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Abstract
This research aims to explain some of New Zealand’s reasons to support AMIZ/AMIS
policy in 2004-2005. The research method uses explanatory research type with data
sources obtained from books, journals, websites and news valid. In this research the
author uses the concept of Foreign Policy, Regional Security and Bandwagoning
Strategy.The results of this research indicate that several factors influencing New
Zealand's foreign policy to support AMIS policy are caused by internal factors and
external factors. New Zealand's internal factors are based on the needs to protect
New Zealand's national interests, so that New Zealand has amity relations with
Australia, the amity in defense and security such as ANZAC, ANZUS, SEATO, FPDA,
INTERFET and RAMSI. As for amity in economic, such as Closer Economic
Relations (CER). New Zealand's external factors are based on the impacts of AMIS
policy that violate the boundaries of New Zealand maritime jurisdiction, so New
Zealand strives to implement a bandwagoning strategy with a proximate power
approach to create a sphere of influence for New Zealand in counteracting external
threats from Australia and New Zealand’s marine zone.
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Pendahuluan
Perubahan lingkungan dan perkembangan isu strategis di kawasan Asia Pasifiksejak
tahun 2000 seperti kejahatan transnasional, isu perdagangan manusia, masalah
peningkatan senjata pemusnah massal dan terorisme telah menjadi persoalan
keamanan maritim yang harus dihadapi olehnegara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Hal ini membuat beberapa negara tersebut melakukan peningkatan kemampuan
pengawasan maritim yang tidak hanya penting untuk menghadapi berbagai ancaman
eksternal, melainkan juga sebagai bentuk antisipasi dalam menghindari kemungkinan
terjadinya insiden atau konflik yang saling berkaitan.Salah satu negara yang
melakukan peningkatan kemampuan pengawasan maritim di kawasan Asia Pasifik
adalah Australia.
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Keamanan maritim bagi Australia merupakan hal yang sangat penting untuk
dilindungi karena wilayah Australia tidak hanya terdiri dari wilayah daratan, namun
juga dikelilingi oleh wilayahlautan yang luas, sehingga Australia perlu untuk
merumuskan format kebijakan pertahanannya sesuai dengan situasi yang berkembang,
kondisi geografis dan identitas nasional Australia (Alami, dkk. 2006: 101-109).

Perumusan format kebijakan pertahanan Australia ini dibuktikan dengan adanya Buku
Putih Pertahanan Australia tahun 2000 (Defence Review 2000-Our Defence Force)
dan 2003 (Australia’s National Security: A Defence Update). Kedua buku putih
pertahanan tersebut menjadi langkah awal bagi Australia dalam mengubah fokus
perhatian keamanannya dari pertahanan dan keamanan kontinental menjadi
pertahanan dan keamanan maritim. Salah satu implementasi kebijakan pertahanan
maritim Australia ini dituangkan dalam sebuah sistem pertahanan yang diberi nama
Australian Maritime Identification Zone (AMIZ).

AMIZ dibentuk pada15 Desember 2004 melalui Laporan Perdana Menteri Australia,
John Howard. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa Australia perlu melakukan
deteksi dini terhadap kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan Australia
demi keamanan nasional dan sebagai upaya perlindungan atas aset yang ada di lepas
pantai Australia berupa fasilitas minyak dan gas di Laut Timor dan North-West
Shelf(Klein, dkk. 2010: 42).Lebih lanjut dikatakan pula bahwa AMIZ mampu
mengeluarkan radar pengawasan sejauh 1.000 mil laut (1.850 km) dari garis pantai
Australia. Implementasi kebijakan AMIZ ini pada akhirnya memunculkan berbagai
reaksi dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Adapun negara-negara yang
memiliki reaksi penolakan paling kuat terhadap kebijakan AMIZ adalah Indonesia,
Malaysia dan Selandia Baru.

Berbagai reaksi penolakan yang diberikan oleh tiga negara tersebut membuat
Australia mengubah nama kebijakan AMIZ menjadi Australian Maritime
Identification System (AMIS) pada Februari 2005. Perubahan nama ini dilakukan
karena beberapa negara tetangga menganggap bahwa penggunaan istilah “Zone”
digunakan untuk memperluas kekuasaan wilayah maritim Australia, sehingga
penggunaan istilah “System” digunakan untuk menegaskan bahwa tujuan kebijakan
AMIS adalah untuk menjaga dan melindungi keamanan nasional Australia.

Awalnya, terdapat reaksi atau respon penolakan yang cukup keras ditunjukkan oleh
Selandia Baru. Pada Desember 2004, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Phil Goff,
memberikan pernyataan yang tegas terhadap kebijakan AMIZ. Phil Goff
menyampaikan bahwa, “Australia telah memperluas yurisdiksinya atas wilayah
Selandia Baru merupakan hal yang tidak masuk akal” (Schofield n.d.). Penolakan
Selandia Baru terhadap kebijakan AMIZ didasarkan atas alasan bahwa radar
pengawasan yang dihasilkan sejauh 1.000 mil laut telah melewati batas yurisdiksi
perairan Selandia Baru di bagian tenggara Australia sehingga hanya menyisakan
kedaulatan maritim Selandia Baru seluas 215 mil laut (398 km) dari garis pantai
Selandia Baru di bagian Pulau Utara dan menghabiskan seluruh wilayah kedaulatan
maritim Selandia Baru di bagian Pulau Selatan, sedangkan 98% kegiatan impor dan
ekspor Selandia Baru dilakukan melalui jalur laut (Klien, dkk. 2010: 58).
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Namun, sebelum terjadi perubahan nama kebijakan yang semula AMIZ menjadi
AMIS, Selandia Baru melalui Menteri Luar Negerinya, Phil Goff, berdiskusi dengan
Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, dalam pertemuan bilateral enam
bulanan kedua negara yang diselenggarakan di Pulau Waiheke, Auckland, pada 19
Desember 2004 (www.beehive.govt.nz, diakses 13 September 2017). Setelah kedua
negara saling berdiskusi, hasil yang disampaikan bahwa telah terjadi kesalahan
komunikasi antara Selandia Baru dan Australia atas adanya kebijakan AMIS tersebut.
Dalam hal ini, Phil Goff merasa puas dengan adanya kebijakan AMIS yang dianggap
tidak mengganggu wilayah kedaulatan maritim Selandia Baru (cnsnews.com, diakses
13 September 2017). Secara tidak langsung, pernyataan politik yang disampaikan oleh
Phil Goff merupakan bentuk dukungan Selandia Baru terhadap kebijakan AMIS.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep
Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri (foreign policy) dapat dikatakan sebagai serangkaian tindakan
atau strategi yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam
menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Tentu dalam
pandangan realis, tindakan tersebut dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional
spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional (Rudy 2002: 27). Menurut
Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan fungsi dari proses penyusunan kebijakan
untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh
sasaran pada masa lalu dan aspirasi masyarakat di masa depan. Pada dasarnya, tujuan
jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan,
kesejahteraan dan kekuasaan (Rosenau 1969: 167).

Foreign Policy, menurut John P. Lovel dapat diidentifikasi dalam empat kategori
berdasarkan perspektif strategik yaitu (Lovel 1970: 98-101) :
1. Leadership strategymerupakan strategi suatu negara yang menganggap bahwa

negaranya memiliki kapabilitas superior dan diakui oleh negara/bangsa lain,
strategi ini digunakan untuk menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara
persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan.

2. Confrontation strategy merupakan strategi suatu negara untuk mempertajam isu-
isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara lain dan memaksa
negara lain untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap
superioritas kapabilitas negaranya.

3. Accommodative strategy merupakan strategi suatu negara untuk membuat
penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menghindari konflik terhadap negara lain
yang memiliki kapabilitas lebih baik dibandingkan negaranya sendiri.

4. Concordance strategy merupakan strategi suatu negara yang mengacu pada
adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Menyadari bahwa
kapabilitas negaranya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, maka para
pembuat keputusan yang menggunakan strategi ini akan berusaha untuk menjalin
hubungan yang harmonis dengan cara menghindari pembuatan kebijakan luar
negeri yang dapat menimbulkan konflik dengan negara lain dan negara yang
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menggunakan strategi ini akan bertingkah laku selaras dengan inisiatif-inisiatif
dari negara lain tersebut.

Keamanan Regional
Menurut Barry Buzan, keamanan regional merupakan bagian dari hubungan
keamanan yang secara terarah dan signifikan muncul di antara negara-negara yang
berada di dalam sebuah kawasan, sehingga keamanan nasional dari masing-masing
negara tidak dapat dianggap terpisah satu sama lain (Buzan 1983: 106).Konstelasi
keamanan regional sangat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri dan
membentuk pola dan skema interaksi antar negara. Oleh karena itu, keamanan suatu
kawasan tidak dapat dipahami tanpa memahami pola-pola hubungan saling
ketergantungan keamanan di antara negara-negara kawasan tersebut, yaitu (Buzan &
Waever 2003: 53) :
a. Amity (Persahabatan), yaitu pola-pola hubungan yang dimulai dari pertemanan

dan persahabatan sampai kepada pengharapan atau ekspetasi akan terwujudnya
perlindungan dan dukungan satu sama lain. Implementasi dari perlindungan dapat
dilihat dari terbentuknya aliansi, sedangkan dukungan lebih cenderung kepada
pernyataan-pernyataan politik yang mendukung kebijakan lain.

b. Enmity (Permusuhan), yaitu pola-pola hubungan yang dibangun berdasarkan dari
rasa saling curiga dan rasa takut. Implementasi dari rasa saling curiga diwujudkan
dalam cara pembentukan aliansi tandingan sedangkan wujud dari rasa takut
berupa modernisasi pertahanan militer dibandingkan dengan negara rivalnya.

Strategi Bandwagoning
Bandwagoning merupakan istilah yang pertama kali muncul dalam Theory of
International Politics oleh Kenneth Waltz untuk menggambarkan perilaku aliansi
internasional suatu negara. Waltz menggunakan istilah bandwagoning yang memiliki
arti bahwa bandwagoning merupakan perilaku negara untuk memilih bergabung
bersama koalisi yang lebih kuat.Menurut Randall L. Schweller, strategi
bandwagoning digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya ancaman
eksternal yang signifikan (Schweller 1994: 72-107).Adapun Stephen M. Walt
berpendapat mengenai strategi bandwagoning, bahwa terdapat dua definisi yang
digunakan yaitu (Walt 1985: 3-43) :
a. Bandwagoning sebagai bentuk appeasement,merupakan strategi untuk beraliansi

dengan pihak yang menjadi sumber ancaman, sehingga negara yang
menggunakan strategi ini berharap dapat menghindari ancaman yang ditujukan
bagi dirinya dengan mengalihkannya ke pihak lain.

b. Bandwagoning sebagai bentuk offensive, merupakan strategi untuk beraliansi
dengan pihak yang paling dominan untuk berbagi kejayaan dari hasil peperangan,
sehingga negara yang menggunakan strategi ini berharap mendapat keuntungan
untuk mendapatkan wilayah kekuasaan di akhir peperangan.

Walt juga menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang dapat digunakan sebagai
strategi untuk menghadapi ancaman eksternal dalam strategi bandwagoning, yaitu
(Walt 1998: 29-46) :
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1. Aggregate power digunakan suatu negara untuk menekan musuh atau
mendapatkan teman dengan menggunakan kapabilitas sumber daya yang
dimilikinya (seperti populasi, kemampuan industri dan militer, kekuatan teknologi
dan lain-lain). Konsekuensi dari adanya aggregate power yang dimiliki sebuah
negara, dapat menjadi alasan negara lain untuk melakukan bandwagoning.
Semakin besar total sumber daya sebuah negara, maka semakin besar potensi
ancaman itu bagi negara lainnya.

2. Proximate power digunakan suatu negara untuk menyejajarkan posisinya dengan
kekuatan terdekat, sehingga negara yang lebih dekat akan menjadi ancaman lebih
besar terkait dengan proyeksi kekuatan. Jika ancaman yang datang dari negara
terdekat dapat memicu negara lain untuk melakukan bandwagoning, maka akan
tercipta sebuah fenomena yang disebut sebagai sphere of influence (penguasaan
ruang atau menciptakan pengaruh di sekitar lingkup pengaruhnya).

3. Offensive power digunakan suatu negara untuk memprovokasi aliansi, dibanding
negara yang memiliki kapabilitas lemah secara militer hanya mampu
mempertahankan. Adanya offensive power dapat memberikan dampak positif bagi
negara-negara lemah, sebab dampak sphere of influence dapat membentuk
negara-negara lemah yang berbatasan dengan negara yang memiliki offensive
power akan melakukan bandwagoning karena balancing dianggap tidak layak.

4. Offensive intentions digunakan suatu negara untuk memprovokasi negara lain
melakukan balancing melawan dirinya. Hal ini dilakukan secara agresif agar
dapat pula memprovokasi negara lain untuk melakukan bandwagoning. Lagipula,
jika niat agresor tidak dapat diubah, maka balancing dengan negara lain tetap
merupakan tindakan terbaik untuk menghindar menjadi korban.

Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan
menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara
komprehensif dalam penelitian ini menggunakan library research. Teknik analisis
data yang digunakan yaitu dengan cara metode content analysis yaitu penelitian yang
bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk
menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga didapat analisa yang relevan atas
permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian
Perkembangan Kebijakan Pertahanan Maritim Australia
Australia merupakan sebuah negara sekaligus benua yang memiliki luas daratan
35.877 kilometer persegi, berbatasan secara maritim dengan negara-negara di
kawasan Asia Pasifik seperti Indonesia, Timor Leste dan Papua Nugini di bagian
utara; Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru di bagian timur laut; dan
Selandia Baru di bagian tenggara. Adapun berdasarkan faktor sejarah, Australia
merupakan sebuah bangsa keturunan Anglo Saxon yang memiliki keterikatan sejarah,
bahasa, sosial-budaya dan ekonomi dengan bangsa Inggris dan Amerika Serikat.
Faktor geografis dan sejarah ini pada kenyataannya telah mempengaruhi cara pandang
Australia, termasuk dalam perumusan kebijakan luar negeri dan kebijakan
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pertahanannya (Wuryandari dalam Aritonang 2011: 75). Perkembangan kebijakan
pertahanan maritim Australia dibagi dalam beberapa fase berikut ini :
1. Fase pertama (1901-1942 dan 1945-1969), pada fase ini, ancaman keamanan

maritim yang dihadapi Australia merupakan ancaman tradisional dari adanya dua
kekuatan besar pada masa Perang Dunia I dan II (Inggris dan Amerika Serikat),
sehingga pada fase ini, pertahanan maritim Australia terintegrasi dalam
pertahanan Inggris (Imperial Defence) yang dibuktikan dengan adanya
pembentukan Angkatan Laut Australia (The Royal Australian Naval/RAN) berada
di bawah koordinasi Departemen Angkatan Laut Inggris dengan kekuatan sistem
persenjataan berupa tiga kapal perang cruisher, tiga kapal perang tipe destroyer,
dua kapal selam dan beberapa kapal pemantau dan perawatan (Wangge 2012: 30).
Namun, pada 1945 kebijakan pertahanan maritim Australia tidak lagi bertumpu
secara penuh pada pertahanan Inggris, namun juga mengacu kepada pertahanan
Amerika Serikat, sehingga kebijakan pertahanan Australia bersifat
Commonwealth Defence.

2. Fase Kedua (1955-1972), ancaman keamanan maritim yang dihadapi Australia
pada fase ini merupakan ancaman yang muncul dari masa Perang Dingin, yaitu
adanya pengaruh ideologi komunisme yang disebarkan oleh Uni Soviet dan Cina
ke wilayah Asia Tenggara, sehingga Australia menerapkan kebijakan pertahanan
terdepan (Forward Defence) dengan tujuan untuk membendung penyebaran
komunisme tersebut. Berdasarkan karakteristik pertahanan Australia tersebut,
kekuatan armada angkatan lautnya ditujukan untuk mendukung kekuatan
aliansinya, yaitu Amerika Serikat. Dalam skema Forward Defence, RAN bertugas
mempertahankan komando di wilayah laut yang merupakan bagian dari
kepentingan strategis Amerika Serikat, mempertahankan dan mendukung
kebebasan berlayar di jalur-jalur perdagangan Asia Tenggara, mengamankan jalur
ekspor dan impor komoditas perdagangan dengan mitra-mitra dagang dan
membentuk kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam mendukung
kepentingan strategis Amerika Serikat, seperti South East Asia Treaty
Organization (SEATO) dan Australia, New Zealand, United States Security
Treaty (ANZUS).

3. Fase Ketiga (1973-1997), perubahan ancaman yang cukup signifikan terjadi pada
fase ini, yang mana pada fase-fase sebelumnya, ancaman keamanan masih
didefiniskan berupa ancaman tradisional seperti perang dan penyebaran ideologi,
sedangkan fase ini menjelaskan bahwa bentuk ancaman tersebut berubah, yaitu
mengarah kepada ancaman non-tradisional seperti serangan terorisme, pencari
suaka ilegal, perdagangan manusia dan narkoba, illegal fishing, dan berbagai
kejahatan transnasional lainnya. Dalam merespon ancaman-ancaman tersebut,
kebijakan pertahanan maritim Australia berubah menjadi Self Defence,dibuktikan
dengan adanya Laporan Menteri Pertahanan Australia, Lance Barnard, berjudul
Strategic Basis of Australian Defence Policy pada tahun 1973 yang menegaskan
pentingnya negara-negara di sekitar Australia. Berdasarkan laporan tersebut,
beberapa kemampuan militer yang dikembangkan oleh Australia meliputi
kemampuan pengamatan, pertahanan udara dan laut dalam Australian Defence
Force (ADF), kemampuan mobilisasi ADF dalam jarak yang jauh, respon cepat
dalam mengatasi permasalahan konflik internal, kemampuan intelijen yang
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komprehensif, dan kemampuan pertahanan berdasarkan jaringan infrastruktur,
dukungan teknologi dan industri (Mediansky 1997: 74-77).

4. Fase Keempat (1997-sekarang), adanya ancaman non-tradisional mengalami
peningkatan yang cukup signifikan pada fase ini, peristiwa 11 September 2001,
telah mengubah persepsi berbagai negara dalam memandang ancaman, termasuk
bagi Australia. Adanya penyebaran serangan terorisme yang meluas ke berbagai
wilayah, telah menyebabkan peningkatan pencari suaka ilegal ke Australia,
sehingga untuk menangkal ancaman tersebut,Australia menerapkan strategi
kebijakan pertahanan maritim berupa Regional Defence yang mengacu kepada
strategi varian kerjasama pengembangan Pertahanan Misil (Missile Defence)
bersama Amerika Serikat. Salah satu bentuk pengembangannya berupa Buku
Putih Pertahanan Australia 2000 dan 2003 yang lebih berfokus pada
pengembangan pertahanan maritim untuk menangkal ancaman eksternal berupa
para pencari suaka ilegal dan serangan terorisme yang datang dari kawasan laut
Australia.

Kebijakan Australian Maritime Identification System (AMIS)
Kebijakan Australian Maritime Identification System (AMIS) merupakan kebijakan
pertahanan maritim Australia yang bersifat Regional Defence, berada di bawah Buku
Putih Pertahanan Australia 2000 dan 2003 yang bertujuan untuk menangkal ancaman
eksternal seperti para pencari suaka ilegal dan serangan terorisme. Kerangka
kebijakan AMIS meliputi pencarian (seeking), analisis (analysing), dan pengaturan
(managing) informasi kapal-kapal yang memasuki zona deteksi radar AMIS sejauh
1.000 mil laut (1.850 km) dari garis pantai Australia. Kapal-kapal asing yang ingin
memasuki wilayah laut teritorial dan pelabuhan Australia harus memberikan
informasi komprehensif meliputi identitas kapal, awak kapal, kargo, lokasi, data
perjalanan, kecepatan, dan pelabuhan yang ingin dituju agar dapat diidentifikasi
terlebih dahulu kapal yang akan memasuki wilayah perairan Australia. Sebagai
konsekuensi dari adanya kebijakan pertahanan maritim Australia yang bersifat
Regional Defence, maka kebijakan AMIS juga dianggap sebagai kebijakan yang
ditujukan untuk mendukung program Proliferation Security Initiative (PSI) Amerika
Serikat.

PSI adalah sebuah kebijakan yang digagas oleh George W. Bush, Presiden Amerika
Serikat, diumumkan pada 31 Mei 2003 di Polandia. PSI memiliki tujuan untuk
mencegah penyebaran senjata pemusnah massal yang dinilai ilegal, salah satu dasar
hukumnya adalah Resolusi DK PBB No.1540 (Ramadhan 2016: 32-33). Selain itu,
PSI juga memiliki agenda untuk memodernisasi pertahanan misil negara anggotanya,
mulai dari Standard Missile-1 (SM-1), menjadi Standard Missile-2 (SM-2) dan
Standard Missile-3 (SM-3), hal ini perlu dipahami bahwa PSI menjadi bagian
komitmen Australia terhadap Amerika Serikat sebagai pemberi ‘payung’
perlindungan keamanan baginya. SM merupakan suatu tipe missile surface to air yang
pada awalnya dikembangkan untuk angkatan laut Amerika Serikat.

Dampak Kebijakan AMIS Terhadap Kedaulatan Maritim Selandia Baru
Sebagai sebuah bangsa yang hanya memiliki dua pulau utama di sebelah utara dan
selatan, Selandia Baru memiliki klaim untuk menguasai sebagian besar wilayah
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maritim yang mana hal ini tercantum dalam Konvensi Hukum Laut (Law Of the Sea
Conventions/LOSC). Selain memiliki dua pulau utama, Selandia Baru juga memiliki
sekitar 600 pulau-pulau kecil dengan jarak sekitar 50 km dari pesisir Selandia
Baru.Adapun, luas wilayah kedaulatan maritim Selandia Baru terdiri atas tiga
cakupan, yaitu Luas Zona Ekonomi Eksklusif Selandia Baru sekitar 4,4M km2,Luas
Landas Kontinennya sekitar 1,7M km2, dan Luas Wilayah Penangkapan dan
Pencarian (Search and Rescue Regions/SRR) sekitar 30M km2 dihitung dari Kutub
Selatan hingga Kiribati dan Pertengahan Laut Tasman hingga Cook Islands(Young
n.d.).

Luasnya wilayah kedaulatan maritim Selandia Baru ini, memunculkan semangat bagi
Selandia Baru untuk menjaga dan melindungi keamanan wilayah maritimnya dari
adanya potensi ancaman eksternal yang datang dari kawasan laut Selandia Baru.
Kebutuhan untuk menjaga dan melindungi wilayah maritim Selandia Baru didasarkan
pada kepentingan nasional yang dimilikinya, terutama kepentingan nasional Selandia
Baru mengenai kepentingan keamanan maritimnya.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam hukum internasional, batas Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) yang telah diatur dan disepakati bersama yaitu tidak boleh melebihi
200 mil laut (370 km) diukur dari garis pangkal sebagai titik atau tempat pengukuran
lebar laut territorial (UNCLOS Pasal 57). Berdasarkan hukum internasional tersebut,
Australia dan Selandia Baru telah memiliki batas yurisdiksi maritim yang jelas dan
masing-masing negara telah memiliki luas wilayah ZEE yang saling berdampingan.

Namun dengan diterapkannya kebijakan AMIS oleh Australia, maka dampak yang
dihasilkan oleh AMIS terhadap kedaulatan maritim Selandia Baru meliputi
pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah disepakati. Batas wilayah
maritim Australia dan Selandia Baru yang telah diatur dalam hukum internasional
(Konvensi PBB mengenai Hukum Laut) dan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan
AMIS terhadap kedaulatan maritim Selandia Baru dapat dilihat seperti gambar di
bawah ini :

Peta Batas Wilayah Maritim Australia dan Selandia Baru dalam Hukum
Internasional (Konvensi PBB Hukum Laut) dan Dampak Kebijakan AMIS

Terhadap Kedaulatan Maritim Selandia Baru

Sumber: Diadopsi dari Dr. Clive Schofield, “The Delimitation of Maritime
Boundaries of the Pacific Island States”
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Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas bahwa radar pengawasan yang dihasilkan
oleh kebijakan AMIS sejauh 1.000 mil laut (1.850 km) telah melanggar sejumlah
batas-batas maritim yang telah disepakati negara-negara Pulau Pasifik, seperti
Selandia Baru, Kaledonia Baru, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.
Batas-batas maritim yang telah dilanggar meliputi batas ZEE Selandia Baru di bagian
tenggara hingga melewati batas search and rescue region (wilayah pencarian dan
pengawasan) Selandia Baru. Hal ini tentu membuat batas-batas kedaulatan maritim
dari masing-masing negara semakin tidak jelas.

Respon Negara-negara Kawasan Terhadap Kebijakan AMIS
Ketika kebijakan AMIZ/AMIS diterapkan oleh Australia pada tahun 2004-2005,
terdapat beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang merespon atas pengembangan
kebijakan pertahanan maritim Australia tersebut. Negara-negara yang merespon
kebijakan AMIS mencakup beberapa negara di kawasan seperti Asia Tenggara, Asia
Timur dan Selandia Baru (Alami, dkk. 2006: 106-107).
1. Respon Negara-negara di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina,

Singapura dan Thailand. Indonesia dan Malaysia menolak secara tegas adanya
penerapan kebijakan AMIS, sebab bagi Indonesia radar pengawasan sejauh 1.000
mil laut telah melanggar batas-batas kedaulatan Indonesia di bagian Laut
Halmahera, Sulawesi dan Pulau Jawa, sehingga identitas nasional dan keutuhan
NKRI menjadi terganggu. Sedangkan bagi Malaysia, penerapan kebijakan AMIS
mampu menciptakan ketegangan di kawasan, khususnya Asia Tenggara. Adapun,
Filipina, Singapura dan Thailand tidak memiliki respon terbuka dalam
menanggapi kebijakan AMIS.

2. Respon Negara-negara di Asia Timur, meliputi Cina dan Jepang. Adanya
kebijakan AMIS yang berada di bawah ‘payung’ pertahanan PSI Amerika Serikat,
bagi Cina forum PSI tersebut tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Cina
untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, walaupun dipihak
lain Cina justru menjalin kerjasama dengan Rusia melalui Peace Mission 2005.
Adapun respon Jepang dalam menanggapi kebijakan AMIS tidak terlalu menjadi
masalah, sebab hubungan Jepang dan Australia pada dasarnya memiliki hubungan
yang baik dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini terbukti dengan
bergabungnya Jepang dalam forum PSI yang juga diikuti oleh Australia. Ketika
semua negara anggota PSI diharuskan untuk memodernisasi kebijakan
pertahanannya melalui pengembangan SM-3, Jepang justru telah lebih dulu
mengembangkan SM-3 sebelum Australia untuk mengatasi berbagai persoalan
keamanan khususnya dalam kasus krisis nuklir di Semenanjung Korea.
Berdasarkan hal ini, pada dasarnya negara-negara di Asia Timur tidak
mempermasalahkan adanya kebijakan AMIS, sebab dampak yang dihasilkan oleh
radar pengawasan AMIS juga tidak mengenai wilayah kedaulatan Cina dan
Jepang secara langsung.

3. Respon Selandia Baru, sebenarnya merupakan respon penolakan sesaat yang
ditunjukkan akibat adanya kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi antara
Selandia Baru dan Australia. Pada 19 Desember 2004, Selandia Baru dan
Australia mengadakan pertemuan bilateral enam bulanan kedua negara yang
diselenggarakan di Pulau Waiheke, Auckland, untuk membahas kesepakatan dan
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penandatanganan batas-batas keamanan antar dua negara dan memperkuat
peningkatan keamanan di bidang perjalanan udara dan laut. Kebijakan AMIS juga
menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut yang mana
keduanya sepakat bahwa Selandia Baru dan Australia akan saling mendukung
untuk berbagi informasi mengenai pemeriksaan passport dan visa dengan tujuan
untuk menjamin keamanan para turis ketika sedang melakukan perjalanan dari
Selandia Baru ke Australia ataupun sebaliknya.Dalam hal ini dapat dikatakan
bahwa pada dasarnya tidak ada penolakan yang begitu berarti dari Selandia Baru
terhadap Australia terkait dengan adanya kebijakan AMIS. Selandia Baru
menyadari bahwa membangun hubungan bilateral yang kondusif dengan Australia
akan lebih menguntungkan daripada mengedepankan konflik secara militer
ataupun diplomatik antar kedua negara.

Alasan Selandia Baru Mendukung Kebijakan Australian Maritime Identification
System (AMIS)
Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara yang sangat dekat dan hampir
menjadi seperti sebuah negara (Evans & Grant 1995: 177) yang mana Australia dan
Selandia Baru merupakan negara tetangga yang sama-sama memiliki wilayah maritim
yang luas, memiliki karakteristik budaya dan sosial yang serupa dan keduanya sama-
sama memiliki kepentingan yang kuat terhadap wilayah maritimnya.

Dalam teori kebijakan luar negeri oleh Rosenau, dikatakan bahwa salah satu tujuan
jangka panjang dibuatnya suatu keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara
adalah pencapaian perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan kekuasaan. Sehingga,
bagi Selandia Baru tujuan jangka panjang yang dimaksud meliputi perlindungan atas
kepentingan politik, keamanan, ekonomi dan wilayah maritimSelandia Baru. Hal ini
menjadi instrumen yang penting dalam menjalankan strategi kebijakan luar negerinya
yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan menghindari konflik dengan
Australia, sekaligus berbagi keuntungan dari adanya hubungan bilateral yang dijalin
antara Selandia Baru dan Australia.

Pada saat kebijakan AMIS diterapkan oleh Australia pada tahun 2004-2005,
sebenarnya dari awal tidak ada penolakan yang begitu berarti dari Selandia Baru
terhadap kebijakan AMIS Australia, namun adanya kebijakan AMIS yang
mengeluarkan radar pengawasan sejauh 1.000 mil laut dan berdampak terhadap
kedaulatan maritim Selandia Baru, maka menganalisis alasan Selandia Baru
mendukung kebijakan AMIS menjadi menarik dalam fenomena hubungan
internasional.

Dalam hal ini, dukungan Selandia Baru terhadap kebijakan AMIS merupakan strategi
kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.
Faktor internal Selandia Baru dipengaruhi oleh adanya kebutuhan Selandia Baru
untuk melindungi berbagai kepentingan nasionalnya, sehingga Selandia Baru
menjalin hubungan amity dengan Australia di bidang pertahanan dan keamanan serta
ekonomi, sedangkan faktor eksternal Selandia Baru dipengaruhi oleh adanya dampak
kebijakan AMIS yang melanggar batas yurisdiksi maritim Selandia Baru, sehingga
Selandia Baru melakukan upaya proximate power untuk menciptakan sphere of
influence dengan mengadopsi strategi pertahanan maritim Australia dengan tujuan
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untuk menangkal ancaman eksternal yang menjadi ‘musuh’ bersama bagi Selandia
Baru dan Australia.

Hubungan Amity Selandia Baru dan Australia
1. Amity di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Australia dan Selandia Baru memiliki sejarah yang panjang mengenai kerjasama
dalam bidang militer. Setelah keduanya aktif terlibat dalam Perang Dunia I dan II
(yang mana ditandai dengan adanya Australian and New Zealand Army
Corps/ANZAC dibentuk pada 25 April 1915 di Gallipoli, Turki), Australia dan
Selandia Baru juga aktif mencari aliansi keamanan regional dan pengaturannya
setelah perang demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Upaya
yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru ini berujung pada pembentukan
perjanjian di bidang keamanan antara Australia, Selandia Baru dan Amerika
Serikat yang disebut sebagai Australia, New Zealand, United States Security
Treaty (ANZUS atau Pakta ANZUS) dibentuk pada 1 September 1951 di San
Fransisco (Klien, dkk. 2010: 2).

Perjanjian ini merupakan bentuk aliansi antara Amerika Serikat dengan Australia
dan Selandia Baru yang mana memberikan fokus kerjasama yang saling mengikat
antara Australia – Selandia Baru dan Australia – Amerika Serikat, bekerjasama
dalam hal pertahanan di wilayah Samudera Pasifik. Pakta ANZUS ini terus
berlanjut walaupun hubungan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat dan
Australia tidak begitu baik pada tahun 1985 ketika Selandia Baru memutuskan
untuk keluar dari perjanjian aliansi pertahanan ANZUS tersebut akibat Selandia
Baru tidak setuju dengan adanya sikap Amerika Serikat dan Australia yang
mendukung dan menggunakan nuklir sebagai senjata perang, serta mengijinkan
kapal-kapal nuklir untuk berlabuh di Selandia Baru.

Selain Pakta ANZUS, adapun kerjasama antara Australia dan Selandia Baru
dalam bidang pertahanan dan keamanan juga tertuang dalam perjanjian South
East Asia Treaty Organization (SEATO) yang ditandatangani pada 8 September
1954, di Manila, Filipina. Perjanjian SEATO ini tidak hanya melibatkan Australia
dan Selandia Baru, namun juga negara-negara lain yang menjadi anggotanya
seperti Perancis, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris dan Amerika Serikat.
Perjanjian SEATO ini merupakan sebuah tinjauan terhadap pertahanan kolektif
antar negara anggota yang mana bagi Australia dan Selandia Baru, perjanjian ini
adalah kewajiban yang harus dilakukan di bawah pakta-pakta sebelumnya seperti
ANZAC dan ANZUS.

Adapun, kerjasama antara Australia dan Selandia Baru lainnya tertuang dalam
Five Power Defence Arrangements (FPDA) yang juga melibatkan negara lain
seperti Malaysia dan Singapura dan kerjasama yang terbaru sebelum
pembentukan AMIS adalah operasi militer gabungan di kawasan yang dilakukan
oleh Australia dan Selandia Baru termasuk didalamnya pembentukan
International Force for East Timor (INTERFET) pada 1999 yang merupakan
bentuk mandat dari adanya Resolusi PBB No.1264 mengenai Situasi di Timor
Timur, Indonesia, yang mana menghasilkan referendum bahwa Timor Timur
resmi menjadi negara yang independen dan terpisah dari Indonesia dan
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pembentukan Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI) pada
Juli 2003 yang bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah
Kepulauan Solomon dalam menangani dan mengurusi masalah keamanan dan
hukumnya.

Hubungan antara Australia dan Selandia Baru dalam bidang pertahanan dan
keamanan tersebut tidak berarti dijalani tanpa masalah. Sengketa ANZUS dan
perubahan sikap Selandia Baru terhadap perkembangan pertahanan Australia yang
terkadang mendukung dan menolak kebijakan Australia merupakan dilema
tersendiri bagi kedua negara. Meskipun demikian, Australia dan Selandia Baru
secara mendasar memiliki hubungan jangka panjang dan kepentingan bersama di
kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya yang mana keduanya saling
berbagi kepentingan, khususnya dalam bidang keamanan maritim.

Keamanan maritim merupakan hal yang sangat vital bagi Australia dan Selandia
Baru. Mengingat batas yurisdiksi maritim kedua negara yang sangat luas, maka
Australia dan Selandia Baru memiliki kepentingan bersama mengenai keamanan
maritim baik secara global maupun regional. Secara global, kedua negara sama-
sama memanfaatkan potensi lautnya dalam melakukan kegiatan perdagangan
internasional, maka kebutuhan untuk menjamin keamanan dalam bidang navigasi
kapal dan pelabuhan kapal menjadi sangat penting agar terhindar dari adanya
ancaman eksternal yang merugikan seperti serangan terorisme, pencari suaka
ilegal, penyebaran spesies penyakit dan lain-lain.

Adapun secara regional, keduanya memiliki kepentingan di tiga wilayah, yaitu
Pasifik Barat Daya (sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa negara yang mana
Selandia Baru memiliki kedekatan secara historis dan ikatan budaya yang baik),
Laut Selatan (kedua negara memiliki kepentingan terhadap beberapa wilayah di
Laut Selatan yang didukung dengan adanya perjanjian Antartika tahun 1959) dan
Asia Tenggara (khususnya di Selat Malaka dan Singapura serta Kepulauan
Indonesia).

Berdasarkan hal ini bahwa perubahan respon Selandia Baru terhadap kebijakan
AMIS merupakan bentuk strategi kebijakan luar negeri yang digunakan Selandia
Baru untuk melindungi berbagai kepentingan nasional yang ingin dicapai, seperti
kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan kepentingan wilayah maritimnya.
Agar tujuan pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri dapat tercapai,
maka Selandia Baru harus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan
Australia, hal ini merupakan langkah yang efektif agar Selandia Baru mampu
menghindari potensi terjadinya konflik dengan Australia di masa depan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri
suatu negara yaitu kapabilitas militer yang dimilikinya. Dalam hal ini, Selandia
Baru menyadari bahwa kapabilitas militernya tidak akan mampu mengimbangi
kekuatan pertahanan maritim Australia yang salah satunya dituangkan dalam
kebijakan AMIS, sehingga dalam menanggapi kebijakan AMIS tersebut, Selandia
Baru menerapkan strategi kebijakan luar negeri yang disebut sebagai concordance
strategy, yaitu strategi kebijakan luar negeri yang mengacu kepada pencapaian
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kepentingan nasional sebagai dasar bagi suatu negara dalam menjalankan
berbagai tindakannya. Tentu, strategi ini bertujuan untuk mencapai keuntungan
yang signifikan ketika suatu negara berhasil melakukan berbagai penyesuaian
dengan menghindari potensi terjadinya konflik yang dapat merugikan negara
tersebut. Ketika suatu negara menerapkan concordance strategy dalam kebijakan
luar negerinya, maka negara tersebut harus mendukung berbagai tindakan atau
inisiatif apapun yang dilakukan negara lain sejauh tidak bertentangan dengan
kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Dalam kasus kebijakan AMIS, Selandia Baru menilai bahwa tidak ada hal yang
terlalu bertentangan dari kebijakan AMIS tersebut dengan kepentingan-
kepentingan nasional Selandia Baru. Kebijakan AMIS pada dasarnya hanya
sebagai pelengkap dalam kebijakan pertahanan Australia yang lebih luas,
berkaitan dengan kebijakan pengambilan informasi terhadap kapal-kapal yang
memasuki wilayah maritim Australia. Kebijakan AMIS pun didukung dengan
berbagai regulasi yang jelas bahwa terdapat peraturan yang juga harus dipatuhi
oleh Australia ketika akan memeriksa berbagai informasi kapal yang berhasil
dilacak oleh radar pengawasan sejauh 1.000 mil laut (1.850 km) dalam kebijakan
AMIS. Dari hal tersebut cukup jelas bahwa kebijakan AMIS yang diterapkan oleh
Australia hanya sebagai bentuk pengamanan Australia dalam melindungi
keamanan nasionalnya.

Walaupun radar pengawasan kebijakan AMIS sejauh 1.000 mil laut melewati
batas wilayah maritim Selandia Baru, namun ketika Selandia Baru dan Australia
memiliki persepsi ancaman yang sama dan keduanya juga memiliki kepentingan
keamanan secara kolektif, maka demi mencapai keuntungan yang lebih signifikan,
Selandia Baru justru memilih untuk mengubah responnya dengan mendukung
kebijakan AMIS pada tahun 2005. Meninjau hal ini, maka menurut peneliti, salah
satu alasan Selandia Baru mendukung kebijakan AMIS didasarkan atas adanya
hubungan amity yang telah terjalin antara Selandia Baru dan Australia dalam
bidang pertahanan dan keamanan yang mana hal ini dilatarbelakangi oleh adanya
berbagai kesamaan dari segi geografis maupun persepsi ancaman yang sama.
Dukungan tersebut dilakukan agar hubungan bilateral keduanya tetap terjaga
sehingga kepentingan-kepentingan nasional Selandia Baru maupun Australia juga
dapat tercapai.

2. Amity di Bidang Ekonomi
Hubungan atau relasi ekonomi antara Australia dengan Selandia Baru dapat
diidentifikasi dari adanya kerjasama perdagangan bebas antar dua negara yang
telah dimulai sejak 1 Januari 1983 dengan dibentuknya Australia New Zealand
Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) atau disebut Closer
Economic Relations (CER). Bagi Australia, CER merupakan kerjasama
perdagangan bebas yang paling awal dilakukan oleh Australia dengan negara lain
sebelum pada akhirnya Australia juga menjalin kerjasama perdagangan bebas
dengan Singapura (Juli 2003), Thailand (Januari 2005) dan Amerika Serikat
(Januari 2005) (The Commonwealth of Australia 2006: 1).
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Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari adanya CER adalah untuk memperkuat
dan memperluas hubungan antara Australia dengan Selandia Baru,
mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih dekat antara Australia dengan
Selandia Baru melalui pengembangan kerjasama perdagangan bebas yang saling
menguntungkan antar dua negara, menyingkirkan berbagai hambatan
perdagangan antara Australia dengan Selandia Baru secara perlahan dan progresif
di bawah perjanjian yang telah ditentukan dengan meminimalisir berbagai
gangguan dan mengembangkan perdagangan antara Australia dan Selandia Baru
di bawah kondisi persaingan yang adil (www.fta.gov.au, diakses 8 Desember
2017).

Sejak 1983 hingga 2003, tingkat perdagangan antara Australia dengan Selandia
Baru memiliki pertumbuhan rata-rata 9% setiap tahunnya, hal ini didapat dari
hasil perhitungan rata-rata setiap tahun dari perdagangan internasional Australia
mencapai 8,5% dan perdagangan internasional Selandia Baru mencapai 6,3%
(www.mfat.govt.nz, diakses 8 Desember 2017). Bagi Australia, Selandia Baru
merupakan pasar ekspor terbesar kelima yang mencapai pertumbuhan ekspor
sebesar 7% dan terbesar kedelapan dalam bidang sumber impor. Sedangkan bagi
Selandia Baru, Australia merupakan mitra kerjasama perdagangan yang paling
utama yang mana rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor Selandia Baru terhadap
Australia mencapai 21%. Pada tahun 2004 hingga 2005, Selandia Baru
mengekspor barang-barang perdagangan senilai US$5,3 milyar dan Australia
mengekspor barang-barang perdagangannya ke Selandia Baru senilai US$9,2
milyar(The Commonwealth of Australia 2006: 3).

Adapun wisatawan yang melintasi Laut Tasman dari Australia ke Selandia Baru
ataupun sebaliknya juga merupakan penggerak perdagangan yang signifikan bagi
kedua negara. Selandia Baru merupakan negara dengan kontribusi wisatawan
terbesar bagi Australia yang mana pada tahun 2004-2005, terdapat 1,24 juta
masyarakat Selandia Baru berkunjung ke Australia dengan jangka waktu yang
pendek dan 0,95 juta diantaranya melakukan kegiatan liburan dengan total nilai
belanja yang tinggi mencapai US$1,2 milyar(The Commonwealth of Australia
2006: 4).

Dalam bidang investasi, Australia dan Selandia Baru juga memiliki relasi
ekonomi yang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya investasi di jalur trans-
Tasman mencapai US$6,8 milyar pada tahun 2004. Australia merupakan investor
terbesar bagi Selandia Baru, sedangkan Selandia Baru merupakan investor
terbesar keenam bagi Australia. Selandia Baru merupakan tujuan investasi
terpenting ketiga bagi Australia, sedangkan Australia merupakan tujuan investasi
terpenting kedua bagi Selandia Baru. Pada tahun 2005, terdapat investasi Selandia
Baru yang signifikan bagi Australia dalam bidang industri pengolahan susu, dan
investasi Australia yang juga signifikan bagi Selandia Baru dalam bidang
transportasi dan perbankan(The Commonwealth of Australia 2006: 4).

Bagi perusahaan-perusahaan Australia dan Selandia Baru, perluasan perdagangan
melalui Laut Tasman menyediakan pengalaman pertama bagi perusahaan-
perusahaan yang ingin memperluas perdagangannya ke luar negeri. Kesuksesan di
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pasar perdagangan jalur trans-Tasman ini, seringkali menjadi sebuah ‘batu
loncatan’ bagi perluasan perdagangan perusahaan-perusahaan Australia dan
Selandia Baru ke berbagai belahan dunia. Relasi ekonomi Australia dan Selandia
Baru ini juga mencakup pasar tunggal atau single market yang dibuktikan oleh
adanya bisnis-bisnis Selandia Baru yang mana kantor-kantor utamanya berada di
kota Sydney dan Melbourne(The Commonwealth of Australia 2006: 4).

Adanya relasi ekonomi yang sangat kuat antara Australia dan Selandia Baru sejak
1983, mencapai momentum yang cukup baik pada tahun 2004-2005 pada saat
kebijakan AMIS dibentuk. Namun, dari hal ini dapat dipahami bahwa
ketergantungan ekonomi Selandia Baru terhadap Australia lebih besar
dibandingkan dengan ketergantungan ekonomi Australia terhadap Selandia Baru.
Australia menjadi pintu perdagangan bagi perusahaan-perusahaan Selandia Baru
yang ingin memperluas pasarnya ke berbagai belahan dunia lainnya.

Kepentingan ekonomi Selandia Baru dapat dikatakan lebih besar dibandingkan
kepentingan pertahanannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anggaran
untuk militer dalam bidang pertahanan Selandia Baru yang hanya dialokasikan
sekitar 1% dari total GDP Selandia Baru yang mencapai kurang dari US$200
milyar. Namun, mengingat Selandia Baru yang letak geografisnya cukup terpencil
dan keikutsertaan Selandia Baru dalam berbagai organisasi dan forum
internasional, hal ini tidak terlalu membuat Selandia Baru khawatir akan menjadi
objek atau sasaran penyerangan dari berbagai ancaman eksternal. Militer Selandia
Baru digunakan untuk tujuan perdamaian yang diatur dalam United Nations
Peacekeeping, sehingga Selandia Baru merupakan salah satu negara yang paling
damai di dunia.

Agar kepentingan ekonomi Selandia Baru tetap terjaga, maka ketergantungan
ekonomi Selandia Baru terhadap Australia merupakan relasi ekonomi yang harus
dipertahankan bagi kedua negara, khususnya Selandia Baru. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Selandia Baru kedepannya dan melindungi seluruh kepentingan nasionalnya demi
mencapai keamanan nasional yang diharapkan oleh Selandia Baru, sehingga
ketika kebijakan AMIS dibentuk pada tahun 2004-2005, dengan adanya
kepentingan ekonomi Selandia Baru yang sangat besar, maka mendukung
kebijakan AMIS merupakan langkah strategis yang tepat bagi Selandia Baru.

Usaha Proximate Power Selandia Baru Terhadap Kebijakan AMIS
Dalam konsep strategi bandwagoning, dikatakan bahwa suatu negara justru akan
melakukan koalisi terhadap negara yang menjadi sumber ancaman. Hal ini dilakukan
ketika suatu negara menyadari bahwa sumber daya yang dimilikinya tidak mampu
digunakan untuk menerapkan strategi balancing. Sebab menurut Randall L.
Schweller, strategi balancing membutuhkan biaya yang sangat tinggi ketika negara
tersebut harus meningkatkan pertahanan dan keamanannya untuk melindungi berbagai
nilai yang dimiliki oleh negara tersebut. Sedangkan strategi bandwagoning akan
menghemat biaya untuk anggaran pertahanan dan keamanan, negara juga akan
berharap mendapat keuntungan ketika negara tersebut berkoalisi dengan negara yang
menjadi sumber ancaman.
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Berdasarkan definisi bandwagoning sebagai bentuk appeasement, maka tujuan negara
melakukan bandwagoning yaitu agar ancaman yang ditujukan kepada dirinya dapat
dihindari dan dialihkan kepada pihak-pihak lain, sehingga negara tersebut dapat
memperoleh keamanan nasional yang diinginkan. Adapun salah satu upaya yang
dapat ditempuh oleh suatu negara ketika melakukan bandwagoning yaitu dengan
menyejajarkan posisinya terhadap negara kuat yang lebih dekat, sebab negara yang
lebih dekat dapat menjadi sumber ancaman tersendiri terkait dengan faktor geografis
dan jarak serta proyeksi kekuatan, hal ini disebut dengan proximate power. Dalam
kasus kebijakan AMIS, strategi bandwagoning Selandia Baru dengan pendekatan
proximate power digunakan untuk menciptakan sphere of influence (penguasaan
ruang di sekitar lingkup pengaruhnya).

Kebijakan AMIS yang diterapkan oleh Australia dikembangkan oleh suatu badan
yang bertanggungjawab untuk melindungi keamanan wilayah maritim Australia yang
disebut sebagai Border Protection Command (BPC). Sebenarnya, Selandia Baru juga
memiliki badan yang memiliki tugas sama seperti BPC Australia, yaitu National
Maritime Coordination Centre (NMCC). Tugas NMCC adalah untuk
mengkoordinasikan pengawasan maritim terhadap agen sipil dan mendukung
penggunaan aset pengawasan dan patroli yang paling efektif (Rahman 2009: 36).

Kehadiran NMCC dipandang sebagai upaya Selandia Baru dalam strategi
bandwagoning melalui pendekatan proximate power terhadap Australia yang mana
kedua negara sama-sama memiliki kepentingan terhadap keamanan wilayah
maritimnya. Adanya kepentingan yang sama ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan
kedekatan jarak antara Australia dengan Selandia Baru, sehingga kebijakan apapun
yang diterapkan oleh Australia sejauh bertujuan untuk melindungi keamanan maritim,
maka mendukung kebijakan AMIS tidak akan memberikan kerugian yang signifikan
bagi Selandia Baru. Bahkan, dibawah kebijakan AMIS, secara tidak langsung
Selandia Baru juga memperoleh keamanan atas wilayah maritimnya, misalnya ketika
berbagai ancaman eksternal memasuki wilayah maritim Selandia Baru, maka
ancaman tersebut dapat dideteksi oleh radar pengawasan kebijakan AMIS, sehingga
selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh BPC ataupun NMCC.

Selain itu, kebijakan AMIS yang diterapkan oleh Australia juga dianggap mampu
menyelesaikan kasus kejahatan lintas batas perairan seperti salah satunya masalah
pencari suaka ilegal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah
pencari suaka ilegal ke Australia yang semula pada tahun 2000-2002 mencapai
jumlah 3000-5000 orang lebih, namun pada tahun 2004-2005 ketika kebijakan AMIS
diterapkan, jumlah para pencari suaka ilegal turun hanya menjadi sekitar 61 orang.
Adanya penurunan jumlah para pencari suaka ilegal yang datang ke Australia cukup
signifikan, maka bagi Selandia Baru hal ini dapat menjadi perhatian agar mengadopsi
strategi yang sama seperti dilakukan oleh Australia. Bentuk adopsi yang dilakukan
oleh Selandia Baru dalam menerapkan strategi bandwagoning terhadap Australia
terlihat dari adanya bentuk teknologi yang digunakan Selandia Baru yang juga
menyerupai kebijakan AMIS, yang mana pertahanan militer Selandia Baru juga
menggunakan beberapa peralatan dan teknologi yang sama digunakan dalam
kebijakan Vessel Track Data Disclosure and Dissemination Policy Australia, yaitu
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seperti Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS)
(Young n.d.).

Berbagai pengembangan peralatan dan teknologi yang digunakan dalam kebijakan
AMIS dan pertahanan militer Selandia Baru, dibantu oleh sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang pelayanan informasi, teknologi, dan komunikasi yaitu Fujitsu.
Sebagai perusahaan jasa teknologi terbesar ketiga di dunia pemasaran Australia dan
Selandia Baru, Fujitsu telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk
mengkonsultasikan, mendesain, membangun, mengoperasikan dan mendukung
berbagai solusi dalam dunia bisnis. Perusahaan Fujitsu yang berada di Australia dan
Selandia Baru telah memiliki reputasi sebagai pemasok tunggal yang menjadi pilihan
bagi pimpinan perusahaan dan berbagai organisasi pemerintah, seperti BPC dan
NMCC. Bahkan kebijakan AMIS memperoleh penghargaan dalam Prime Minister’s
Program Management Awards pada tahun 2008 dan dinobatkan sebagai proyek
nasional terbaik di bidang teknologi dan informasi yang diberikan oleh Australian
Institute of Project Managers pada tahun 2009 (www.fujitsu.com, diakses 11 Februari
2018).

Beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, menegaskan bahwa kebijakan AMIS yang
diterapkan dan dikembangkan oleh BPC Australia tidak menjadi masalah bagi
Selandia Baru, bahkan Selandia Baru juga memiliki badan yang sama seperti BPC
Australia, yaitu NMCC Selandia Baru. Mengingat bahwa Selandia Baru dan Australia
merupakan negara kepulauan yang sama-sama memiliki wilayah maritim yang luas,
maka ancaman eksternal yang dihadapi oleh kedua negara ini pun sama, sehingga
berbagai strategi yang diterapkan oleh Australia dalam menangkal ancaman tersebut,
sudah seharusnya juga menjadi perhatian bagi Selandia Baru, dalam hal ini Australia
dapat menjadi contoh baik bagi Selandia Baru yang juga sedang berupaya untuk
memodernisasi pertahanan militernya di bidang kemaritiman.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan respon Selandia terhadap kebijakan
AMIS yang semula menolak kemudian mendukung kebijakan AMIS pada tahun
2005, salah satu alasannya adalah Selandia Baru berupaya menerapkan strategi
bandwagoning terhadap Australia, karena mempertimbangkan bahwa Australia
merupakan negara tetangga Selandia Baru yang memiliki karakteristik hampir sama
dalam berbagai bidang, baik kondisi politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi,
maupun faktor geografisnya. Ketika kebijakan AMIS diterapkan, walaupun radar
pengawasan yang dihasilkan sejauh 1.000 mil laut melewati batas yurisdiksi maritim
Selandia Baru, namun Selandia Baru dan Australia telah menyepakati bahwa
kebijakan AMIS ini tidak akan digunakan untuk merugikan negara masing-masing.

Kesimpulan
Perubahan respon Selandia Baru terhadap kebijakan AMIS dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Secara internal, perubahan respon Selandia Baru didasarkan
pada adanya kebutuhan untuk melindungi sejumlah kepentingan nasional Selandia
Baru meliputi kepentingan politik, keamanan, ekonomi dan wilayah maritim untuk
mencapai perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan kekuasaan, sehingga Selandia
Baru menjalin hubungan amity dengan Australia di bidang pertahanan dan keamanan
seperti ANZAC, ANZUS, SEATO, FPDA, INTERFET dan RAMSI, serta hubungan
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amity di bidang ekonomi melalui CER. Selandia Baru berupaya untuk menjalin
hubungan yang baik dan menghindari berbagai potensi terjadinya konflik dengan
Australia, sebab Australia merupakan mitra kerjasama Selandia Baru yang telah
terjalin sejak lama dalam berbagai bidang. Kebutuhan untuk melindungi kepentingan
nasional ini menjadi dasar perubahan respon Selandia Baru terhadap kebijakan AMIS.

Secara eksternal, perubahan respon Selandia Baru terhadap kebijakan AMIS
dipengaruhi oleh adanya dampak kebijakan AMIS yang melanggar kedaulatan
maritim Selandia Baru, sehingga Selandia Baru berusaha menerapkan strategi
bandwagoning dengan pendekatan proximate power dalam menanggapi kebijakan
AMIS untuk memperoleh sphere of influence melalui adopsi kebijakan AMIS dalam
BPC Australia. Dalam hal ini, alasan Selandia Baru mendukung kebijakan AMIS
yaitu untuk menyejajarkan posisi Selandia Baru terhadap Australia sebagai negara
yang saling berdekatan secara geografis. Selandia Baru meyakini bahwa dengan
mendukung kebijakan AMIS, maka Selandia Baru juga dapat memperoleh keamanan
atas wilayah maritimnya dan mampu membantu Selandia Baru mengembangkan
pertahanan dan keamanannya melalui penggunaan teknologi canggih yang juga
digunakan dalam kebijakan AMIS seperti AIS dan VMS untuk menangkal ancaman
eksternal Selandia Baru.
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