


PERSOALAN 
DEFENCE AND SECURITY



 AUSTRALIA SEBAGAI “THE FRIGHTENED 
COUNTRY” Sejak 1788
yang dipengaruhi oleh pengalaman-
pengalaman dari masa kolonisasi (Werner 
Levi)

 Konsep “Defence in Depth” --) lingkaran
pertahanan australia haruslah dibentuk
sejauh mungkin dari daratan Australia 
Lihat periode awal sejarah negeri ini!

 (Perancis, Jerman, Rusia, belakangan: 
Cina, Jepang--) Kini: Indonesia, Cina, 
Jepang
Apa yang menjadi faktor penyebabnya?



Faktor Penyebabnya:

1. geostrategis

2. geopolitik

 Dimensi Continental 
(kebenuaan)

 Letaknya yang jauh dari 
pusat2 peradaban besar

 Penduduknya yg sangat kecil

 Letak geografis yg dekat 
dengan negara berpenduduk 
besar tetapi berbeda budaya



Geografis --) Spender (Menlu, 1950)

 Kebijakan luar negeri setiap negara senantiasa dikaitkan
dengan keadaan geografisnya

 Dilingkup dua samudera: India-pasifik

Irian (New Guinea)+ pulau2 di

utara

 Jalur Utama: Asia-Eropa, melewati samudera India, 
Terusan Suez (41,9% perdagangan australia)

 Jalur menuju negara2 Arab dan Timur Tengah (51,1%)

 Samudera Pasifik ke kawasan utara + selatan Amerika

 Samudera Pasifik + India ke Jepang + Asia Tenggara



 Dilihat dari History of Australia Defence
Policy ---) Frightened pada letak geografis

---) koloni2 yang terpisah

defenceless ---) mudah rapuh

 Perlu Protector ---) Comitment to defence
the Mother Country?

ke depan--) Aust-AS (Causin, persamaan
budaya --) protector dalam Pax Americana



Strategy of Denial
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isu-isu:

 Sistem pertahanan nas

 Modifikasi ancaman thd
keamanan nas

 Sistem perdagangan dan
perekonomian

 Pertukaran kebudayaan

 Bantuan luar negeri dan

 HAM

Politik Luar Negeri



Faktor2 pembentuk
1. Geografi (PM Percy Spender):

Lokasi yg strategis di kawasan
Asteng dan Pasifik Selalatan
serta dikelilingi oleh dua
samudera: India yang mengapit
sisi barat negeri dalam jalur
transportasi dgn Afrika, India, 
dan Asteng

sisi timur dikelilingi Samudera
Pasifik yg menghubkn dgn bag 
utara dan sel Amerika. Selain itu
garis pantai utara nya dipagari
oleh pulau2 New Guinea

ini bisa jadi benteng pertahanan
dan sekaligus titik lemahnya

1. Aspek geografi

2. Sejarah

3. Kepentingan
nasional



Tidak lepas dari induknya:

1. Kapten James Cook --) di NSW -
-) 26 Januari 1788 =) Australian 
Day

2. Inggris membuka utk
narapidana kemudian imigran
yg bervariasi

3. Inggris menyetujui
pemerintahan koloni --) pem
federal

4. Fasilitas ke-inggris-an yg
dibentuk: keamanan, perdag
luar neg, hub luar neg, sistem
pendidikan, dan kebud Inggris

Faktor Sejarah



ada 4 cara membedakan
pendekatan dlm hub luar
neg antara kedua partai
politik utama:

1. Partai Buruh

2. Para aktivis Partai Liberal 
dan Partai Nasional

3. Para menteri Partai Liberal

4. Nilai-nilai yg dianut oleh
kaum liberal

Gaya 
kepemimpinan
di antara partai
yg memerintah



Partai Buruh

 Partai ini bersifat radikal idealis dan
memegang pendirian politik dlm spektrum
yg luas:

faksi kiri: kesadaran yg tinggi pd masalah
luar neg, sgt kritis thd kolonialisme, 
perdamaian dunia, pelucutan senjata, hak
asasi, persoalan lingk

faksi kanan: moderat dlm hub Aust dgn
neg2 besar (AS)



Para aktivis Partai Liberal dan Nasional

Cenderung berasal dari kel sosio-eko
tingkat atas, berkepentingan
memperthnkan kelompoknya. Jadi urusan
pertahanan dan luar negri merupakan
persoalan yang mendesak



Para Menteri Partai Liberal

Ketika berada di luar negeri mereka
berkepentingan utk menekankan
kemandirian mereka dan menjadikan
kehadiranya di gelanggang internasional
dirasakan penting bagi dunia



Nilai2 yg dianut kaum liberal

 Sejalan dengan angkatan bersenjata, shg
isu pertahanan dan luar negeri menjadi
prioritas

 Kalangan aktivis Partai Buruh nilai-nilai
sosialis-demokrasi tdk dpt bercampur dgn
nilai2 idealisme dan gaya hidup militer


