

pertahanan Australia tahun 2003 yang cenderung melakukan inisiatif untuk menangkal 

ancaman melalui pendekatan maritim dengan reaktif. Seperti yang tercantum dalam 

Defense Update 2003, tiga area ketidakpastian yang merujuk pada ancaman-non 

tradisional tersebut membuat Australia memiliki sikap selalu bergantung pada aliansinya 

yaitu Amerika Serikat. Keterlibatannya dalam perjanjian ANZUS membuat Australia 

berkomitmen untuk berperang bersama Amerika Serikat melawan ancaman yang sama 

yaitu terorisme internasional dan senjata pemusnah massal dengan mengadopsi strategi 

yang dimiliki Amerika Serikat. Pengadopsian tersebut memberikan kemampuan 

Australia untuk memainkan peran yang lebih aktif dan lebih luas demi kepentingan 

keamanan. Kemampuan yang di dapatkan sebagai payung pertahanan ini mempengaruhi 

Australia untuk lebih menjaga hubungan aliansi daripada negara terdekatnya, terlebih 

lagi Howard pada masanya membawa misi perlindungan tersebut untuk menjadi deputy 

sheriff Amerika Serikat. 

Kirk (2015) menjelaskan bahwa perluasan tersebut membuat Australia jatuh pada 

pilihan kebijakan pertahanan yang berkisar antara self-reliant defence dan expeditionary 

forward defence sebagai eksekusi kombinasi antara Defence Update 2000 dan Defence 

Update 2003 yang mana keduanya tercermin pada pendekatan sea-air gap. Konsep self-

reliant defence yang digambarkan sebagai upaya Australia untuk selalu memaksimalkan 

fleksibilitas dan keseimbangan kapasitas ADF sedangkan konsep expeditionary forward 

defence yang memiliki poin penting mengenai perluasan kepentingan nasional Australia 

yang terletak pada proses sea denial serta sea control, dan kontribusi militer terhadap 

koalisi digambarkan melalui power projection. Serangan teroris terhadap Amerika 

Serikat pada 11 September 2001 yang telah berhasil disekuritisasi oleh Perdana Menteri 

John Howard membawa ancaman tersebut sebagai pemicu Australia 

mengimplementasikan projection power dengan melakukan kontribusi militer terhadap 

koalisinya yaitu Amerika Serikat. Kontribusi militer tersebut dibutuhkan Australia untuk 



mendapatkan payung pertahanan yang lebih kuat dalam menangkal ancaman non-

tradisional yang merujuk pada kekhawatiran akan terorisme global, wilayah yang 

bermasalah, dan proliferasi senjata pemusnah massal (WMD). Disinilah kemudian 

concordance strategy masuk di dalam kontribusi militer Australia.  

Frühling (2014) mengemukakan bahwa dalam situasi menghadapi ancaman non-

tradisional tersebut, Australia merasa tidak memiliki kapabilitas yang lebih dalam 

menangkalnya karena adanya keterbatasan sumber daya untuk menjadi negara yang 

mandiri secara otonom dengan kebergantungan total pada lingkungan maritim. 

Keterbatasan kapabilitas Australia juga dituliskan di dalam Defece Update 2000 yang 

tertulis: we do not have the power or reach to protect many of our interests on our own, 

dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Australia masih belum sepenuhnya akan 

berjuang sendiri untuk pertahanannya. Penggunaan senjata pemusnah massal sebagai 

salah satu dari tiga area ketidakpastian yang terdapat pada Defence Update 2003 

dianggap ancaman yang secara mudah dapat menghancurkan kepentingan Australia 

pada lingkungan maritim. Oleh karena itu, upaya Australia untuk menjaga hubungan 

baik dan memenuhi persyaratan menjamin keamanan dengan koalisi utama akan terus 

dilakukan untuk mencegah kekurangan kapasitas sumber daya Australia yang terbatas 

dengan menjadi pendukung (endorser) atas inisiatif yang dibentuk oleh Amerika Serikat 

yaitu Proliferation Security Initiative (PSI).  

Strategi Proliferation Security Initiative (PSI) dan Nilai Pre-emptive Strike  

Proliferation Security Initiative (PSI) adalah upaya global yang bertujuan untuk 

menghentikan perdagangan senjata pemusnah masal dengan mengidentifikasi sistem 

pengiriman maupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat senjata tersebut, baik 

dari negara maupun aktor non-negara. Sesuai dengan nama program yang dijalankan, 

tindakan ini dilaksanakan juga untuk menghindari kekhawatiran adanya proliferasi. PSI 

masuk kedalam strategi nasional Amerika Serikat yang dikeluarkan pada bulan 

Desember 2002 namun mulai di implementasikan pada 31 Mei 2003. Strategi ini 

menekankan pada area identifikasi larangan yang lebih luas. Ketika sebuah negara 

mendukung PSI maka negara tersebut secara tidak langsung terikat pada prinsip-prinsip 

interdiksi PSI yaitu untuk membangun basis yang lebih terkoordinasi dan efektif untuk 



menghentikan perkembangan senjata pemusnah massal. Selain itu, negara yang 

mendukung PSI juga berkomitmen untuk: (1) mengintervensi transfer sistem pengiriman 

senjata pemusnah masal dengan menggunakan kemampuan dan otoritas hukum yang 

maksimal; (2) mengembangkan prosedur untuk memfasilitasi pertukaran informasi; (3) 

memperkuat otoritas hukum nasional untuk memfasilitasi larangan, dan (4) mengambil 

tindakan spesifik untuk mendukung upaya larangan (U.S Department of State, t.t).  

Mengutip dari laman resmi Australia Government Department of Defence (t.t), 

Australia merupakan negara pendukung PSI yang loyal dan berkelanjutan. Pengadopsian 

tersebut memberikan kemampuan Australia untuk memainkan peran yang lebih aktif 

dan lebih luas demi kepentingan keamanan untuk melawan ancaman proliferasi senjata 

pemusnah massal yang menjadi salah satu dari tiga prioritas keamanan utama pada 

Australia’s Defence Update 2003. Melalui komitmen politik dengan PSI, Australia telah 

mengembangkan pedoman kontra pro-liferasi yang membahas masalah diplomatik, 

intelijen, sains dan teknologi, penegakan hukum, militer, serta kontrol perbatasan. Hal 

ini diperkuat dengan dukungan Menteri Pertahanan Australia, Senator Robert Hill yang 

memberikan pernyataan bahwa Australia memerlukan strategi untuk menangkal 

ancaman yang sedang berkembang dengan nilai pre-emptive strike sebagai langkah 

keamanan nasional dan akan menjadi kebijakan yang sah untuk diterapkan oleh ADF di 

kawasan negara tetangga demi menggagalkan serangan teroris (Woolner, 2003). Strategi 

PSI tersebut diimplementasikan oleh Australia melalui peningkatan mekanisme 

persenjataan ADF yang mana dalam konteks ini diterapkan dalam bentuk 

penandatanganan nota kesepahaman untuk hal pertahanan misil pada Juli 2004, 

diwujudkan melalui kerjasama pengembangan Standard Missile 3 (SM-3) yang 

merupakan pengembangan dari SM-1 dan SM-2 Amerika Serikat. Kekuatan senjata yang 

ditujukan untuk memerangi terorisme dalam kebijakan AMIZ inilah yang mendapatkan 

pertentangan dan respon beragam dari negara-negara tetangga Australia khususnya 

negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan adanya indikasi akan munculnya 

pertarungan The Son of Starwars atau konflik regional. 

Standard Missile tersebut dibawa oleh Amerika Serikat dengan nilai pre-emptive 

strike untuk negara sekutu yang menjadi endorser (pendukung) dalam strategi 

Proliferation Security Initiative. Menurut Williamson (2014), pre-emptive strike pada 



dasarnya merupakan penggunaan kekuatan terhadap aktor negara atau aktor non-negara 

seperti kelompok bersenjata sebelum diserang. Dalam konteks pertahanan Australia, 

Perdana Menteri John Howard dan Menteri Pertahanan Robert Hill menyebutkan bahwa 

keduanya akan menggunakan pertahanan diri yang bersifat antisipatif, sama halnya 

dengan nilai yang diterapkan dalam pre-emptive strike dimana suatu negara akan 

cenderung menanggapi secara paksa terhadap ancaman yang diketahui akan menimpa 

untuk melakukan pembelaan diri sebelum benar-benar diserang. Deeks (2014) 

memberikan asumsi mengenai penerapan pre-emptive strike yaitu necessity of that self 

defense is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moments for 

deliberation. Asumsi tersebut memberikan poin bahwa pre-emptive strike cenderung 

dilakukan oleh suatu negara karena adanya kebutuhan pertahanan diri yang instan, 

dalam artian suatu negara berada pada keadaan yang tidak memberikan banyak pilihan 

dan momen untuk mempertimbangkan. Hanya terdapat dua pilihan yang dapat 

diterapkan dalam situasi terancam, langkah pertama yaitu identifying threat kemudian 

langkah kedua adalah destroying threat. 

Pro dan Kontra Penerapan Concordance Strategy dalam Kebijakan AMIZ  

Concordance strategy sebagai proyeksi kekuatan maritim Australia dalam 

Kebijakan AMIZ dilakukan untuk berkomitmen berperang bersama Amerika Serikat, 

komitmen tersebut dicantumkan oleh Howard yang menyatakan secara gamblang dalam 

Defence Update 2003: We are engaged in a war to protect the very civilisation we have 

worked so hard to create—a civilization founded on democracy, personal liberty, the 

rule of law, religious freedom and tolerance. Komitmen dengan Amerika Serikat 

membuat Australia mendapatkan keuntungan berlebih seperti manfaat militer yang tidak 

dapat digandakan secara domestik yaitu dukungan sistem intelijen, persenjataan 

canggih, teknologi dan peralatan logistik, pelatihan operasional, penelitian pertahanan, 

serta kerjasama dalam teknis pengembangan kerangka strategi kebijakan. Kevin (2003) 

memandang bahwa Perdana Menteri Howard tanpa ragu membawa Australia turut serta 

membantu memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat. Kemampuan yang di 

dapatkan dari payung pertahanan ini mempengaruhi Australia untuk lebih menjaga 

hubungan bersama koalisi daripada negara terdekatnya, terlebih lagi Howard pada 

masanya membawa misi perlindungan tersebut untuk menjadi deputy sheriff Amerika 



Serikat. Hal ini dibuktikan dalam suatu wawancara Howard bersama Media Reuters 

bahwa Howard akan secara penuh berfokus pada dukungan terhadap aliansinya yang 

merujuk pada Amerika Serikat. Dukungan tersebut secara tidak langsung membuat 

Howard menganggap negara tetangga dalam kawasan regionalnya masuk ke dalam 

secondary considerations dan sama sekali tidak meninjau bahwa apa yang ia lakukan 

bersama aliansinya dapat merusak hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.   

Dengan menerapkan concordance strategy pada kebijakan AMIZ, Australia dapat 

menekan biaya yang sangat tinggi ketika negara terdesak harus meningkatkan 

pertahanan dan keamanannya untuk melindungi berbagai nilai yang dimiliki serta warga 

negaranya. Disamping akan menghemat biaya untuk anggaran pertahanan dan 

keamanan, Australia juga berharap mendapat keuntungan agar mampu mengubah 

lingkungan strategisnya yang diidentifikasi sedang terancam. Menurut Evans (2001) 

keamanan nasional Australia bukan lagi sekedar keamanan militer. Demikian pula 

kekuatan nasional pun bukan hanya kekuatan militer saja melainkan jumlah total dari 

upaya Australia untuk mencapai tujuannya yang diarahkan melalui kebijakan luar negeri. 

Terdapat empat hal kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui kebijakan luar 

negeri Australia antara lain: (1) Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, 

budaya, politik, ideologi, serta etos nasional; (2) menciptakan dunia yang lebih aman; (3) 

menciptakan dunia yang lebih kaya; (4) menciptakan dunia yang lebih baik. Keempat 

kepentingan nasional tersebut menjadi security objectives Australia untuk bagaimana 

menjaga keamanan dalam kerangka independen (self-reliance) dibawah koalisi militer 

Amerika Serikat dan berkontribusi pada keamanan dunia secara global.  

 

Kesimpulan 

Keseluruhan proses ini kemudian menjustifikasi kebijakan AMIZ tetap 

diimplementasikan walaupun dengan cara melewati batas kedaulatan negara lain. 

Kebijakan AMIZ sebagai kebijakan luar negeri pertahanan Australia ditampilkan dalam 

bentuk sebuah citra Australia yang kuat dengan tidak menunjukkan kelemahannya 

melalui concordance strategy sebagai pilihan untuk memberi jalan bagi kebijakan AMIZ 

diterapkan di kawasannya. Dalam penelitian ini menunjukkan pula bahwa ketetapan 

kebijakan AMIZ yang dilakukan Australia terkait pula dengan terciptanya sebuah 



lingkungan operasi yang mana terdapat kombinasi kepentingan antara aktor non-negara 

dan aktor negara di dalamnya. Selain itu, pada situasi negara dengan keterbatasan 

kapabilitas, upaya sekuritisasi yang terpaku pada keamanan individu sebagai objek 

referensi keamanan, negara tetap menjadi satu-satunya objek acuan keamanan bahkan 

ketika kompromi antara keduanya dapat dilakukan. Penelitian ini tidak terlepas dari 

beberapa hambatan yaitu sulitnya mendapatkan data langsung terkait praktik proses 

pengambilan kebijakan dan tidak banyak data penelitian yang membahas mengenai 

kebijakan AMIZ, sehingga penulis lebih banyak menggunakan dokumen resmi Buku 

Putih Pertahanan untuk dapat melihat motif kecenderungan Australia dalam membuat 

sebuah kebijakan. 
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