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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudera 

Pasifik dan Samudera Hindia. Benua Australia membentang dari garis lintang 

10
o
 41'LS sampai garis lintang 43

o
39'LS dan dari garis bujur 113

o
 09'BT 

sampai 153
o
 39'BT. Benua Asia terletak di sebelah utara Australia, dan di 

sebelah selatan terletak Samudera Selatan dan semakin ke selatan lagi terletak 

Benua Antartika.1 

Dengan luas total 7,69 juta kilometer persegi, Australia merupakan 

pulau terbesar di dunia - tetapi juga benua terkecil. Benua ini membentang 

sekitar 3.700 kilometer dari utara ke selatan dan 4.000 kilometer dari timur ke 

barat, menjadikannya negara terbesar keenam setelah Rusia, Kanada, China, 

Amerika Serikat, dan Brasil. Australia juga merupakan satu-satunya benua 

yang terdiri atas satu negara. Kadang-kadang Australia disebut sebagai benua 

"pulau", karena dikelilingi oleh lautan. Wilayah laut Australia merupakan 

terbesar ketiga di dunia, mencakup tiga samudra dan meliputi wilayah sekitar 

12 juta kilometer persegi. Penduduk Australia kebanyakan berada di kota dan 

                                                           
1
https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/pengantar/index.html 

diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 19.03 WIB. 
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di kawasan pesisir, dengan lebih dari 80 persen penduduk tinggal dalam jarak 

100 kilometer dari garis pantai.2 

Dilihat dari deskripsi geografis Australia tersebut, dapat kita ketahui 

bahwa Australia merupakan negara benua yang dikelilingi lautan, sehingga 

pembangunan kekuatan Angkatan Laut merupakan masalah krusial bagi 

pertahanan dan keamanan Australia. Dalam upayanya mendukung kekuatan 

maritime dan melindungi perdaganganya, Australia melakukan pengadaan 

kapal selam (submarines program) untuk mengganti kapal selam lama 

miliknya dengan kapal selam baru, yang disebut dengan SEA 1000 Australian 

Future Submarine Program. 

SEA 1000 Australian Future Submarine Program merupakan proyek 

pengadaan 12 kapal selam konvensional masa depan Australia, yang mana 

akuisisi dari proyek tersebut  telah diumumkan dalam 2016 Defense White 

Paper.3 Adapun pengadaan kapal selam tersebut telah disebutkan sebelumnya 

dalam 2009 Australian Defence White Paper -Defending Australia In The 

Asia Pacific Century: Force 2030 yang diterbitkan pada 02 Mei 2009- yang 

merupakan realisasi janji Perdana Menteri Kevin Rudd di masa awal 

pemerintahanya untuk membuat kebijakan baru dalam pertahanan Australia, 

yaitu Australia ingin menciptakan secure Australia in secure region. Secure 

Australia in Secure Region yang dimaksud disini adalah tidak ada kekuatan 

                                                           
2
 https://www.australia.com/id-id/facts/cities-states-territories.html diakses pada tanggal 29 

Desember 2018 pukul 19.10 WIB. 

3
 http://sea1000.gov.au/the-program diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 06.05 WIB. 
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lain di kawasan Asia Pasifik, baik aktor negara maupun non negara yang bisa 

“menentang” Australia.4 

Proyek SEA 1000 Australian Future Submarine Program sendiri akan 

menjadi program pengadaan pertahanan terbesar dan termahal dalam sejarah 

Australia yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar $ 50 miliar,tentunya 

proyek tersebut menarik hati para produsen kapal selam konvensional di 

kancah global. Penyebabnya tentu saja karena jumlah kapal selam yang akan 

dibeli oleh Negeri Kanguru tersebut adalah 12 unit, suatu jumlah yang sangat 

menggoda dengan keuntungan yang besar. 

Besar serta mahalnya proyek tersebut menjadikan Australia sangat 

teliti dalam memilih mitra untuk proses pengadaan kapal selam tersebut. 

Ditambah proyek kapal selam ini erat hubunganya dalam bidang pertahanan 

dan keamanan di Asia Pasifik yang  kian rentan setelah adanya klaim atas 

Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur oleh Tiongkok. Sehingga 

Australia butuh mitra yang tepat dalam membangun kekuatan Angkatan 

Lautnya. 

Selain Amerika Serikat, Jepang merupakan mitra strategis Australia di 

bidang pertahanan. Adapun hubungan keamanan nasional antara Australia 

dan Jepang sebenarnya sebenarnya bersifat tidak langsung hingga tahun 

1990an. Keduanya terhubung dengan adanya kedekatan satu sama lain 

                                                           
4
2009 Australian Defence White Paper “Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 

2030” Chapter Three diakses pada tanggal 29 Januari 2017. 
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dengan Amerika Serikat. Australia dan Jepang oleh Amerika Serikat kerap 

dideskripsikan sebagai “northern and southern anchors” dalam aliansi 

Amerika Serikat di Asia Pasifik.5 Hal inilah yang menjadi titik awal 

hubungan bilateral antara Australia dengan Jepang dalam bidang pertahanan 

hingga terus berkembang menjadi aliansi.  

Pada tahun 2014, Australia dan Jepang sepakat untuk menjalin 

kerjasama riset kapal selam. Adapun latar belakang kerjasama tersebut karena 

Australia membutuhkan mitra untuk mengembangkan kapal selam nya dalam 

proyek SEA 1000. Selain karena Jepang memiliki kriteria kapal selam yang 

diidamkan oleh Australia, Perdana Menteri Australia, Tonny Abbot secara 

pribadi cenderung memfavoritkan kapal selam buatan Jepang. 

Kecenderungan itu satu di antaranya tak lepas dari kenyataan bahwa di dunia 

hanya Jepang yang memakai kapal selam kelas Soryu, sehingga 

menguntungkan Australia dalam menjaga rahasia teknis kapal selam yang 

digunakannya. Tonny Abbot juga pernah menyebut Jepang sebagai “teman 

terdekat negaranya di Asia”.
6
 Hal ini dikarenakan hubungan baik yang telah 

terjalin sejak lama antara Australia dengan Jepang di bidang pertahanan dan 

militer. 

Namun pada April 2016, Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan 

Perdana Menteri Malcolm Turnbull secara resmi mengumumkan bahwa 

                                                           
5
 Jain, „Japan-Australia Security Ties and the United States‟, pp. 521-5. 

6
 http://www.indoasiapacificdefenseforum.com/2015/09/jepang-merayu-australia-untuk-

menyetujui-kontrak-kapal-selam/. Diakses tanggal 21 Desember 2016.
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pihaknya telah memilih kapal selam Shortfin Barracuda buatan DCNS Prancis 

untuk memperkuat Angkatan Lautnya. Turnbull menyebutkan bahwa “Ini 

adalah kerja sama antara Prancis, Australia, dan AS”.
7
 Turnbul juga 

menambahkan bahwa “Rekomendasi atas persaingan dalam proses penilaian 

dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan para ahli, tanpa ragu-ragu 

memandang penawaran Prancis merupakan yang terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan khusus dari Australia”.
8
 Pembatalan kerjasama Australia dengan 

Jepang dalam proyek SEA 1000 disebutkan oleh Perdana Menteri Malcolm 

Turnbull karena menurutnya penawaran dari Perancis merupakan yang terbaik 

bagi Australia. Selain itu, kerjasamanya dengan Perancis akan menjadi sebuah 

bentuk kerjasama baru antara Australia dengan Perancis dan AS.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat 

bahwa kerjasama Australia dengan Perancis dalam proyek pengadaan Kapal 

Selam merupakan upaya Australia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya 

di bidang pertahanan khususnya bagi peningkatan alutsista Angkatan Laut 

Australia yang mana mampu berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan 

pertahanan dalam negeri. Namun, dengan dibatalkanya kerjasama pembelian 

Kapal Selam buatan Jepang dan dipilihnya Kapal Selam buatan Perancis, 

adakah alasan lain dari pembelian Kapal Selam tersebut bagi Australia?  

 

                                                           
7
 http://angkasa.grid.id/info/australia-resmi-pesan-12-kapal-selam-perancis diakses pada tanggal 

12 April 2017 pukul 07.02 WIB. 

8
 http://www.jejaktapak.com/2016/04/27/australia-pilih-kapal-selam-perancis-jepang-meradang/ 

diakses pada tanggal 14 April 2017 pukul 06.50 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis dalam Latar Belakang, maka 

muncul rumusan masalah yaitu : “Mengapa Australia memilih bekerjasama 

dengan Perancis dalam Proyek SEA 1000 Australian Future Submarines 

Program?” 

C. Tujuan Penelitian 

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang 

dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang kerjasama pembelian Kapal 

Selam Perancis oleh Australia dalam Proyek SEA 1000 Australian Future 

Submarines Program yakni: Untuk mengetahui alasan utama Australia 

membeli Kapal Selam buatan Perancis dalam Proyek SEA 1000 Australian 

Future Submarines Program. 

D. Landasan Teori 

Dalam konstelasi hubungan internasional yang terus mengalami 

berbagai perubahan dan perkembangan, menjalin kerjasama antar negara 

amatlah penting. Hal tersebut berdasar pada suatu kenyaataan bahwa setiap 

negara memiliki kelebihan dan kekuranganya masing-masing. Dalam tata 

hubungan internasional saat ini, “Kerjasama dalam masyarakat internasional 

suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia 

dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam 

masyarakat internasional. Kerjasama Internasional terjadi karena „nation 



 

7 
 

understanding‟ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di 

dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu 

didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara namun 

kepentingan itu tidak identik” (Kartasasmita, 1998: 3).  

Kerjasama dalam tata hubungan internasional tidak dapat dihindari 

oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut 

mengakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor 

internasional serta kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi 

dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para 

aktor internasional. Karena pada hakekatya, kerjasama antar kedua negara 

tersebut dimaksudkan untuk saling memberi dan menerima dalam rangka 

memenuhi serta mewujudkan kepentingan nasionalnya.  

Namun seiring dengan berjalannya waktu serta berubahnya 

lingkungan internasional dan kondisi dalam negeri dewasa ini, 

mengakibatkan suatu negara yang telah melakukan  kerjasama memutuskan 

untuk membatalkan kerjasamanya secara sepihak. Hal ini terlihat ketika 

Pemerintahan Australia dibawah kepemimpinan Tonny Abbot memutuskan 

untuk bekerjasama di bidang kapal selam dengan Jepang yang kemudian 

dibatalkan dan lebih memilih bekerjasama dengan Perancis pada masa 

pemerintahan Malcolm Turnbull. Pembatalan kerjasama tersebut tentunya 

berkaitan erat dengan politik luar negeri yang sedang dijalankan suatu negara, 

dimana dalam sistem hubungan internasional negara sebagai aktor utama 

yang melakukan politik luar negeri. 
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D.1. Politik Luar Negeri (Foreign Policy) 

Politik luar negeri merupakan suatu bentuk perilaku adaptif yang 

dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian politik luar negeri merupakan 

tindakan-tindakan autoritatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

melindungi aspek-aspek lingkungan internasional yang diinginkannya atau 

merubah aspek-aspek yang diinginkannya (Rudy, 1992: 77). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Politik luar negeri merupakan pola atau strategi sistem 

politik nasional dalam menentukan kebijakan yang akan diambil suatu negara 

dalam usahanya beradaptasi dengan lingkungan geopolitik serta didasarkan 

untuk mencapai kepentingan nasional.  

Riza Sihbudi, Peneliti utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia) bidang hubungan internasional atau kebijakan luar negeri 

mengatakan, bahwa Politik Luar Negeri merupakan “perpanjangan tangan” 

dari kebijakan dalam negeri suatu negara. 

 Sehingga, dari pengertian Politik Luar Negeri diatas dapat 

disimpulkan bahwa Politik Luar Negeri merupakan kepanjangan tangan dari 

kebijakan dalam negeri yang diwujudkan dalam strategi dan tindakan yang 

mengatur hubungan dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional guna 

mencapai kepentingan nasionalnya.  

D.2. Kepentingan Nasional (National Interest) 

Kepentingan Nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”, hal 

tersebut dikarenakan kepentingan nasional merupakan kebutuhan hakiki bagi 
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setiap negara dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kepentingan 

nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil 

keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan 

dan menetapkan sikap atau tindakan.  Bahkan setiap langkah kebijakan luar 

negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan 

diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau 

ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”.9 

George F. Kennan (1951), memahami makna konsep kepentingan 

nasional (national interest) dalam hubungan antarnegara secara negatif 

tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional, 

yakni : 

1. Konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang 

terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa  atau  bahkan dari aspirasi 

dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. 

Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu 

mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri 

negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis 

menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi 

kepentingan nasional suatu negara.  

                                                           
9
 T.May Rudy, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin, Refika 

Aditama, Bandung, 2002, hal 116 
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2. Kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-

tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum 

lainnya. Sebaliknya,  ia  mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap 

potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang 

ditujukan guna meningkatan kesejahteraan   warga   negara.    

3. Konsepsi tersebut   pada   dasarnya     bukan merupakan pertanyaan yang 

berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada  cara dan metode yang 

tepat bagi penyelenggaran hubungan internasional dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut secara efektif. 

Konsep kepentingan nasional diatas tercermin dalam sikap atau 

kebijakan Australia dalam membatalkan kerjasamanya dengan Jepang dalam 

proyek SEA 1000 Australian Future Submarines Program, yang mana hal 

tersebut dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan kondisi dan kebutuhan 

dalam negeri.  

Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan level analisa 

negara (national level of analysis ) dengan variabel independen berupa 

kepentingan nasional Australia, terutama kepentingan ekonomi dan 

kepentingan keamanan (security) atau pertahanan (defense). 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban 

sementara terhadap permasalahan. Berdasarkan landasan teori dan 

permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan 
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hipotesis, sebagai berikut : “Adapun keputusan Australia memilih 

bekerjasama dengan Perancis dalam proyek pengadaan kapal selam 

dipengaruhi oleh 2 variabel kepentingan, yakni kepentingan pertahanan 

dan ekonomi.” 

F. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskriptif adalah tipe penelitian dimana penulis mencoba untuk 

mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi pembelian kapal selam milik Perancis dalam 

proyek SEA 1000 Australian Future Submarines Program. 

Sedangkan tipe kualitatif adalah penelitian dengan 

mengkolaborasikan antara penelitian di perpustakaan (Library Research) 

atau studi pustaka dengan penelitian lapangan (Field Research).10 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, 

dokumen, jurnal dan surat kabar atau majalah yang menunjang penelitian 

yang dilakukan oleh penulis . Adapun tempat-tempat yang dikunjungi oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

                                                           
10

 Pedoman dan Petunjuk Penulisan Skripsi, FISIP Unwahas 2004. 
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a. Perpustakaan Universitas Wahid Hasyim Semarang 

b. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal 

3. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data secara kualitatif dengan urutan : 

a. Reduksi Data, yaitu proses menyempurnakan data, baik 

mengurangi data yang dirasa kurang relevan maupun 

menambah data yang dirasa masih kurang. 

b. Display Data 

c. Pengambilan Data dan Verifikasi 

d. Penarikan Kesimpulan 

Tujuan dari analisa data ini adalah menyajikan dan menganalisa 

fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan 

disimpulkan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Landasan Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II  KERJASAMA AUSTRALIA-PERANCIS DALAM PROYEK 

SEA 1000 : AUSTRALIAN FUTURE SUBMARINES 

PROGRAM 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang proyek kapal selam 

Australia, kebijakan luar negeri Australia serta hubungan bilateral 

kedua negara baik dari segi keamanan, pertahanan, maupun 

kerjasama keduanya di Kawasan Pasifik. 

BAB III  KEBIJAKAN AUSTRALIA MEMBELI KAPAL SELAM 

PERANCIS DALAM PROYEK SEA 1000 :  AUSTRALIAN 

FUTURE SUBMARINES PROGRAM  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi Australia membeli kapal selam buatan Perancis 

dalam proyek SEA 1000 Australian Future Submarine Program 

dilihat dari Kepentingan Nasional (national interest) yang ingin 

dicapai Australia, dengan menggunakan 2 variabel penelitian, yaitu 

kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan atau pertahanan.  

BAB IV KESIMPULAN  

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi dengan memberikan 

beberapa kesimpulan mengenai data yang berhubungan dengan 

materi yang dianalisa. 

 


