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ANALISIS KEBIJAKAN BERGABUNGNYA AUSTRALIA 

DALAM ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

(AIIB) TAHUN 2015 

Oleh: 

Ananda Ryanditama (125120407111034) 

 

ABSTRAK 

 

 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) merupakan sebuah 

bank multilateral baru gagasan Tiongkok. Resmi berdiri pada tahun 2014, AIIB 

memiliki tujuan untuk memenuhi gap pembangunan infrastruktur yang ada di 

Asia. Australia sendiri resmi bergabung ke dalam AIIB pada tahun 2015. 

Terlambatnya Australia dalam memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB 

disebabkan oleh dilema yang dihadapi mereka. Amerika Serikat sebagai salah satu 

aliansi terpenting bagi Australia memerintahkan agar Australia tidak bergabung 

ke dalam AIIB. Namun di sisi lain, Tiongkok yang merupakan pemilik saham 

terbesar dalam AIIB merupakan mitra dagang utama bagi Australia. Dilema ini 

lah yang menyebabkan terjadinya perdebatan internal di dalam kabinet 

pemerintahan Australia di era Perdana Menteri Tony Abbot. Kubu pro Amerika 

Serikat yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Julia Bishop menyarankan agar 

Australia tidak perlu bergabung ke dalam AIIB dan tetap menjaga hubungan 

mereka dengan Amerika Serikat. Sedangkan kubu pro Tiongkok yang dipimpin 

oleh Treasurer Joe Hockey menyarankan agar Australia tidak boleh melewatkan 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan bergabung ke dalam 

AIIB. Analisis kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB ini akan 

menggunakan Konsep Pembuatan Kebijakan Luar Negeri milik William D Coplin 

yang dijelaskan dengan menggunakan variabel dan indikatornya. 

Kata Kunci : Australia, AIIB, Analisis Kebijakan Luar Negeri. 
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AUSTRALIAN FOREIGN POLICY ANALYSIS ON JOINING 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) IN 

2015 

Oleh: 

Ananda Ryanditama (125120407111034) 

 

ABSTRACT 

 

 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is a new multilateral 

bank which was proposed by China. The bank itself has oficially formed in 2014. 

The purpose of forming this bank is to fulfill the gap of infrastructure 

development in Asia. Australia has oficially join AIIB in 2015 or one year after 

AIIB was formed. This late decision happen because Australia is dealing with 

some kind of dilemma, whether they join AIIB or not. United States of America 

who is one of the most vital alliance for  Australia suggest them to not join AIIB. 

On the other hand, China who is the biggest shareholder in AIIB is also become 

Australia’s number one trading partner so far. Then, this dilemma cause an 

internal debate in the Prime Minister Tony Abbot’s Cabinet. The pro side of 

United States of America which is led by Foreign Minister Julie Bishop are 

suggest that Australia should not join AIIB to maintain their relationship with 

their alliance, United States of America. Meanwhile, the pro side of China which 

is led by Treasurer Joe Hockey suggest that Australia should not miss the 

opportunity of gaining economic profit by joining AIIB. Foreign policy Analysis 

of Australia joining AIIB in 2015 will use the Concept of Foreign Policy Making 

by William D Coplin described through its variables and indicators. 

Key Words: Australia, AIIB, Foreign Policy Analysis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kita sedang hidup di era globalisasi, di mana kedaulatan antar 

negara semakin hari semakin memudar. Hal ini menyebabkan kerja sama antar 

negara menjadi lebih mudah terjadi. Robert Keohane mengartikan kerja sama 

internasional sebagai suatu keadaan di mana para aktor pembuat kebijakan saling 

mengejar kepentingan negara mereka masing-masing dengan cara mengatur 

perilaku mereka agar sesuai dengan preferensi aktor-aktor lainnya.
1
 Umumnya 

kerja sama internasional akan memberikan keuntungan bagi tiap negara, namun 

dengan porsi yang berbeda-beda. Kompetisi atau konflik dalam kerja sama 

internasional pasti akan terjadi untuk mengurangi ketersediaan keuntungan yang 

bisa didapat oleh tiap negara. Kerja sama internasional dapat dilakukan antar dua 

negara atau antar lebih dari dua negara.
2
 

Kerja sama tidak hanya dilakukan antar negara saja. Seiring dengan 

berkembangnya zaman, mulai banyak institusi internasional bermunculan. Di 

mulai dengan World Bank dan International Monetery Fund atau IMF di era 

                                                 
1
 Christina Lengfelder. “International cooperation as a stepping-stone to a world government”. 

http://www.globalpolicyjournal.com/brookings-audit/international-cooperation-stepping-stone-world-

government diakses pada tanggal 29 Maret 2016 
2
 Alexander Clackson. “Conflict and Cooperation in International Relations”. http://www.e-

ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/ diakses pada tanggal 29 maret 

2016 

http://www.globalpolicyjournal.com/brookings-audit/international-cooperation-stepping-stone-world-government
http://www.globalpolicyjournal.com/brookings-audit/international-cooperation-stepping-stone-world-government
http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/
http://www.e-ir.info/2011/02/01/conflict-and-cooperation-in-international-relations/
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Bretton Woods. Dibuatnya kedua institusi internasional ini bertujuan untuk 

memperbaiki kondisi perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang. Di 

lingkup Asia terdapat pula institusi internasional yang memiliki fungsi hampir 

sama dengan World Bank yaitu Asian Development Bank atau ADB. Dan saat ini 

muncul sebuah institusi internasional yang memiliki fungsi hampir sama di Asia 

bernama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

AIIB merupakan sebuah bank multilateral yang berfokus pada 

pembangunan infrastruktur perkotaan dan sektor produktif lainnya di Asia seperti 

energi, telekomunikasi, transportasi, suplai air dan sanitasi, pembangunan 

infratruktur dan pertanian, perlindungan lingkungan dan sektor-sektor potensial 

lainnya.
3
 Awal mula dari pembentukan AIIB ini sendiri dimulai dari gagasan 

Tiongkok melalui Presiden dan Perdana Menterinya yaitu Xi Jinping dan Li 

Keqiang  dalam Pertemuan APEC di Bali pada bulan Oktober tahun 2013 lalu. 

MoU pendirian bank multilateral ini pun telah ditandatangani oleh 22 negara 

termasuk Indonesia pada tanggal 23-24 Oktober 2014 di Beijing.
4
 Di antara 

Negara-negara tersebut, Tiongkok lah yang menjadi shareholder terbesar dengan 

jumlah di atas 50 %.
5
 

AIIB tidak membatasi anggotanya hanya berasal dari negara-negara benua 

Asia saja, namun negara-negara di luar Asia pun diperbolehkan untuk masuk 

                                                 
3
 What is the Asian Infrastructure Investment Bank? http://www.aiibank.org/html/aboutus/AIIB/ 

diakses pada tanggal 7 September 2015 
4
 Indonesia Signs MoU to Join Asian Investment Infrastructure Bank. http://www.indonesia-

investments.com/news/todays-headlines/indonesia-signs-mou-to-join-asian-infrastructure-investment-

bank/item2663 diakses pada tanggal 7 September 2015 
5
 ibid 

http://www.aiibank.org/html/aboutus/AIIB/
http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-signs-mou-to-join-asian-infrastructure-investment-bank/item2663
http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-signs-mou-to-join-asian-infrastructure-investment-bank/item2663
http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-signs-mou-to-join-asian-infrastructure-investment-bank/item2663
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AIIB. Sebut saja Inggris, Austria, dan Jerman adalah beberapa negara non-Asia 

yang bergabung dengan bank multilateral ini.
6
 AIIB seakan tidak ingin 

mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) yang 

pengaruh baratnya begitu kuat.
7
 Meski begitu, terdapat beberapa negara maju 

yang memilih untuk tidak bergabung dengan AIIB. Negara-negara tersebut antara 

lain adalah Jepang dan Amerika Serikat. 

Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang paling menentang 

dibuatnya AIIB ini. Melalui Departemen Perbendaharaan mereka, Amerika 

Serikat mengkritik AIIB sebagai suatu usaha untuk melawan dominasi dari World 

Bank dan ADB, institusi keuangan internasional yang telah dibentuk sejak pasca 

Perang Dunia II yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Jepang.
8
 Selain itu, 

Amerika Serikat juga menganggap AIIB sebagai alat bagi Tiongkok untuk 

mendekatkan negara-negara ASEAN kepada mereka. Suatu usaha soft power 

yang menjanjikan keuntungan ekonomi yang potensial bagi Tiongkok.
9
 

Meski begitu, Amerika Serikat tidak bisa melakukan apa-apa untuk 

mencegah Tiongkok dalam pembentukan AIIB. Yang bisa mereka lakukan 

hanyalah menyarankan para aliansi terdekat mereka untuk tidak bergabung ke 

dalam AIIB. Salah satunya adalah Australia. Amerika Serikat bahkkan secara 

                                                 
6
 17 Negara Resmi Dirikan Bank Infrastrukur Asia. http://www.voaindonesia.com/content/bank-

infratruktur-asia-didirikan-/3119477.html diakses pada tanggal 30 Desember 2015 
7
 Ben Otto. “China – Led Bank to Focus on Big Tickets Project, Indonesia Says”. 

http://www.wsj.com/articles/china-led-aiib-to-focus-on-big-ticket-projects-indonesia-says-1428647276 

diakses pada tanggal 13 Desember 2015 
8
 Jane Parlez. U.S. “Opposing China's Answer to World Bank”.  

http://www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-

us-opposition.html diakses pada tanggal 12 Juni 2016 
9
 ibid 

http://www.voaindonesia.com/content/bank-infratruktur-asia-didirikan-/3119477.html
http://www.voaindonesia.com/content/bank-infratruktur-asia-didirikan-/3119477.html
http://www.wsj.com/articles/china-led-aiib-to-focus-on-big-ticket-projects-indonesia-says-1428647276
http://www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-us-opposition.html
http://www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-us-opposition.html
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khusus melalui Menteri Luar Negeri nya John Kerry meminta kepada Presiden 

Australia Tony Abbot agar tidak bergabung ke dalam AIIB.
10

 Tiongkok sendiri 

sempat menawarkan kepada Australia peran penting jika mereka menandatangani 

MoU pada bulan Oktober tahun 2014.
11

 Hal ini juga didukung oleh negara 

anggota AIIB lain seperti India, Indonesia, dan Singapura.
12

 Dengan kondisi 

seperti ini, Australia dihadapkan pada dua dilema terkait bergabung atau tidaknya 

mereka ke dalam AIIB. Tiongkok merupakan mitra dagang terpenting bagi 

Australia karena negara tersebut merupakan negara tujuan ekspor terbesar nomor 

satu bagi mereka dengan total transaksi mencapai $82.9 milliar.
13

 Sedangkan 

Amerika Serikat menjadikan Australia sebagai sekutu pertahanan dan keamanan 

mereka di wilayah Asia Pasifik.
14

  

Sebelum memutuskan untuk bergabung, Australia sempat memiliki 

beberapa keluhan terhadap AIIB terkait desain, struktur organisasi, dan 

transparansinya. Ketiga isu ini sempat membuat Australia berpikir dua kali untuk 

bergabung ke dalam AIIB atau tidak.
15

 Bahkan Australia sempat memberikan 

pertanyaan non-kertas yang dikirim secara langsung ke Beijing pada bulan Juni 

                                                 
10

 Darren Lim. “Australia can only influence if it joins”. 

http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/10/29/Australia-influence-AIIB-joins.aspx diakses pada 

tanggal 10 Juni 2016 
11

 Australia offered top role in China's $57b infrastructure bank. 

http://www.afr.com/news/world/asia/australia-offered-top-role-in-chinas-57b-infrastructure-bank-

20141102-11fuhm diakses pada tanggal 25 Juli 2016 
12

 ibid 
13

 Australia. http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aus/ diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 
14

 Mengapa AS menantang AIIB? http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/93297-mengapa-as-

menentang-aiib diakses pada tanggal 10 Juni 2016 
15

 Katherine Murphy. “Australia confirms it will join China’s Asian Infrastructure Investment Bank”. 

https://www.theguardian.com/business/2015/mar/29/australia-confirms-it-will-join-chinas-asian-

infrastructure-investment-bank diakses pada tanggal 10 Juni 2016 

http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/10/29/Australia-influence-AIIB-joins.aspx
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aus/
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/93297-mengapa-as-menentang-aiib
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tahun 2014 lalu.
16

 Hal yang dipertanyakan oleh Australia dalam pernyataan 

tersebut antara lain adalah tujuan dan fungsi dari AIIB, jenis dari proyek 

infrastruktur yang akan dibiyaai oleh Australia, Sistem keanggotaan, struktur 

organisasi, dan distribusi kekuatan yang ada di Bank, prosedur peminjaman dan 

investasi.
17

  

Hal-hal di atas merupakan hal-hal yang juga dipertanyakan oleh AS 

sebelumnya. Selain itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga 

mengatakan bahwa Australia masih ragu dengan sistem pemerintahan yang ada di 

AIIB.
18

 Tiongkok memegang sebesar 49% saham di AIIB, jauh lebih besar jika 

dibandingkan dengan institusi sejenis yang maksimal sahamnya hanya bisa 

dikuasai sebesar 20%.
19

 Perdana Menteri Tony Abbot pun menekan pemerintah 

Tiongkok untuk memastikan bahwa AIIB adalah sebuah institusi multilateral 

yang dijalankan oleh sebuah badan yang independen, bukan hanya dijalankan 

oleh satu negara saja.
20

 Kondisi ini membuktikan bahwa Australia sebagai aliansi 

dari AS juga tidak akan bergabung ke dalam AIIB begitu saja tanpa 

memperhitungkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh AIIB.  

Selain itu, terdapat pula debat internal yang terjadi di dalam kabinet 

pemerintahan Tony Abbot terkait mana yang lebih baik untuk Australia, apakah 

                                                 
16

 Tobias Haris. Asian Infrastructure Investment Bank: China as Responsible Stakeholder. 2015. 

Sasakawa Peace Foundation USA. Halaman 47 
17

 ibid 
18

 Jason Scott. “Australia said to allow negotiations to join China-led bank” 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-25/australia-said-to-approve-negotiations-to-join-

china-led-bank diakses pada tanggal 25 Julli 2016 
19

 ibid 
20

 Australia's interest lie in joining China bank http://www.theage.com.au/comment/the-age-

editorial/australias-interests-lie-in-joining-china-bank-20150329-1mafj8.html diakses pada tanggal 25 

Juli 2016 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-25/australia-said-to-approve-negotiations-to-join-china-led-bank
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-25/australia-said-to-approve-negotiations-to-join-china-led-bank
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6 

 

 

bergabung ke dalam AIIB dan turut membangun institusi tersebut dari dalam atau 

menahan diri untuk melegitimasi sebuah institusi baru yang dianggap sebagai 

pesaing dari institusi sejenis yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Jepang.
21

 

Perdebatan terjadi antara dua figur penting di pemerintahan Australia yaitu 

Treasurer Joe Hockey dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop.  

Joe Hockey menganggap jika Australia bergabung ke dalam AIIB maka hal 

tersebut akan berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Australia.
22

 

Selain itu, dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada bulan Juni tahun 2014, 

Joe hockey secara terbuka menyambut dengan antusias peran signifikan dari AIIB 

untuk membangun infratsruktur di wilayah Asia dan menyarankan Australia 

untuk menyiapkan beberapa diskusi agar mereka dapat segera bergabung ke 

dalam AIIB.
23

 Sebaliknya, Julie Bishop meyakinkan Presiden Tony Abbot serta 

Komite Keamanan Nasional Australia untuk tidak bergabung ke dalam AIIB 

karena dapat memberikan dampak negatif terhadap keamanan negara.
24

 Bishop 

khawatir Tiongkok akan menggunakan kekuatan finansialnya untuk memberikan 

bantuan militer secara langsung kepada negara-negara rapuh yang memiliki 

kedekatan dengan Australia.
25

  

                                                 
21

 Tobias Haris. Op Cit. Halaman 47 
22

 Govt divided on Asia bank: report http://www.theaustralian.com.au/business/latest/govt-divided-on-

asia-bank-report/news-story/1f05087ca96486bff28670ed472d9f15 diakses pada tanggal 25 Juli 2016 
23

 Mike Callaghan & Paul Habbard. The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the 

Silk Road. 2016. China Economic Journal. Halaman 126 
24

 Australia and the Asian Infrastructure Investment Bank 

http://aus.thechinastory.org/archive/australia-and-the-asian-infrastructure-investment-bank/ diakses 

pada tanggal 16 Agustus 2016 
25

 ibid 

http://www.theaustralian.com.au/business/latest/govt-divided-on-asia-bank-report/news-story/1f05087ca96486bff28670ed472d9f15
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Atas kekhawatiran tersebut, Julie Bishop melalui Departemen Luar Negeri 

Australia telah mengirimkan proposal ke sebuah komite intergovermental.
26

 

Proposal tersebut berisi kekhawatiran akan standar sistem pemerintahan dari 

AIIB, tingkat transparansi, dan adanya potensi bagi Tiongkok untuk 

menggunakan kontrol mereka dalam bank tersebut untuk mempengaruhi 

pemerintah Australia untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
27

 

Perdebatan ini terjadi mungkin karena Australia mendapatkan tekanan dari pihak 

luar seperti Amerika Serikat maupun Jepang. Karena banyaknya tekanan yang 

datang dari pihak eksternal serta adanya keraguan di dalam pemerintahan mereka, 

Australia pun sempat memutuskan untuk tidak menandatangani MoU untuk 

bergabung dengan AIIB pada tahun 2014.
28

 

Namun pada akhirnya Australia tetap mengajukan diri untuk menjadi 

anggota AIIB pada bulan Maret tahun 2015, hanya berselang beberapa waktu 

dengan bergabungnya Inggris ke dalam AIIB.
29

 Bersamaan dengan pengajuan diri 

dari Australia untuk bergabung ke dalam AIIB tersebut, Treasurer Australia Joe 

Hockey memaparkan lima kondisi yang diinginkan oleh Australia dalam AIIB. 

Kondisi tersebut antara lain adalah keanggotan yang bersifat terbuka,tingginya 

                                                 
26

 ibid 
27

 ibid 
28

 Tobias Haris. Op Cit. Halaman 47 
29

 James Massola. “Tony Abbot and Joe Hockey say $100b China bank decision within days.” 

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-and-joe-hockey-say-100b-china-

bank-decision-within-days-20150325-1m7bcc.html diakses pada tanggal 25 Juli 2016 

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-and-joe-hockey-say-100b-china-bank-decision-within-days-20150325-1m7bcc.html
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-and-joe-hockey-say-100b-china-bank-decision-within-days-20150325-1m7bcc.html
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tingkat transparansi, tidak adanya larangan dalam pembelian barang dan jasa, 

tingginya standar peminjaman, dan rekrutmen yang pantas.
30

  

Dan setelah melewati beberapa tahapan diskusi antara pemerintah 

Australia, Tiongkok, serta pihak eksternal lainnya, Australia resmi bergabung ke 

dalam AIIB pada bulan Juni tahun 2015 lalu. Australia mengikuti jejak negara 

sekutu AS lainnya seperti Perancis, Inggris, dan Jerman yang telah terlebih 

dahulu mengumumkan untuk bergabung ke dalam AIIB.
31

 Sama halnya dengan 

Australia, bergabungnya tiga negara tersebut ke dalam AIIB juga mendapatkan 

tentangan dari Amerika Serikat yang menganggap AIIB sebagai alat bagi 

Tiongkok untuk memperluas jangkauan politik mereka.
32

 

Australia memberikan kontribusi sebanyak $718.5 juta yang akan mereka 

setorkan ke AIIB selam lima tahun ke depan.
33

 Hal ini menjadikan Australia 

sebagai negara dengan pemilik saham terbesar ke-6 di AIIB, seperti yang terlihat 

pada grafik di bawah. Menurut Treasurer mereka Joe Hockey, bergabung ke 

dalam AIIB akan memberikan kesempatan bagi Australia untuk bekerja sama 

dengan negara-negara di Asia khususnya dalam bidang infrastruktur.
34

 

 

 

 

                                                 
30

 ibid 
31

 Australia akan ikut gabung dengan bank pembangunan China. 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150325_bisnis_australia_gabung_aiib diakses pada 

tanggal 1 Oktober 2016 
32

 ibid 
33

 Australia to join China-led AIIB as founding member. http://www.bbc.com/news/business-33250847 

diakses pada tanggal 10 Juni 2016 
34

 Australia to join the Asian Infrastructure Investment Bank. 

http://jbh.ministers.treasury.gov.au/media-release/064-2015/ diakses pada tanggal 10 Juni 2016 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/03/150325_bisnis_australia_gabung_aiib
http://www.bbc.com/news/business-33250847
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Gambar 1.1 Daftar Negara Anggota Pendiri AIIB 

Sumber: Xinhua. AIIB agreement a historic step, says Xi. 

http://www.chinadailyasia.com/nation/2015-06/29/content_15283452.html  

Dengan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, Australia semakin 

memperkuat hubungan bilateral mereka dengan Tiongkok. Apalagi setelah resmi 

berlakunya perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara pada bulan 

Desember tahun 2015 lalu.
35

 Menurut Menteri Perdagangan Australia Andrew 

Robb, dengan mulai berlakunya perjanjian yang juga dikenal dengan sebutan 

China-Australia Free Trade Agreement  (ChAFTA) ini akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi Australia di masa depan.
36

 Meskipun begitu, terdapat 

perdebatan yang terjadi di dalam kabinet pemetintahan Australia tentang 

bagaimana mereka dapat menyeimbangkan komitmen aliansi mereka dengan 

Amerika Serikat yang notabene tidak memiliki hubungan yang begitu bagus 

                                                 
35

 China-Australia Free Trade Agreements (ChAFTA) 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Free-Trade-Agreements/chafta diakses pada tanggal 11 

Juni 2016 
36

 ibid 

http://www.chinadailyasia.com/nation/2015-06/29/content_15283452.html
https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Free-Trade-Agreements/chafta
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dengan Tiongkok, melawan ketergantungan ekonomi mereka terhadap 

Tiongkok.
37

     

Sejak pemrakarsaan AIIB oleh Tiongkok pada bulan Oktober  tahun 2013 

lalu hingga sekarang, Amerika Serikat tidak memiliki ketertarikan sedikit pun 

untuk bergabung ke dalam AIIB. Meskipun Presiden Obama sekalipun 

menginginkan Amerika Serikat untuk bergabung ke dalam AIIB, akan sangat sulit 

untuk meyakinkan kongres Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana yang 

digunakan untuk berpartisipasi dalam AIIB.
38

 Mereka masih mempertanyakan apa 

rencana Tiongkok dibalik pembentukan AIIB ini. AIIB juga dianggap sebagai 

bank multilateral yang tidak transparan serta tidak memiliki standar terhadap 

buruh, lingkungan, dan sosial layaknya bank pembangunan multilateral lainnya 

seperti World Bank dan ADB.
39

  

Berbagai pandangan negatif terhadap AIIB dari Amerika Serikat ini 

memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi Australia untuk menyeimbangkan 

hubungan bilateral mereka baik dengan Amerika Serikat mauupun Tiongkok. 

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul sebuah pergeseran yang fundamental 

dalam kondisi geostrategis di Asia yang mungkin sedang mencoba untuk 

melawan dominasi AS di kawasan Asia.
40

 Hal ini menjadi salah satu interpretasi 

dari menguatnya hubungan Australia dengan Jepang, Tiongkok serta negara-

                                                 
37

 China-Australia relations http://www.lowyinstitute.org/issues/china-australia-relations diakses pada 

tanggal 11 Juni 2016 
38

 Tobias Haris. Op Cit. Halaman 46 
39

 ibid 
40

 Vaugn Bruce & Lum Thomas. Australia: Background and U.S. Relations. 14 Desember 2015. 

Congressional Research Service 

http://www.lowyinstitute.org/issues/china-australia-relations
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negara kuat Asia lainnya dalam beberapa tahun terakhir.
41

 Bergabung dengan 

AIIB mungkin akan membuat kondisi perekonomian Australia semakin tumbuh 

karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Tiongkok merupakan 

mitra dagang terbesar bagi mereka. Namun Australia juga perlu menjaga 

kestabilan hubungan bilateral mereka dengan aliansi terdekat mereka yaitu 

Amerika Serikat yang hingga kini tetap menolak untuk bergabung ke dalam AIIB 

yang tidak lain merupakan bank multilateral yang didominasi oleh negara pesaing 

mereka yaitu Tiongkok. 

Oleh karena itu, dengan berbagai macam anomali yang telah dijelaskan 

oleh penulis di atas seperti keraguan Australia terhadap kapabilitas dari AIIB, 

adanya perdebatan internal di dalam pemerintahan Australia terkait keputusan 

bergabung atau tidaknya mereka ke dalam AIIB, serta adanya tekanan dari pihak 

eksternal seperti Amerika Serikat dan Jepang yang secara khusus menyarankan 

Australia untuk tidak bergabung ke dalam AIIB membuat penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang keputusan dari Australia yang memutuskan 

untuk bergabung ke dalam AIIB.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana proses pengambilan kebijakan 

bergabungnya Australia ke dalam Asian Infrastruture Investment Bank (AIIB) 

pada tahun 2015? 

                                                 
41

 ibid 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai kebijakan pemerintah Australia yang 

memutuskan untuk bergabung dengan Asian Infrastucture Investment Bank 

(AIIB) adalah: 

1. Untuk mengetahui proses dari pengambilan kebijakan 

bergabungnya Australia ke dalam Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) pada tahun 2015 lalu. 

2. Untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang mendasari 

dibuatnya kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam segi 

akademis maupun segi praktis, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional. 

2. Memberikan sumbangan informasi bagi peneliti 

berikutnya yang berminat melakukan penelitian yang sama.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bekal wawasan bagi peneliti dalam 

menganalisis suatu permasalahan di ranah Hubungan Internasional. 
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2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan suatu Negara dalam 

merumuskan sebuah kebijakan luar negeri, khususnya di bidang 

ekonomi. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga studi terdahulu. Studi 

terdahulu yang pertama adalah sebuah jurnal yang berjudul “Why Delay the 

Inevitable: Why the AIIB Matters to Canada’s Future” dari Eugene Beaulieu dan 

Wendy Dobson. Jurnal ini menjelaskan tentang alasan dari Kanada sebagai salah 

satu negara maju di kawasan Amerika Utara memutuskan untuk menunda terlebih 

dahulu keikutsertaan mereka ke dalam AIIB. Dibentuknya AIIB ini adalah 

cerminan bahwa tidak lama lagi mayoritas jumlah GDP dunia akan berada di 

Asia. Hal ini pun akan diikuti oleh kebutuhan akan sarana infrastruktur yang 

sangat besar. Kondisi ini merupakan kesempatan besar bagi Kanada untuk 

memperluas strategi ekonomi mereka di Asia, khususnya di bidang infrastruktur. 

Kanada dapat mengirimkan para tenaga ahlinya di bidang infrastruktur ke negara-

negara berkembang yang ada di Asia.
42

 

Hubungan Kanada dengan China juga sedang berlangsung dengan intens 

dalam beberapa tahun terakhir. Bergabung dengan AIIB diyakini akan semakin 

mempererat hubungan kedua negara. Sebaliknya, jika Kanada benar-benar 

memutuskan untuk tidak bergabung ke dalam AIIB, maka hal ini akan menjadi 

                                                 
42

 Eugene Beaulieu, Wendy Dobson. Why Delay the Inevitable: Why the AIIB Matters to Canada’s 

Future. Volume 7. The School of Public Policy, University of Calgary. April 2015. 
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kegagalan bagi Kanada untuk memperluas strategi ekonomi mereka ke dalam 

benua dengan luas wilayah terbesar di dunia tersebut. Karena selama ini Kanada 

memang dikenal sangat lambat dalam menyadari pentingnya Asia di dalam 

ekonomi dunia serta membangun hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat di 

antara negara-negara Asia.  

Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah 

kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang keputusan suatu negara untuk 

bergabung ke dalam AIIB. Sedangkan perbedaannya adalah jika Eugene Beaulieu 

dan Wendy Dobson dalam jurnal ini lebih membahas tentang kebijakan luar 

negeri Kanada yang memutuskan untuk menunda terlebih dahulu keikutsertaan 

mereka ke dalam AIIB. Sedangkan penulis membahas tentang kebijakan luar 

negeri Australia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. 

Studi terdahulu yang kedua adalah sebuah paper yang berjudul “Indonesia’s 

Democratic Politics and Foreign Policy-Making:A Case Study of Iranian Nuclear 

Issue, 2007-2008” yang ditulis oleh Iisgindarsah dari S.Rajaratnam School of 

International Studies. Paper ini menjelaskan tentang dampak dari politik dalam 

negeri di Indonesia terhadap pembuatan kebijakan luar negeri di negara tersebut. 

Contoh kebijakan luar negeri yang akan diteliti dalam paper ini adalah keputusan 

Indonesia yang memilih untuk abstain dalam voting terhadap sanksi internasional 

di Resolusi UNSC No.1803. Padahal dalam voting Resolusi UNSC lainnya 

No.1747, Indonesia turut menyetujui. Kedua Resolusi ini sama-sama 

berhubungan tentang isu nuklir. Paper ini beranggapan bahwa perubahan sikap 
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yang diambil oleh Indonesia tersebut tidak lepas dari pengaruh politik dalam 

negeri mereka.
43

 

Untuk memperkuat argumen tersebut, paper ini menyertakan beberapa aktor 

kunci seperti organisasi agama, partai politik, serta mayoritas penduduk Indonesia 

yang beragama islam dianggap ikut menstimulus terjadinya perubahan sikap dari 

Indonesia tersebut. Aktor utama pengambil kebijakan di Indonesia tetap di tingkat 

eksekutif yaitu presiden, namun dengan adanya beberapa kelompok kepentingan 

dengan latar belakang agama, sosial, dan politik seakan memiliki kekuatan baru 

untuk mempengaruhi serta mengkritik kebijakan-kebijakan yang telah diambil 

oleh pemerintah baik yang sifatnya dalam maupun luar negeri.
44

 

Setelah lebih dari satu abad reformasi politik nasional, Indonesia telah 

menerapkan sebuah sistem politik terbuka dengan sistem multipartai dan 

mekanisme konstitusional yang bersifat demokratis. Dengan menerapkan sebuah 

sistem politik yang demokratis, proses pembuatan kebijakan luar negeri di 

Indonesia menjadi lebih rumit dikarenakan adanya kelompok-kelompok politik 

yang saling berlomba untuk dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan yang 

akan diambil oleh pemerintah. Respon Indonesia terhadap Resolusi UNSC untuk 

Iran menjadi sebuah contoh dari kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh 

ketidaksetujuan pihak domestik di Indonesia. Paper ini pun mengasumsikan 

                                                 
43

 Iisgindarsah. Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making:A Case Study of Iranian 

Nuclear Issue, 2007-2008. S.Rajaratnam School of International Studies. 19 April 2012 
44
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bahwa keputusan Indonesia dalam voting UNSC ini telah dibentuk oleh batas-

batas ideologi dari kekuatan politik domestik di negara mereka.
45

 

Dalam menganalisis dampak dari politik domestik terhadap pembuatan 

kebijakan luar negeri di Indonesia, paper ini akan berkonsentrasi pada peran dari 

para aktor domestik di luar dari struktur pembuat kebijakan. Aktor kunci di luar 

struktur pembuat kebijakan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri 

di Indonesia antara lain adalah partai politik, kelompok kepentingan, dan suara 

publik. Aktor pertama yaitu suara publik mengarah kepada opini-opini publik 

yang telah dibentuk oleh media lokal. Dalam sebuah sistem politik yang terbuka, 

pembuat kebijakan sebaiknya mempertimbangkan persetujuan dari publik dalam 

sebuah kebijakan luar negeri yang akan dibuat.
46

  

Aktor kedua yaitu kelompok kepentingan adalah sebuah kumpulan individu 

dengan kesamaan ideologi yang mengincar tujuan yang sama pula. Dengan 

kemampuan mereka untuk memobilisasi masa, kelompok kepentingan memiliki 

dampak yang lebih instan serta memberikan tekanan lebih kepada pembuat 

kebijakan ketimbang aktor lainnya yaitu opini publik. Aktor terakhir yaitu partai 

politik yang mengarah kepada elit-elit partai dan anggota legislatif yang memiliki 

peran dalam merubah kelompok kepentingan dan opini publik menjadi suatu 

permintaan politik yang solid. Partai politik memberikan pengaruh terhadap 

pembuat kebijakan melalui voting, lobbying, dan publik kritik. Partai politik 

                                                 
45

 Iisgindarsah. Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making:A Case Study of Iranian 

Nuclear Issue, 2007-2008. S.Rajaratnam School of International Studies. 19 April 2012. hlm 4 
46

 ibid hlm 5 



18 

 

 

memberikan perhatian yang besar terhadap kebijakan dan keputusan dari 

pemerintah yang sesuai dengan kepentingan dari konstituen mereka.
47

 

Persamaan antara paper ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah 

kedua penelitian ini sama-sama menganalisis kebijakan luar negeri dengan 

menggunakan skema pembuatan kebijakan luar negeri yang digagas oleh William 

D Coplin. Sedangkan perbedaannya adalah Iisgindarsah dalam paper nya lebih 

membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang memutuskan untuk 

abstain dalam voting terhadap sanksi internasional di Resolusi UNSC No.1803.. 

Sedangkan penulis membahas tentang kebijakan luar negeri Australia yang 

memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. 

Studi terdahulu yang ketiga adalah sebuah paper yang berjudul China’s 

Economic Environment under Xi Jinping: What are the Implications for 

Australian Business? yang ditulis oleh Prof. Hans Hendrischke. Paper ini 

menjelaskan tentang implikasi dari kondisi perekonomian Tiongkok di bawah 

kendali Xi Jinping terhadap Australia. Salah satu implikasi yang paling menonjol 

adalah semakin meningkatnya ketergantungan ekonomi Australia terhadap 

Tiongkok, khususnya di beberapa bidang industri mayor.
48

 Adanya beberapa 

perjanjian seerti China Australia Free Trade Agreement (ChAFTA), Trans 

Pacific Partnership (TPP), serta dibuatnya bank multilateral baru bernama AIIB 

                                                 
47

 Iisgindarsah. Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making:A Case Study of Iranian 

Nuclear Issue, 2007-2008. S.Rajaratnam School of International Studies. 19 April 2012. hlm 6 
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 Prof. Hans Hendrischke. China’s Economic Environment under Xi Jinping: What are the 

Implications for Australian Business?. La Trobe University Australia.  20 November 2015 
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turut menjadi salah satu faktor meningkatnya ketergantungan ekonomi Australia 

terhadap Tiongkok.
49

  

Beberapa perjanjian ini mengurangi batas-batas perdagangan di antara 

Australia dan Tiongkok yang selama ini menjadi penghambat laju kerjasama di 

antara kedua negara ini. Untuk memaksimalkan hubungan kerjasama ekonomi 

yang telah terjadi antara kedua negara ini, pemerintah Australia mengambil 

beberapa tindakan strategis. Salah satunya adalah melobi AIIB untuk dapat 

memberikan peran komersial bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Australia.
50

 

Dengan adanya peran komersial bagi perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan 

dapat membuat kondisi perekonomian Australia menjadi lebih baik lagi. Karena 

dengan begitu, perusahaan-perusahaan Australia nantinya dapat turut berperan 

langsung ke dalam proyek-proyek khususnya di bidang infrastruktur di negara-

negara Asia.     

Persamaan antara paper ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis 

adalah sama-sama membahas tentang kebijakan Australia yang memutuskan 

untuk bergabung ke dalam AIIB. Sedangkan perbedaanya adalah paper yang 

ditulis oleh Prof. Hans Hendrischke ini tidak menggunakan teori atau konsep 

untuk menjelaskan kebijakan dari Australia tersebut. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri miliki 

William D Coplin. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Luar Negeri 

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang konsep yang akan dipakai 

dalam peneltian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai garis 

besar atau definisi umum dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Beberapa ahli 

memiliki pengertian masing-masing terhadap definisi kebijakan luar negeri. 

James Rosenau, dalam hal ini berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah 

sebuah tindakan otoritatif yang diambil oleh pemerintah suatu negara demi 

mempertahankan faktor-faktor yang diinginkan dalam lingkungan 

internasional atau sebaliknya menghindari faktor-faktor yang tidak 

diinginkan.
51

  

Ahli politik lainnnya yaitu Hans Morgenthau dalam bukunya yang 

berjudul Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace 

menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri digunakan sebagai alat oleh negara 

untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara meningkatkan kekuatan 

yang mereka miliki.
52

 Sementara Kenneth Waltz dalam bukunya yang 

berjudul Man, the State, and War: A Theoretical Analysis berpendapat bahwa 

                                                 
51

Pengertian Kebijakan Luar Negeri  Faktor dan Pembuatan Keputusan 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-luar-negeri-faktor.html diakses pada 

tanggal 21 Juni 2016 
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Gunther Hellmann. “Theories of Foreign Policy” 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-
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sebuah teori kebijakan luar negeri tidak akan pernah bisa dibangun tanpa 

disertai dengan adanya kompleksitas.
53

  

2.2.2 Konsep Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (William D. Coplin) 

Konsep yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis 

kebijakan bergabungnya Australia ke AIIB pada tahun 2015 adalah konsep 

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang digagas oleh William D. Coplin. 

Konsep ini memiliki tiga variabel yaitu Pengaruh Kebijakan (Policy 

Influencer) yang termasuk dalam Politik Dalam Negeri, Kondisi Ekonomi dan 

Militer, serta Konteks Internasional, seperti yang terlihat pada bagan di bawah 

ini.
54

  

 

Gambar 2.1 Konsep Pembuatan Kebijakan Luar Negeri oleh William D 

Coplin 

                                                 
53
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 William D. Coplin,  Marsedes Marbur. 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah Teoritis 
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Sumber : William D. Coplin,  Marsedes Marbur. 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu 

telaah Teoritis Edisi Kedua. Bandung: CV. Sinar Baru. Hlm 30 

 

Seperti yang terlihat pada bagan di atas, ketiga faktor yaitu Politik 

Luar Negeri, Kondisi Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional akan 

mempengaruhi aktor Pengambil Keputusan suatu negara dalam mengambil 

sebuah Tindakan Politik Luar Negeri. Dalam bagian Politik Luar Negeri akan 

dijelaskan beberapa aktor yang mempengaruhi dibuatnya suatu kebijakan luar 

negeri yang diantaranya adalah Birokrat, Partai, Kelompok Kepentingan, dan 

Media massa. Di bawah ini merupakan penjelasan dari ketiga variabel 

tersebut. 

2.2.2.1 Policy Influencer 

Variabel pertama yaitu Pengaruh Kebijakan atau Policy 

Influencer memiliki empat indikator yang merupakan aktor-aktor yang 

mempengaruhi dibuatnnya suatu kebijakan luar negeri di sebuah 

negara. Keempat indikator tersebut adalah partisan, birokratis, 

kepentingan, dan mass influencers.
55

 Penjelasan dari keempat variabel 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

2.2.2.1.1 Bureaucratic Influencer 

Influencer ini lebih mengarah kepada berbagai individu serta 

organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu 

para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan 

                                                 
55
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Edisi Kedua. Bandung: CV. Sinar Baru. Hlm 81 
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kebijakan.
56

 Dalam banyak hal, bureaucratic influencer tidak dapat 

secara terbuka menentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para 

pengambil keputusan kecuali melalui jalur-jalur yang tersedia.
57

 

Hanya dalam beberapa kondisi saja seperti pada negara dengan kondisi 

pemerintahan yang tidak stabil, bureaucratic influencer dapat 

menentang keputusan politik yang diambil oleh para pengambil 

keputusan.
58

 

2.2.2.1.2 Partisan Influencer 

Influencer ini bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-

tuntutan kepada para pengambil keputusan yang ada kaitannya dengan 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
59

 Selain itu, 

influencer ini juga berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dengan 

cara menekan para penguasa serta dengan cara menyediakan aktor-

aktor yang dapat berperan dalam sebuah pengambilan keputusan. 

Influencer ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada masalah 

pembentukan kebijakan dalam negeri, namun juga kebijakan luar 

negeri, khususnya kebijakan yang memicu terjadinya konflik di negara 

yang tidak stabil.
60
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2.2.2.1.3 Interest Influencer 

Influencer ini terdiri atas sekelompok orang yang bergabung 

bersama dengan didasari oleh kepentingan yang sama. Influencer ini 

dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat 

dukungan dari para pengambil keputusan lain.
61

 Kebanyakan dari 

kepentingan ini bersifat ekonomis karena masyarakat sering kali 

diberikan motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan melalui 

persamaan kepentingan ekonomi. Kepentingan non-ekonomis juga 

dapat digunakan sebagai dasar bagi tindakan kolektif, terutama apabila 

terdapat ikatan-ikatan geografis atau etnis di antara mereka.
62

 

2.2.2.1.4 Mass Influencer 

Influencer ini lebih mengarah kepada iklim opini yang dimiliki 

oleh masyarakat yang nantinya akan dipertimbangkan oleh para 

pengambil keputusan pada saat menyusun sebuah kebijakan luar 

negeri.
63

 Opini publik ini juga digunakan oleh para pengambil 

keputusan sebagai alat untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik 

luar negeri, bukan untuk membentuk kebijakan.
64

 Iklim opini publik 

suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai macam aktor, salah 

satunya adalah media massa.  
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2.2.2.2 Kondisi Ekonomi dan Militer 

Jika kita berbicara tentang politik luar negeri, kita harus 

menyadari bahwa kemampuan ekonomi suatu negara memiliki peran 

penting dalam politik luar negeri tersebut.
65

 Kemampuan ekonomi 

suatu negara mencakup kemakmuran dari negara tersebut, sejauh mana 

kekayaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta pola-pola 

pertumbuhan ekonominya.
66

 Negara dengan kondisi perekonomian 

tidak baik biasanya hanya akan menghasilkan jenis barang dan jasa 

tertentu seperti produk pertanian serta bahan mentah.
67

 Sementara 

negara dengan kondisi perekonomian yang baik biasanya memiliki 

pasar internasional yang lebih stabil untuk memasarkan barang dan 

jasa mereka.
68

  

Jadi jika kita membahas tentang kemampuan ekonomi suatu 

negara, tidak hanya seluruh kapasitas produknya saja yang perlu kita 

perhatikan. Melainkan juga kapasitas suatu negara apabila 

dibandingkan dengan kapasitas dari negara-negara lain, serta 

kemampuan negara tersebut untuk memenuhi tuntutan ekonomi 

rakyatnya baik secara kuantitatif (kekayaan per kapita) maupun secara 

kualitatif (jenis produknya).
69
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Selain kemampuan ekonomi, kemampuan militer juga 

memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan luar negeri, 

khususnya dalam kondisi peperangan.
70

 Kapasitas militer suatu negara 

diukur melalui tiga hal yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan 

kelengkapan alat militer. Kapasitas militer juga memiliki fungsi untuk 

mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik di dalam negeri yang 

berpotensi meruntuhkan rezim pemerintah  yang  ada.
71

 Jika rezim 

pemerintah suatu negara dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil, 

maka penggunaan angkatan bersenjata merupakan satu-satunya cara 

untuk mempertahankan rezim yang berkuasa.
72

 

Tidak hanya dari dalam negeri, suatu negara juga dapat 

memperkuat kemampuan militer mereka dengan memanfaatkan 

bantuan dari luar negeri. Namun akan sangat riskan jika suatu negara 

hanya menggantungkan pada bantuan luar negeri untuk memperkuat 

kemampuan militer mereka. Karena semakin bergantung suatu negara 

terhadap bantuan luar negeri dalam meningkatkan kemampuan militer 

mereka, semakin rawan pula negara tersebut mengalami kendala-

kendala dari luar dalam menggunakan kekuatan mereka.
73
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2.2.2.3 Konteks Internasional 

Variabel ketiga yaitu konteks internasional merupakan suatu 

produk tindakan politik luar negeri seluruh negara baik pada masa 

lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.
74

 Hal ini mengarah 

kepada sebuah situasi atau tren yang sedang terjadi di dalam dunia 

internasional pada periode tertentu yang nantinya dapat mempengaruhi 

perilaku atau kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara.    

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian kerangka konseptual, Konsep 

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang digagas oleh William D Coplin memiliki 

tiga variabel yaitu policy influencer, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks 

internasional. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan ketiga variabel 

tersebut.  

Variabel pertama terdiri dari empat indikator yaitu birokrat, partai politik, 

kelompok kepentingan, dan media massa. Penulis menganggap keempat indikator 

ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dibalik terciptanya sebuah kebijakan luar 

negeri di suatu negara. Variabel kedua yaitu kondisi ekonomi, nantinya akan 

dijelaskan seberapa besar jumlah dana program bantuan luar negeri yang diambil 

dari total pendapatan nasional atau Gross National Income (GNI) Australia. 

Apakah sudah mencukupi atau justru kurang. Khususnya untuk program bantuan 

luar negeri yang sifatnya multilateral. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

                                                 
74
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bagaimana pengaruh kondisi perekonomian Australia terhadap kebijakan 

bergabungnya negara mereka ke dalam AIIB.  

Sementara untuk variabel kedua lainnya yaitu kondisi militer, penulis akan 

meneliti kapasitas militer dari Australia ditambah dengan kerja sama antara 

Australia dengan negara lain di bidang militer. Dalam hal ini, penulis akan lebih 

spesifik membahas kerja sama militer antara Australia dengan salah satu aliansi 

terdekatnya yaitu Amerika Serikat. Untuk menambah kompleksitas analisis dalam 

penelitian ini, penulis tetap mempertahankan variabel ketiga yaitu konteks 

internasional. Jika dalam variabel pertama yaitu policy influencer lebih fokus 

pada kondisi dalam negeri, pada variabel ketiga yaitu konteks internasional akan 

lebih fokus terhadap kondisi luar negeri yang akan dilihat melalui tren-tren yang 

sedang terjadi di dunia internasional saat ini.  

Penulis juga mengambil contoh pemikiran dari studi terdahulu yang 

dipakai oleh penulis yaitu sebuah karya ilmiah dari Iisgindarsah yang berjudul 

Indonesia’s Democratic Politics and Foreign Policy-Making:A Case Study of 

Iranian Nuclear Issue, 2007-2008. Pada studi terdahulu ini, Iisgindarsah memilih 

untuk lebih fokus dalam menganalisis kondisi dalam negeri dengan melihat peran 

dari para aktor-aktornya seperti partai politik, kelompok kepentingan, serta opini 

publik terhadap kebijakan luar negeri yang telah dibuat. Namun bedanya, studi 

terdahulu ini juga menghilangkan variabel ketiga yaitu konteks internasional, 

sedangkan penulis tetep mempertahankan penggunaan variabel tersebut dalam 

penelitian ini. 
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Variabel yang pertama dalam konsep ini yaitu policy influencer memiliki 

empat indikator yaitu birokrat, partai, kelompok kepentingan, dan media massa. 

Indikator pertama dari variabel ini adalah birokrat. Dalam pengambilan kebijakan 

bergabungnya Australia ke dalam AIIB ini, Kementerian Luar Negeri dan 

Perdagangan Australia memiliki peran yang cukup penting. Karena dengan 

dibuatnya kebijakan ini, Kementerian ini lah yang nantinya akan mendapatkan 

dampak terbesar. Oleh karena itu, karena begitu krusialnya kebijakan ini sampai 

menimbulkan perdebatan internal dalam tubuh Kementerian Luar Negeri dan 

Perdagangan Australia terkait bergabung atau tidaknya Australia ke dalam AIIB. 

Indikator kedua adalah partai. Partai politik di Australia sendiri beserta 

kegiatan internalnya pada umumnya tidak diatur, namun memiliki disiplin 

internal partai yang sangat ketat. Pada indikator ini penulis akan melihat peran 

dari partai politik yang saat ini mendominasi pemerintahan Australia yaitu Liberal 

Party of Australia (LPA). Selain itu, terdapat pula partai yang pro terhadap buruh 

yaitu Australian Labor Party (ALP) serta partai yang pro terhadap lingkungan 

yaitu Australian Greens.  

Indikator ketiga adalah kelompok kepentingan. Mayoritas dari kelompok 

kepentingan di Australia mendukung kebijakan bergabungnya negara mereka ke 

dalam AIIB. Mereka menganggap dengan bergabungnya Australia ke dalam AIIB 

akan memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian Australia. Penulis 

memberikan empat contoh kelompok kepentingan di Australia yang memberikan 

dukungan terhadap kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. Keempat 
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kelompok kepentingan tersebut antara lain adalah Australian Industry Group 

(AiG), Australia China Business Council (ACBC), The Business Council of 

Australia (BCA) dan Industry Super Australia (ISA). Keempat kelompok 

kepentingan ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama berbasis bisnis. 

Indikator keempat adalah media massa. Kebanyakan media lokal di 

Australia memberikan pandangan positif terhadap keputusan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB. Media lokal yang memberikan tangggapan positif 

terhadap kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB antara lain adalah 

Sydney Morning Herald, The Australian dan The Age. Berkebalikan dengan 

media lokal Australia, media internasional justru memberikan pandangan negatif 

terhadap kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. Salah satunya adalah 

New York Times yang tidak lain adalah salah satu media paling berpengaruh di 

Amerika Serikat. 

Variabel kedua yang pertama dari konsep ini adalah kondisi ekonomi. 

Dalam variabel ini, penulis akan menggunakan Gross National Income (GNI) 

Australia di tahun 2013-2015 untuk mengukur kondisi ekonomi Australia. GNI 

dipilih oleh penulis karena dari sanalah sumber dana program bantuan luar negeri 

Australia berasal. Begitu juga dengan dana yang diinvestasikan oleh Australia 

untuk masuk ke dalam AIIB. Penulis menggunakan periode tahun tersebut karena 

pada periode tahun tersebut mulai dilakukan langkah-langkah menuju 

pengambilan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. Hingga 



31 

 

 

puncaknya pada tahun 2015, Australia resmi memutuskan untuk bergabung ke 

dalam AIIB.  

Sementara variabel kedua lainnya adalah kondisi militer. Dalam variabel 

ini, penulis akan meneliti hubungan antara kapasitas penggunaan militer Australia 

dengan terciptanya kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. Kapasitas 

penggunaan militer Australia nantinya akan meliputi tiga hal yaitu jumlah 

pasukan, tingkat pelatihan, dan kelengkapan alat militer. Selain itu, dalam 

variabel ini nantinya juga akan dijelaskan secara umum kerja sama di bidang 

militer antara Australia dengan salah satu negara aliansi terdekat mereka yaitu 

Amerika Serikat. 

Variabel ketiga dari konsep ini adalah konteks internasional. Dalam 

variabel ini, penulis akan meneliti tentang hubungan antara Australia dengan dua 

aliansi terpenting mereka yaitu Amerika Serikat di bidang militer dan Tiongkok 

di bidang ekonomi. Dalam variabel ini nanti juga akan dijelaskan respon dari para 

aktor-aktor penting di pemerintahan Australia terkait dampak dari kebijakan 

bergabungnya mereka ke dalam AIIB terhadap hubungan bilateral dengan kedua 

negara tersebut. Sehingga pada akhirnya nanti dapat ditarik kesimpulan 

kepentingan mana yang lebih mendapatkan prioritas, antara ekonomi atau politik.  

Di bawah ini merupakan tabel untuk operasionalisasi Konsep Pembuatan 

Kebijakan Luar Negeri yang digagas oleh William D Coplin terhadap kebijakan 

bergabungnya Australia ke dalam AIIB pada tahun 2015. 
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Tabel 1: Operasionalisasi Konsep Pembuatan Kebijakan Luar Negeri oleh 

William D. Coplin 

No Variabel Indikator Operasionalisasi 

Konsep 

1. Policy Influencers Bureaucratic 

Influencer 

Pengaruh dari 

Departement of 

Foreign Affairs 

and  

Trade (DFAT)  

Australia terhadap 

kebijakan 

bergabungnya 

Australia ke dalam 

AIIB  

Partisan 

Influencer 

Pengaruh dari 

partai dominan dan 

partai oposisi 

terhadap kebijakan 

bergabungnya 

Australia ke dalam 

AIIB 

Interest Influencer Pengaruh dari 

kelompok 

kepentingan 

berbasis bisnis  

terhadap kebijakan 

bergabungnya 

Australia ke dalam 
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AIIB 

Mass Influencer Pengaruh dari 

media-media lokal 

Australia dalam 

membentuk opini 

publik terhadap 

kebijakan 

bergabungnya 

Australia ke dalam 

AIIB 

2. Kondisi Ekonomi Gross National 

Income (GNI) 

GNI Australia 

tahun 2013-2015 

Kondisi Militer Kapasitas 

penggunaan 

militer Australia 

Meliputi jumlah 

pasukan, tingkat 

pelatihan, dan 

kelengkapan alat 

militer Australia 

3.  Konteks 

Internasional 

Aliansi Militer 

Australia dan 

Amerika Serikat  

Adanya dukungan 

dari Menteri Luar 

Negeri Julie 

Bishop agar tetap 

menjaga hubungan 

bilateral dengan 

Amerika Serikat 

dengan cara tidak 

bergabung ke 

dalam AIIB 

Hubungan Kerja Adanya dukungan 
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Sama Ekonomi 

Australia dan 

Tiongkok 

dari Treasurer Joe 

Hockey dan 

Menteri 

Perdagangan 

Andrew Robb 

untuk semakin 

mempererat 

hubungan bilateral 
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2.4 Alur Pemikiran 
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2.5 Argumen Utama 

  

Kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB pada tahun 2015 

dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu Policy Influencer, Kondisi ekonomi dan militer, 

dan Konteks Internasional. Dari ketiga variabel yang digunakan tersebut, dapat 

disimpulkan adanya perbedaan pendapat dalam kabinet pemerintahan Australia 

terkait bergabung atau tidaknya mereka ke dalam AIIB sempat membuat Australia 

ragu untuk bergabung. Namun berkat adanya dukungan dari berbagai elemen dalam 

negeri seperti partai politik, kelompok kepentingan dan media lokal, Australia 

akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. Selain itu, tren bantuan luar 

negeri dan tren pengembangan infrastruktur, khususnya di kawasan Asia diikuti 

dengan stabilnya kondisi perekonomian Australia juga menjadi faktor yang 

mendorong Australia untuk bergabung ke dalam AIIB. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif karena hanya memiliki satu variabel yaitu kebijakan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu frekuensi hubungan antara 

suatu gejala dan gejala lain di dalam masyarakat.
75

 Tipe utama penelitian 

deskriptif mencakup penilaian sikap terhadap individu, organisasi, peristiwa, 

atau prosedur.
76

 Oleh karena itu, melalui jenis penelitian deskriptif ini penulis 

akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan kebijakan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB, serta siapa sajakah aktor yang terlibat di dalam 

kebijakan tersebut. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah seputar pengambilan kebijakan 

Australia terkait bergabung atau tidaknya mereka ke dalam AIIB pada periode 

tahun 2013 hingga tahun 2015. Penulis akan melihat bagaimana proses 

                                                 
75
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pengambilan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam Asian Infrastruture 

Investment Bank (AIIB) pada tahun 2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik telaah pustaka. 

Dengan teknik ini, penulis mengambil data atau informasi dari berbagai 

macam sumber mulai dari internet, buku, dan jurnal. Data atau informasi yang 

diambil oleh penulis ini terdiri dari dua jenis data yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif.  

3.4 Teknik Analisa Data 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini terdapat dua 

jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisa data pun 

berbeda, sesuai dengan jenis data tadi. Jika data tersebut termasuk data 

kualitatif, maka analisa data akan dilakukan dengan cara reduksi data dimana 

data-data terkait dengan isu yang diteliti dalam penelitian ini diatur hingga 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan di akhir penelitian. 

Sedangkan untuk data kuantitatif, yang pada umumnya berbentuk angka ini 

nantinya akan dijelaskan dengan bantuan tabel dan grafik. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Adapun penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bab, masing-masing bab 

memiliki bagian dengan pembahasan sebagai berikut: 
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a. BAB I  (Pendahuluan) 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, serta sistematika dalam penulisan skripsi. 

b. BAB II (Kerangka Pemikiran) 

Bab ini berisi alur logika untuk membantu menjawab rumusan 

masalah pertanyaan-pertanyaan terkait yang ada di dalam skrpisi. 

c. BAB III (Metode Penelitian) 

Bab ini berisi penjelasan tentang pemilihan metode yang akan 

digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika 

penulisan.  

d. BAB IV (Gambaran Umum) 

Bab ini berisi penjelasan singkat tentang AIIB beserta proyek dan 

anggota-anggotanya dan penjelasan singkat tentang sistem pemerintahan 

Australia.  

e. BAB V (Pembahasan) 

Bab ini berisi analisis serta penjabaran dari variabel dan indikator yang 

telah diturunkan dalam konsep pembuatan kebijakan luar negeri yang digagas 

oleh William D Coplin. 

f. BAB VI (Kesimpulan dan Saran) 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan 

penelitian ini. 
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BAB IV 

SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DAN KEIKUTSERTAAN 

AUSTRALIA DALAM BANK MULTILATERAL 

 

  Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa fakta yang berisikan data-

data terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB pada tahun 

2015. Dengan dipaparkannya data-data ini nantinya diharapkan dapat membantu 

penulis dalam menganalisis proses pengambilan kebijakan Australia tersebut.  

  Namun sebelumnya penulis akan terlebih dahulu memberikan penjelasan yang 

lebih dalam lagi tentang sistem pemerintahan Australia dan hubungannya dengan 

pengambilan kebijakan luar negeri di sana. Serta keikutsertaan Australia dalam bank-

bank mulilateral seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan AIIB. 

Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan secara lebih spesifik tentang AIIB. 

Sejarah terbentuknya bank multilateral tersebut, negara mana saja yang telah 

bergabung menjadi anggota dari AIIB, serta rencana proyek yang akan dilakukan 

oleh AIIB dalam beberapa tahun ke depan. Serta dalam bab ini penulis juga akan 

menjelaskan tentang sistem pemerintahan Australia yang meliputi kedaulatan 

parlemen, undang-undang dasar (UUD), dan partai-partai yang ada di Australia. 
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4.1 Sistem Pemerintahan Australia 

Australia memiliki nama resmi the Commonwealth of Australia yang dibentuk 

pada tanggal 1 Januari 1901.
77

 Australia merupakan negara Monarki Konstitusional 

yang memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara nya. Meskipun begitu, 

wewenangnya tetap dibatasi oleh konstitusi atau UUD. Australia menganut sistem 

federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan enam pemerintah 

negara bagian yaitu South Australia, New South Wales, Queensland, Western 

Australia, Victoria, dan Tasmania. Karena Australia merupakan negara bekas jajahan 

Inggris, sistem pemerintahannya pun mencerminkan gaya westminster layaknya 

Inggris yaitu sistem parlementer.
 78

  

Parlemen Australia terdiri dari Ratu (yang diwakili oleh Gubernur-Umum), 

Senat, dan House of Representative.
79

 Gubernur umum yang dipilih oleh Perdana 

Menteri hanya menjalankan fungsi secara simbolis menjadi representasi dari Ratu 

Elizabeth II sebagai kepala negara Australia. Sementara senat dan HoR memiliki 

kekuasaan yang sama. Parlemen Australia memiliki tanggung jawab terhadap 

pemilihan eksekutif.
80
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 Infosheet 20 – The Australian system of government 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure

/00_-_Infosheets/Infosheet_20_-_The_Australian_system_of_government diakses pada tanggal 23 

Oktober 2016 

http://www.australia.gov.au/about-government/how-government-works
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_20_-_The_Australian_system_of_government
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_20_-_The_Australian_system_of_government


42 

 

 

 Kabinet pemerintahan Australia memiliki tiga badan penting yang biasa 

disebut three arms of government yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
81

 Badan 

legislatif berisi parlemen yang memiliki wewenang legislatif untuk membuat hukum 

yaitu undang-undang. Badan eksekutif memiliki wewenang untuk melaksanakan 

undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Badan yudikatif memiliki 

wewenang untuk menginterpretasikan undang-undang dengan cara memastikan 

berfungsinya pengadilan serta melakukan pemberhentian hakim.
82

 Ketiga badan ini 

harus bekerja secara terpisah untuk menghindari pemerintahan yang berat sebelah, 

atau dikenal dengan istilah check and balance.  

Australia memiliki sebuah departemen yang bertugas sebagai pemberi saran 

bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Kabinet tersebut adalah 

Departement of the Prime Minister and Cabinet. Isu yang ditangani oleh departemen 

tersebut antara lain adalah manajemen pelayanan publik dan akuntabilitas.
83

 

Departemen ini berisi Perdana Menteri dan Menteri-menteri senior yang dipilih 

langsung oleh Perdana Menteri. Menteri yang terdapat dalam departemen ini antara 

lain adalah Minister for Indigenous Affairs, Minister for Woman, dan Cabinet 

Secretary.
84

  

Atas saran dari Departement of the Prime Minister and Cabinet pula lah, 

kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB di buat. Selain Kementerian ini, 
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terdapat pula Kementerian lain yaitu Departement of Foreign Affair and Trade 

(DFAT) yang ikut berperan dalam terciptanya kebijakan ini. DFAT pula lah yang 

menyebabkan Australia menunda keikutsertaan mereka ke dalam AIIB karena sempat 

terjadi debat internal antar tokoh-tokoh penting di dalamnya yaitu Menteri Luar 

Negeri Julie Bishop dan Treasurer Joe Hockey. Oleh karena itu, meskipun aktor 

utama pengambilan kebijakan di Australia tetap berada di tangan Perdana Menteri, 

namun dia juga tetap harus mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh 

kementerian-kementerian berada di bawahnya.  

Sebagai salah satu negara maju, Australia dikenal aktif dalam berpartisipasi di 

beberapa organisasi internasional. Beberapa organisasi internasional yang telah 

diikuti oleh Australia di antaranya adalah World Bank, Asian Development Bank 

(ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Keikutsertaan Australia ke 

dalam beberapa organisasi internasional ini juga tidak lepas dari campur tangan 

kabinet Australia sebagai aktor pengambil keputusan di pemerintahan Australia.  

4.2 Keikutsertaan Australia dalam Bank Multilateral 

Australia telah aktif berpartisipasi dalam beberapa bank multilateral. Di 

bawah ini, penulis memberikan tiga contoh bank multilateral yang telah diiukuti oleh 

Australia. Di antaranya adalah sebagai berikut:  

4.2.1 World Bank 

Sejak didirikan pada tahun 1944, World Bank merubah diri mereka 

dari semula sebuah institusi tunggal menjadi sebuah institusi yang 
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membawahi lima institusi sekaligus. Kelima institusi tersebut adalah 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 

International Development Association (IDA), International Finance 

Cooperation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan 

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSD).
85

 Hingga 

saat ini, World Bank yang berkantor pusat di Washington DC, Amerika 

Serikat ini telah memiliki 189 negara anggota.
86

  

World Bank sendiri merupakan sebuah sumber keuangan yang penting 

bagi negara-negara berkembang di dunia. Setidaknya hingga tahun 2030 nanti, 

World Bank memiliki target untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan 

cara mengurangi orang dengan pendapatan kurang dari $1.90 per harinya 

hingga tidak lebih dari 3%.
87

 Bantuan oleh World Bank kepada negara 

berkembang tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah 

dan hibah atau sumbangan. Sektor yang menjadi perhatian bagi World Bank 

dalam membantu negara-negara berkembang tersebut antara lain adalah 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Beberapa proyek dari 

World Bank dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak 

seperti pemerintah, bank komersial, dan institusi multilateral lainnya.
 88
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Dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang, 

World Bank kini telah mengalami perubahan filosofi atau pendekatan. Jika 

dulu World Bank lebih berfokus untuk memberikan bantuan yang bersifat 

hard aid atau lebih fokus memberikan bantuan secara fisik seperti 

memperbaiki kondisi fisik suatu negara pasca terjadinya perang. Kini World 

Bank mulai mengalihkan fokus mereka dengan memberikan bantuan yang 

bersifat soft aid atau lebih fokus untuk memperbaiki sistem yang ada di suatu 

negara. Hal ini terlihat dari beberapa proyek yang saat ini tengah dilakukan 

oleh World Bank yang kebanyakan bertujuan untuk memperbaiki karakter dari 

berbagai tingkat mulai dari tingkat individu, masyarakat, hingga pemerintah.  

Salah satu contoh dari proyek bantuan World Bank saat ini di 

antaranya adalah Social Safety Net Project (SSNP) yaitu sebuah proyek yang 

bertujuan untuk mendukung pemerintah Madagaskar dalam meningkatkan 

akses bagi orang-orang miskin terhadap layanan internet yang aman.
89

 Dari 

proyek ini dapat dilihat bahwa World Bank tidak langsung memberikan 

bantuan dalam bentuk fisik, melainkan lebih fokus untuk membantu kinerja 

dari pemerintah Madagaskar dalam memberikan akses internet yang aman 

bagi masyarakatnya. 
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Australia sendiri telah bergabung ke dalam World Bank sejak tahun 

1947.
90

 World Bank merupakan mitra multilateral terbesar bagi Australia.
91

 

Keikutsertaan Australia ke dalam World Bank memberikan kesempatan bagi 

mereka untuk mempengaruhi kebijakan serta mereformasi prioritas yang akan 

diberlakukan oleh World Bank, khususnya di wilayah-wilayah yang vital bagi 

kepentingan Australia.
92

 Kerja sama antara Australia dan World Bank 

berfokus pada beberapa sektor, di antaranya adalah infrastruktur, pendidikan, 

dan kesehatan di wilayah Asia Timur dan Asia-Pasifik.
93

  

Australia memberikan dukungannya terhadap World Bank melalui 

IDA. IDA sendiri merupakan sebuah asosiasi internasional yang membantu 

mengatasi masalah kemiskinan di 77 negara termiskin di dunia. Dalam 

beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan dana yang diberikan oleh Australia 

ke IDA selalu mengalami peningkatan. Namun seperti yang terdapat pada 

grafik di bawah, jumlah bantuan dana Australia ke IDA mengalami penurunan 

pada periode tahun 2014-2017. Australia bukanlah satu-satunya negara yang 

mengurangi jumlah dana bantuannya ke IDA.
94

 Kebanyakan negara-negara 

donor tradisional melakukan hal yang sama dengan Australia. Sebaliknya, 
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negara-negara non-tradisional justru meningkatkan jumlah dana bantuan 

mereka.
95

 Hal ini membuktikan adanya pergeseran kepercayaan dari negara-

negara maju seperti Australia dari institusi tradisional seperti World Bank ke 

institusi baru layaknya AIIB. 

 

Diagram 4.1 Jumlah kontribusi Australia terhadap International Development 

Assistance (IDA) tahun 2002-2017 

Sumber: Stephen Howes, Jonathan Pryke. Australia cuts contribution to World Bank’s poor-country 

fund by $95 million http://devpolicy.org/australia-cuts-contribution-to-world-banks-poor-country-fund-

by-95-million-20140116/ diakses pada tanggal 14 November 2016 

4.2.2 Asian Development Bank (ADB) 

ADB didirikan pada tahun 1966 sebagai sebuah institusi finansial yang 

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kerja sama ekonomi di 
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Asia.
96

 Selain itu, ADB juga memiliki fungsi untuk mempromosikan 

perkembangan ekonomi dan sosial di kawasan Asia melalui dana pinjaman 

dan tenaga ahli.
97

 Hingga saat ini, bank multilateral yang berkantor pusat di 

Manila, Filipina ini telah memiliki negara anggota sebanyak 67 negara 

anggota, di mana 44 di antaranya merupakan negara berkembang di kawasan 

Asia-Pasifik. 
98

 

Fokus utama dari ADB sendiri adalah membuat Asia-Pasifik terbebas 

dari masalah kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, dalam setiap proyek 

yang dilakukannya ADB bekerja sama dengan pemerintah negara anggota 

mereka serta institusi finansial lainnya.
99

 Proyek-proyek tersebut nantinya 

diharapkan dapat memenuhi tiga agenda yang ingin dicapai oleh ADB yaitu 

pertumbuhan ekonomi yang stabil, pertumbuhan lingkungan yang 

berkelanjutan serta terciptanya integrasi regional.
100

 Adapun sektor-sektor 

yang dijadikan fokus bagi ADB untuk diperbaiki antara lain adalah 

infrastruktur (termasuk energi, perairan, dan transportasi), lingkungan, 

pendidikan, perkembangan sektor finansial, dan kerja sama regional.
101

 

ADB mengandalkan kontribusi dana dari para negara anggotanya serta 

dana hasil pengembalian pinjaman untuk mendanai proyek-proyek mereka. 

Pada tahun 2015 lalu, ADB memberikan pinjaman dan hibah kepada negara-
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negara anggota mereka sebesar $16.29 miliar, lebih besar jika dibandingkan 

dengan tahun 2014 yang hanya sebesar $13.49 miliar.
102

 Sementara untuk 

total dana yang digunakan untuk pengoperasian proyek-proyek mereka, pada 

tahun 2015 lalu ADB telah menghabiskan dana sebesar $27.17 miliar, 

tertinggi sepanjang sejarah ADB.
103

 Kondisi ini membuktikan bahwa kondisi 

perekonomian negara Asia-Pasifik sedang mengalami peningkatan. Namun 

meningkatnya kondisi perekonomian negara-negara Asia-Pasifik ini juga 

diikuti oleh semakin meningkatnya kebutuhan mereka dari berbagai sektor 

seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini lah yang 

membuat ADB mencatatkan pengeluaran untuk pengoperasian proyek 

terbesar sepanjang sejarah mereka pada tahun 2015 lalu. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ADB memiliki 

beberapa sektor yang dijadikan fokus bagi mereka untuk melakukan 

perbaikan. Khusus untuk sektor infrastruktur, saat ini kawasan Asia-Pasifik 

memiliki gap pembangunan infrastruktur yang cukup besar antara negara 

maju dan negara berkembang. Setidaknya menurut data dari ADB, kawasan 

Asia-Pasifik membutuhkan dana sebesar $8 triliun untuk kebutuhan 

pembangunan infrastruktur hingga tahun 2020 nanti.
104

 Besarnya dana yang 

dibutuhkan tersebut membuat masalah pembangunan infrastruktur ini tidak 

                                                 
102

 ibid 
103

 ADB Annual Report 2015 https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-2015 diakses pada 

tanggal 18 November 2016 
104

 Who Will Pay for Asia’s $8 Trillion Infrastructure Gap? 

https://www.adb.org/news/infographics/who-will-pay-asias-8-trillion-infrastructure-gap diakses pada 

tanggal 18 November 2016 

https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-2015
https://www.adb.org/news/infographics/who-will-pay-asias-8-trillion-infrastructure-gap


50 

 

 

dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi saja yaitu ADB. Oleh karena itu 

lah, melihat besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan Asia-

Pasifik, didirikanlah sebuah bank multilateral baru yang khusus menangani 

masalah infrastruktur yaitu AIIB. 

Australia sendiri termasuk dalam salah satu negara anggota pendiri 

dari ADB tersebut. Sejak bergabung pada tahun 1966, Australia telah 

menyumbangkan dana sebesar $2.16 milliar.
105

 Tujuan dari Australia 

bergabung ke dalam ADB adalah untuk ikut berperan dalam membangun 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan yang 

terjadi di Asia.
106

 Beberapa sektor di kawasan Asia-Pasifik yang ditangani 

oleh Australia bersama dengan ADB antara lain adalah infrastruktur, 

pendidikan, gender, dan kesehatan.
107

 Kelima sektor ini lah yang dianggap 

perlu mendapatkan perhatian khusus.  

4.2.3 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

   AIIB didirikan atas dasar dari gagasan presiden Tiongkok Xi Jinping 

pada pertemuan APEC di Bali, Indonesia tahun 2013. AIIB akhirnya resmi 

didirikan pada tahun 2014, dengan menjadikan Beijing, Tiongkok sebagai 

kantor pusatnya. Dibuatnya AIIB ditujukan untuk memenuhi gap 

pembangunan infrastruktur di Asia yang tidak bisa dipenuhi oleh bank 
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multilateral lainnya. Meskipun sempat mendapat tekanan dari Amerika 

Serikat untuk tidak bergabung ke dalam AIIB serta adanya perdebatan internal 

di dalam kabinetnya, Australia akhirnya tetap memutuskan untuk bergabung 

pada tahun 2015 lalu. setelah sempat terjadi. Dengan bergabungnya Australia 

ke dalam AIIB diharapkan nantinya akan memberikan keuntungan bagi 

mereka, khususnya di bidang ekonomi. Untuk penjelasan yang lebih spesifik 

tentang AIIB akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.     

4.3 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

4.3.1 Sejarah dan Perkembangan AIIB 

AIIB merupakan sebuah bank multilateral yang berfokus pada 

pembangunan infrastruktur perkotaan dan sektor produktif lainnya di Asia 

seperti energi, telekomunikasi, transportasi, suplai air dan sanitasi, 

pembangunan infratruktur dan pertanian, perlindungan lingkungan dan sektor-

sektor potensial lainnya.
108

 Awal mula dari pembentukan AIIB ini sendiri 

dimulai dari gagasan Tiongkok melalui Presiden dan Perdana Menterinya 

yaitu Xi Jinping dan Li Keqiang  dalam Pertemuan APEC di Bali pada bulan 

Oktober tahun 2013 lalu. Tujuan dibentuknya AIIB adalah untuk 

mempromosikan interkonektivitas dan integrasi ekonomi kawasan serta untuk 

menjalin kerjasama dengan bank multilateral lainnya.
109
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MoU pendirian bank multilateral ini pun telah ditandatangani oleh 22 

negara termasuk Indonesia pada akhir tahun 2014 di Beijing.
110

 Di antara 

negara-negara yang telah menandatangani MoU tersebut, Tiongkok lah yang 

menjadi shareholder terbesar dengan kontribusi di atas 50 %.
111

 Oleh karena 

itu, Beijing pun ditunjuk sebagai headquarters atau kantor pusat dari AIIB.
112

 

Orang yang ditunjuk menjadi Sekjen di AIIB juga berasal dari Tiongkok yaitu 

Jin Liqun.
113

 Dominasi Tiongkok yang terlalu kuat di AIIB ini lah yang 

sempat membuat beberapa negara ragu untuk bergabung, seperti halnya 

Inggris dan Australia. 

AIIB tidak membatasi anggotanya hanya berasal dari negara-negara 

benua Asia saja, namun negara-negara di luar Asia pun diperbolehkan untuk 

masuk AIIB. Sebut saja Inggris, Austria, dan Jerman adalah beberapa negara 

non-Asia yang bergabung dengan bank multilateral ini.
114

 AIIB seakan tidak 

ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Asian Development Bank 

(ADB) yang pengaruh baratnya begitu kuat.
115

 Meski begitu, terdapat 

beberapa negara maju yang memilih untuk tidak bergabung dengan AIIB. 

Negara-negara tersebut antara lain adalah Jepang dan Amerika Serikat.  
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Tidak semua negara memberikan pandangan positif terhadap 

dibuatnya AIIB ini. Setidaknya terdapat dua negara yang memberikan 

pandangan negatif dan hingga sekarang memilih untuk tidak bergabung ke 

dalam AIIB. Dua negara tersebut adalah Amerika Serikat dan Jepang. Kedua 

negara tersebut menganggap dibuatnya AIIB sebagai suatu usaha untuk 

melawan dominasi bank pembangunan multilateral yang telah ada 

sebelumnya yaitu ADB dan World Bank.
116

 Selain itu, Amerika Serikat juga 

memandang AIIB digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk lebih 

mendekatkan mereka kepada negara-negara ASEAN.
117

 Tidak hanya menolak 

untuk bergabung, Amerika Serikat juga merekomendasikan para negara 

aliansi mereka seperti Inggris, Australia dan Jerman untuk tidak bergabung ke 

dalam AIIB. Seperti yang terlihat pada pernyataan yang diberikan oleh Divisi 

Keamanan Nasional Amerika Serikat di bawah ini. 

“Our position on the AIIB remains clear and consistent…We 

believe any new multilateral institution should incorporate the high 

standards of the World Bank and the regional development banks. 

Based on many discussions, we have concerns about whether the AIIB 
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will meet these high standards, particularly related to governance, 

and environmental and social safeguards.”118 

Namun pada akhirnya, ketiga negara tersebut memutuskan untuk tetap 

bergabung ke dalam AIIB dan tidak menghhiraukan rekomendasi dari 

Amerika Serikat. Karena menurut mereka, bergabung ke dalam AIIB 

berpotensi dapat memberikan keuntungan, khususnya di bidang ekonomi. 

4.3.2  Proyek dan Kerjasama AIIB  

Sejauh ini AIIB telah menjalin kerjasama dengan beberapa bank 

multilaeral lain seperti Asian Development Bank (ADB), European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD), dan European Investment Bank 

(EIB).
119

 Bank multilateral pertama yang menjalin kerjasama dengan AIIB 

adalah Asian Development Bank (ADB) yang memiliki kantor pusat di 

Manila, Filipina.  

ADB sendiri dibentuk untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan 

Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan lingkungan 

yang berkelanjutan, serta integrasi regional.
120

 Dengan disetujuinya perjanjian 

kerjasama antara AIIB dan ADB, dua insititusi ini akan bekerja sama di 
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beberapa sektor seperti energi, transportasi, telekomunikasi, agrikultur, 

perairan, serta perlindungan lingkungan. Beberapa proyek pun telah 

didiskusikan oleh kedua institusi ini. Salah satu diantaranya adalah proyek 

jalan tol M4 di Pakistan. Sebuah jalan tol dengan panjang 64 kilometer yang 

menghubungkan antara kota Shorkot hingga Khanewal di Provinsi Punjab.
121

 

Bank multilateral kedua yang telah menjalin kerjasama dengan AIIB 

adalah European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) yang 

memiliki kantor pusat di London, Inggris. EBRD adalah sebuah bank 

multilateral yang memiliki komitmen terhadap perkembangan ekonomi 

berorientasi pasar serta promosi terhadap sektor privat dan bisnis yang 

inisiatif di lebih dari 30 negara mulai dari Maroko hingga Mongolia dan dari 

Estonia hingga Mesir.
122

 Baik AIIB maupun EBRD telah setuju untuk 

melakukan kerjasama, khususnya dalam mempromosikan perkembangan 

ekonomi dan investasi di negara masing-masing institusi ini aktif. Presiden 

EBRD, Sir Suma berharap kerjasama antara EBRD dan AIIB ini dapat 

mengurangi gap yang sangat besar dalam investasi infrastruktur, khususnya di 

negara-negara berkembang. Kedua institusi ini telah mulai melakukan 

beberapa proyek. Salah satunya adalah sebuah proyek jalan raya yang 

menghubungkan Dushanbe, Tajikistan dengan perbatasan Uzbekistan. Selain 
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proyek tersebut, AIIB dan EBRD juga telah merencanakan proyek 

infrastruktur bersama lainnya di kawasan Asia Tengah.
123

 

Bank multilateral ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan AIIB 

adalah European Investment Bank (EIB) yang memiliki kantor pusat di 

Luksemburg. EIB adalah sebuah institusi peminjaman jangka panjang di Uni 

Eropa yang dimiliki oleh para negara anggotanya.
124

 Institusi ini memberikan 

fasilitas peminjaman jangka panjang untuk menghidupkan semangat investasi 

di Eropa. EIB merupakan pemberi pinjaman terbesar di dunia untuk investasi 

dalam upaya perlindungan lingkungan. AIIB dan EIB telah setuju untuk 

melakukan kerjasama dalam mendukung investasi di beberapa sektor strategis 

di negara masing-masing institusi ini aktif. Kedua institusi ini memulai 

kerjasama mereka dengan saling bertukar ahli di bidang teknik dan finansial. 

Presiden EIB, Werner Hoyer berharap EIB dapat bekerja sama dengan AIIB 

dalam menangani masalah-masalah yang tidak dapat ditangani oleh satu 

istitusi saja seperti isu perubahan iklim, transportasi, dan penyedian air 

bersih.
125

 

Sejauh ini AIIB sendiri telah memiliki enam proyek yang telah 

mendapatkan persetujuan untuk segera dilaksanakan pembangunannya.
126
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Proyek-proyek tersebut di antaranya yang pertama adalah proyek ekspansi 5 

hydropower  di Pakistan. Dalam proyek ini nantinya AIIB akan bekerja sama 

dengan World Bank.
127

 Proyek yang  kedua adalah proyek pembangkit listrik 

Myingnyan di Myanmar. Dalam proyek ini, AIIB akan bekerja sama dengan 

International Finance Cooperation (IFC) dan Asian Development Bank 

(ADB).
128

 Proyek yang ketiga adalah proyek peningkatan sistem distribusi dan 

proyek ekspansi di Bhangladesh. Dalam mengimplementasikan proyek ini, 

AIIB akan bekerja sama dengan Bhangladesh Rural Electrification Board 

(BREB) dan Dhaka Electric Supply Company Limited  (DESCO).
129

  

Proyek keempat AIIB yang telah mendapatkan persetujuan adalah 

proyek pembangunan jalan raya nasional M-4 yang menghubungkan antara 

daerah Shorkot dan Khanewal di Pakistan. Dalam proyek ini AIIB akan 

bekerja sama dengan ADB.
130

 Proyek yang kelima adalah proyek perbaikan 

jalur perbatasan antara Dushanbe, Tajikistan dengan Uzbekistan. Dalam 

proyek ini AIIB akan bekerja sama dengan EBRD.
131

 Dan proyek yang 
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keenam AIIB adalah proyek pengembangan daerah kumuh di Indonesia. 

Dalam proyek ini AIIB akan bekerja sama dengan World Bank.
132

 

Dari keenam proyek yang telah mendapatkan persetujuan dan akan 

segera dilaksanakan tersebut, Australia masih belum terlibat di dalamnya. Hal 

ini disebabkan karena terlambatnya Australia dalam memutuskan untuk 

bergabung ke dalam AIIB. Kondisi tersebut membuat Australia tidak dapat 

memberikan pengaruh yang besar di dalam AIIB. Meskipun begitu, 

mengingat besarnya jumlah dana yang dikucurkan oleh Australia ke dalam 

AIIB, dapat dipastikan bahwa Australia akan turut ambil bagian dalam 

proyek-proyek yang akan dilakukan oleh AIIB selanjutnya. 
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BAB V 

ANALISIS KEBIJAKAN BERGABUNGNYA AUSTRALIA DALAM ASIAN 

INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) 

 

Penulis akan menganalisis kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB 

dengan menggunakan konsep pengambilan Kebijakan Luar Negeri yang dirumuskan 

oleh William D. Coplin.  Menurut penulis, konsep ini cocok untuk digunakan dalam 

menganalisis kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB karena beberapa 

alasan. Pertama, dalam kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB ini, peran 

birokratik yang termasuk dalam salah satu indikator dalam konsep ini, sangatlah 

sentral dalam pengambilan kebijakannya. Dalam hal ini, penulis akan secara spesifik 

menganalisis peran dari Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dalam 

pembuatan kebijakan ini. Kedua, di dalam konsep milik Coplin ini terdapat variabel 

kondisi ekonomi, di mana variabel tersebut relevan dengan kebijakan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB yang juga berhubungan dengan ekonomi. Ketiga, tidak 

hanya membahas pengaruh dalam negeri, konsep ini juga menjelaskan peran dari 

pihak eksternal atau dalam negeri yang nantinya akan dijelaskan pada variabel ketiga 

yaitu konteks internasional. Atas tiga alasan di atas tersebut, penulis pun memutuskan 

untuk menggunakan konsep pengambilan Kebijakan Luar Negeri milik William D 

Coplin ini dalam menganalisis kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. 
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Konsep ini memiliki tiga variabel yaitu policy influencer, kondisi ekonomi dan 

militer, serta konteks internasional. Namun seperti yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa akan ada sedikit perbuhan pada variabel kedua di mana penulis 

hanya akan menggunakan kodisi ekonomi saja. Jika sebelumnya pada bab II hanya 

dijelaskan definisi dari masing-masing variabel, maka pada bab V ini penulis akan 

menjelaskan secara lebih spesifik dengan mengimplementasikan ketiga variabel 

tersebut beserta indikatornya untuk mengalisis kebijakan bergabungnya Australia ke 

dalam AIIB pada tahun 2015. 

5.1      Bureaucratic Influencer 

Influencer ini lebih mengarah kepada berbagai individu serta organisasi di 

dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan 

dalam menyususn, serta melaksanakan kebijakan.
133

 Dalam influencer ini, penulis 

akan spesifik menjelaskan peran dari Departement of Foreign Affairs and Trade 

(DFAT) terkait kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. 

5.1.1  Pengaruh  dari Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 

Terkait Kebijakan Bergabungnya Australia ke dalam AIIB 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab IV, sistem pemerintahan 

Australia dibagi menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di 

tingkat eksekutif, terdapat kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Di bawah 

Perdana Menteri Australia terdapat sebuah kabinet yang berisikan menteri-

                                                 
133

 William D.Coplin, Marsedes Marbur. 1992. Pengantar Politik Internasional:Suatu telaah Teoritis. 

Edisi Kedua. Bandung: CV. Sinar Baru. Hlm 81 



61 

 

 

menteri senior yang dipilih oleh Perdana Menteri sendiri.
134

 Kabinet inilah yang 

nantinya akan memberikan saran-saran kepada pemerintah Australia terkait 

pembuatan sebuah kebijakan baik dalam maupun luar negeri yang bersifat mayor 

serta pembuatan proposal legislatif.
135

  

Selain kabinet, Australia juga memiliki kementerian-kementerian di 

bidang tertentu layaknya di negara kita Indonesia. Kementerian yang ada di 

Australia ini pun nantinya akan mendapat perintah langsung dari Perdana 

Menteri. Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, 

kementerian yang ada di sana turut berperan dalam terciptanya kebijakan tersebut. 

Salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam terciptanya kebijakan 

tersebut adalah Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT).  

Pada tahun 2014 Australia sempat ditawarkan untuk bergabung ke dalam 

AIIB dan menjadi salah satu negara pendiri dari bank multilateral tersebut. 

Namun Australia menolak tawaran tersebut karena pada saat itu mereka masih 

belum terlalu yakin dengan desain, struktur organisasi, dan transparansi dari 

AIIB. Salah satu aktor yang paling lantang mendukung Australia untuk tidak 

bergabung ke dalam AIIB saat itu adalah DFAT.  

Kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB erat kaitannya dengan 

hubungan luar negeri serta perdagangan. Oleh karena itu, DFAT menjadi 
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kementerian yang paling serius dalam menanggapi kebijakan tersebut. Bahkan 

kebijakan ini sempat membelah DFAT menjadi dua kubu yaitu kubu yang pro 

terhadap Amerika Serikat dan kubu yang menginginkan adanya peningkatan 

konektivitas di kawasan Asia-Pasifik.
136

 Menteri Luar Negeri, Julie Bishop 

mencoba untuk meyakinkan  Perdana Menteri Tony Abbot dan Komite 

Keamanan Nasional untuk tidak bergabung ke dalam AIIB karena memiliki 

kekhawatiran Tiongkok dapat mengggunakan kekuatan finansial mereka melalui 

AIIB untuk mendanai proyek-proyek militer di negara-negara rapuh, khususnya 

yang memiliki kedekatan dengan Australia.
137

 Berbeda dengan Julie Bishop, 

Treasurer, Joe Hockey dan Menteri Perdagangan, Andrew Robb justru berusaha 

untuk meyakinkan kabinet agar Australia dapat bergabung ke dalam AIIB untuk 

dapat mengambil peran sebagai pemimpin regional di kawasan Asia dengan cara 

memperluas pengaruh finansial mereka di sana.
138

  

Kekhawatiran Julie Bishop sangat bisa dimaklumi karena Tiongkok 

merupakan negara pemilik saham terbesar di AIIB yang jumlahnya mencapai 

hampir setengahnya atau 50%. Tentu saja Tiongkok dapat menggunakan kekuatan 

finansial mereka untuk memenuhi kepentingan mereka. Salah satunya adalah 

untuk mendanai proyek militer di negara-negara rapuh. Kondisi ini lah yang 

membuat Julie Bishop mendorong Tony Abbot agar Australia tidak bergabung ke 
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dalam AIIB. Julie Bishop sendiri memang menjadi salah satu aktor yang paling 

lantang dalam menyuarakan kekhawatirannya terhadap AIIB. Secara khusus, Julie 

Bishop menekankan kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbot untuk 

memastikan terlebih dahulu apakah AIIB merupakan sebuah bank multilateral 

yang independen atau tidak, sebelum memutuskan untuk bergabung. Hal ini tentu 

sangatlah penting mengingat besarnya anggaran dana yang nantinya akan 

didonorkan oleh Australia ke dalam AIIB. Pemerintah Australia tentu saja tidak 

menginginkan dana tersebut terbuang sia-sia. 

Selain itu, Julie Bishop juga sempat mengirimkan surat proposal ke 

sebuah komite intergovermental.
139

 Proposal tersebut berisi kekhawatiran akan 

standar sistem pemerintahan dari AIIB, tingkat transparansi, serta adanya potensi 

dari Tiongkok untuk menggunakan kontrol mereka dalam bank multilateral 

tersebut untuk mempengaruhi pemerintah Australia untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan infrastruktur.
140

 Selain itu, adanya tekanan dari pihak luar seperti 

Amerika Serikat dan Jepang juga menambah keyakinan Australia untuk tidak 

menandatangani terlebih dahulu MoU keikutsertaan mereka dalam AIIB pada 

pertengahan tahun 2014.
141
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Perdana Menteri Australia pada saat itu, Tony Abbot pun sempat 

mengikuti saran yang diberikan oleh Menteri Luar Negerinya tersebut. Julie 

Bishop dapat meyakinkan Tony Abbot untuk tidak bergabung ke dalam AIIB 

pada tahun 2014 dan lebih memprioritaskan untuk menjaga hubungan Australia 

dengan aliansi terdekat mereka yaitu Amerika Serikat.  Namun setahun setelahnya 

tepatnya pada tahun 2015, terjadi hal yang di luar dugaan banyak pihak di mana 

negara-negara aliansi Amerika Serikat seperti Inggris, Jerman, dan Korea Selatan 

memilih untuk bergabung ke dalam AIIB. Bergabungnya para negara aliansi 

Amerika Serikat ini memicu Australia untuk melakukan hal yang sama dengan 

apa yang telah mereka lakukan.  

Beberapa pandangan dari Julie Bishop tadi dibantah oleh Treasurer Joe 

Hockey dan Menteri Perdagangan Andrew Robb. Mereka berdua berpendapat 

bahwa dengan bergabung ke dalam AIIB, sektor perdagangan Australia nantinya 

akan mendapatkan keuntungan dengan meningkatnya investasi infrastruktur di 

kawasan Asia. Jika Australia tidak bergabung ke dalam AIIB dapat berpotensi 

membahayakan hubungan bilateral mereka dengan Tiongkok sebagai mitra 

dagang terbesar bagi Australia. Tiongkok dan Australia sendiri juga telah 

memiliki perjanjian perdagangan bebas sejak tahun 2015 lalu. Bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB diyakini dapat semakin memperkuat hubungan kerja 

sama di antara keduanya, khususnya di bidang ekonomi.  

Perdebatan yang terjadi antara Julie Bishop dan Joe Hockey ini di luar 

dugaan banyak pihak karena keduanya memiliki latar belakang politik yang sama. 
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Julie Bishop dan Joe Hockey berasal dari partai yang sama yaitu Partai Liberal. 

Selain itu,  keduanya juga sama-sama memiliki pengalaman yang cukup panjang 

dalam kabinet pemerintahan Australia. Julie Bishop sudah beberapa kali 

menempati posisi penting di pemerintahan Australia. Sebelum menjabat sebagai 

Menteri Luar Negeri, Julie Bishop juga pernah menjabat sebagai Menteri 

Pendidikan, Ilmu dan Pelatihan, dan Menteri Pembantu Perdana Menteri dalam 

Isu Wanita.
142

 Sedangkan Joe Hockey juga sempat menjabat sebagai Menteri Jasa 

dan Regulasi Keuangan pada tahun 1998 lalu sebelum pada tahun 2013 lalu 

dilantik menjadi treasurer.
143

 Joe Hockey bertanggung jawab terhadap seluruh 

kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal.
144

 Selama menjabat sebagai 

treasurer, Joe Hockey juga didaulat sebagai perwakilan Australia untuk beberapa 

institusi multilateral seperti IMF, World Bank, dan ADB.
145

 

Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop 

berusaha untuk menjaga hubungan baik Australia dengan para aliansinya. Salah 

satunya adalah Amerika Serikat. Dalam beberapa kesempatan Julie Bishop 

sempat mengunjungi Amerika Serikat. Salah satunya seperti saat dia menghadiri 

acara G’day USA  di New York pada bulan Januari lalu. Dalam acara tersebut, 

Julie sempat berpidato dan mengatakan bahwa hubungan antara Australia dan 
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Amerika Serikat merupakan sebuah kekuatan yang berpotensi melahirkan inovasi 

serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.
 146

  

Dari sedikit kutipan pidato Julie Bishop tersebut dapat dikatakan bahwa 

Julie Bishop menganggap Amerika Serikat sebagai aliansi penting bagi Australia, 

sehingga sudah seharusnya Australia sebisa mungkin menjaga hubungan bilateral 

mereka dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu lah, ketika Australia ditawarkan 

untuk bergabung menjadi salah satu negara pendiri AIIB pada tahun 2014, Julie 

Bishop menjadi salah satu aktor yang paling menentang. Julie pun menyarankan 

kepada Perdana Menteri Australia saat itu yaitu Tony Abbot untuk tidak 

bergabung ke dalam bank hasil gagasan dari Tiongkok tersebut dan lebih 

memprioritaskan hubungan bilateral Australia dengan Amerika Serikat. Meskipun 

pada akhirnya, pada tahun 2015 Julie Bishop sedikit melunak setelah menerima 

klarifikasi langsung dari Tiongkok terkait struktur organisasi dan transparansi 

AIIB dan menerima keputusan Australia yang memutuskan untuk bergabung. 

Berbeda dengan Julie Bishop, Joe Hockey memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap AIIB. Dilatar belakangi oleh pengalamannya menjadi 

perwakilan Australia dalam beberapa institusi keuangan multilateral seperti IMF 

dan World Bank, Joe menganggap bahwa Australia berpotensi untuk 

mendapatkan keuntungan, khususnya dari sisi ekonomi jika memutuskan untuk 

bergabung ke dalam AIIB. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Joe Hockey 
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dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada bulan Juni tahun 2014 yang lalu. 

Joe menyatakan antusias dengan dibentuknya AIIB sebagai solusi dari besarnya 

gap pembangunan infrastruktur di kawasan Asia-Pasifik. Dia pun menginginkan 

agar Australia dapat turut ambil peran dalam upaya dari AIIB untuk membantu 

memenuhi gap pembangunan infrastruktur di kawasan Asia-Pasifik.
147

  

Selain terjadinya perdebatan internal di dalam kabinet pemerintahan 

Australia, adanya tekanan dari pihak luar seperti aliansi mereka yaitu Amerika 

Serikat serta Jepang membuat Australia dihadapkan pada dilema besar terkait 

bergabung atau tidaknya mereka ke dalam AIIB. Hingga pada akhirnya terjadi 

debat internal di dalam DFAT yang juga menjadi salah satu faktor yang membuat 

Australia menunda keputusan mereka untuk bergabung ke dalam AIIB pada tahun 

2014. Meskipun sempat membelah DFAT menjadi dua kubu, debat internal ini 

setidaknya membuktikan bahwa Australia sangat mempertimbangakan 

keuntungan dan kerugian yang nantinya akan mereka dapatkan jika mereka 

bergabung ke dalam AIIB. Pada akhirnya, terlepas dari adanya tekanan dari pihak 

luar serta adanya debat internal di dalam DFAT, Australia melihat lebih banyak 

keuntungan yang nantinya akan didapat jika mereka bergabung. Oleh karena itu, 

Australia pun memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. 
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5.2      Partisan Influencer 

Influencer ini berfokus kepada peran dari partai politik dalam mempengaruhi 

pengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah.
148

 Pada influencer ini, penulis akan menjelaskan peran dari partai-partai 

politik yang ada di Australia terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke 

dalam AIIB. 

5.2.1 Pengaruh Partai Dominan dan Partai Oposisi terhadap Kebijakan 

Bergabungnya Australia ke dalam AIIB 

Sebagai negara demokratis, Australia memiliki banyak partai politik 

dengan berbagai macam latar belakang seperti ekonomi, sosial, budaya, 

hingga lingkungan. Namun meskipun memiliki banyak partai politik, tidak 

semuanya mampu untuk bersaing di dalam pemerintahan Australia karena 

Australia menganut sistem kepartaian dwi partai. Hanya terdapat dua partai 

besar yang dapat menguasai pemerintahan Australia yaitu Liberal Party of 

Australia dan Australian Labor Party. Dalam sub bab ini, penulis akan 

menjelaskan pengaruh dari kedua partai besar ini dalam pembuatan kebijakan 

bergabungnya Australia ke dalam AIIB. 

Australian Labour Party merupakan partai yang sempat menguasai 

kabinet pemerintahan Australia pada pertengahan abad 19. Namun memasuki 

abad 20, dominasi partai tersebut mulai memudar dan muncul dominasi baru 
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dari Liberal Party of Australia. Partai ini setidaknya menguasai hampir 

seluruh kursi yang ada di kabinet pemerintahan Australia saat ini. Begitu juga 

dengan Perdana Menteri Australia saat ini yaitu Malcolm Turnbull yang 

berasal dari Liberal Party. Di luar dua partai besar tersebut, terdapat beberapa 

partai minoritas yang hanya memiliki fungsi sebagai pengawas dari kinerja 

pemerintahan Australia.
149

  

Liberal Party of Australia merupakan partai sayap kanan tengah dan 

saat ini menjadi partai yang mendominasi kabinet pemerintahan Australia saat 

ini. Berdiri sejak akhir tahun 1944, Liberal Party telah menjadi bagian dari 

pemerintahan Australia baik di tingkat pusat maupun daerah selama kurang 

lebih 42 tahun.
150

 Dalam rentang waktu tersebut, sudah banyak tokoh-tokoh 

dari Liberal Party yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. 

Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Robert Menzies, John Howard, Tony 

Abbot, dan Perdana Menteri Australia saat ini Malcolm Turnbull.
151

  

Sejak didirikan oleh Perdana Menteri Robert Menzies pada tahun 

1944, Liberal Party of Australia telah mendominasi politik sayap kanan di 
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Australia.
152

 .Bersama dengan Australian Labor Party, Liberal Party bersaing 

untuk memperebutkan kekuasaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

federal. Dari sisi ekonomi, Liberal Party mendukung kebijakan ekonomi 

bebas pasar dan menyarankan adanya liberalisasi dalam bisnis dan keuangan 

di Australia. Selain itu, Liberal Party juga memberikan perhatian khusus 

terhadap isu-isu tertentu, seperti imirgan ilegal serta berusaha untuk 

membantu Australia dalam menjaga hubungan dengan aliansinya, khususnya 

Amerika Serikat.
153

 Secara umum, Liberal Party merupakan sebuah partai 

yang mengejar kondisi ekonomi dan agenda sosial yang konservatif. Oleh 

karena itu lah, Liberal Party juga dianggap sebagai partai konservatif. 

Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, 

pandangan dari Liberal Party dapat kita lihat dari para tokoh-tokohnya yang 

saat ini berada di dalam lingkup pemerintahan Australia. Penulis mengambil 

contoh dua tokoh yaitu Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Treasurer Joe 

Hockey. Keduanya memiliki pandangan yang saling bertolak belakang 

terhadap AIIB. Julie Bishop menganggap Australia seharusnya lebih menjaga 

hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu, 

Bishop pun menyarankan agar Australia tidak bergabung ke dalam AIIB. 

Berbeda pendapat dengan Julie Bishop, Joe Hockey menganggap bahwa 

Australia tidak boleh melewatkan kesempatan emas untuk bergabung ke 
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dalam AIIB. Menurut Hockey, dengan bergabung ke dalam AIIB Australia 

dapat meraih keuntungan khususnya dari sisi ekonomi. 

Australian Labor Party (ALP) merupakan partai sosial demokrat yang 

didirikan oleh gerakan buruh yang saat ini berperan sebagai partai opoosisi di 

kabinet pemerintahan Australia.
154

 ALP juga merupakan partai politik tertua 

yang ada di Australia.
155

 Partai ini memiliki komitmen terhadap keadilan 

dalam pekerjaan dan kemudahan akses terhadap pendidikan yang 

berkualitas.
156

 Bersama dengan Liberal Party, ALP merupakan partai yang 

sempat dominan di pemerintahan Australia. Berbeda dengan Liberal Party 

yang mendominasi pemerintahan Australia saat ini, ALP merupakan partai 

yang mendominasi pemerintahan Australia pada pertengahan abad 19 lalu. 

Sebelum menjadi partai politik, ALP merupakan sebuah afiliasi politik 

bagi pergerakan persatuan perdagangan di Australia. Pada awalnya, ALP 

memfokuskan diri mereka pada pergerakan buruh dan hak pekerja. Sejak awal 

tahun 70an, ALP merupakan partai bagi masyarakat kelas menengah.
157

 

Simpatisan partai ini adalah para tenaga profesional yang berpendidikan 

seperti guru, jurnalis, dan pengacara. Para simpatisan ini mendukung 

pemerintah untuk turut berperan dalam mengimplementasikan keadilan sosial 
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dan kesejahteraan di Australia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, 

ALP juga mengarahkan fokus mereka ke isu-isu terkini seperti isu wanita, 

lingkungan, dan hubungan internasional.
158

 Secara umum, dapat dikatakan 

bahwa ALP merupakan partai yang memperjuangkan keadilan sosial dan hak-

hak pekerja. 

Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, 

melalui Treasurer bayangan Australia yang juga merupakan tokoh senior 

ALP, Chris Bowen mengatakan bahwa ALP secara konsisten mendukung 

Australia untuk bergabung ke dalam AIIB.
159

 Bowen dan ALP telah memiliki 

pemikiran tersebut di saat kabinet Australia sedang terjadi perdebatan antara 

treasurer dengan Menteri Luar Negeri terkait bergabung atau tidaknya mereka 

ke dalam AIIB.
160

 Menurutnya Bowen, AIIB akan memegang peranan penting 

dalam mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur yang sangat 

dibutuhkan di wilayah Asia.
161

 Selain itu, Pemimpin Deputi Oposisi sekaligus 

Pemimpin Deputi ALP, Tanya Pilbersek menyatakan bahwa keanggotaan 

dalam institusi multilateral seperti AIIB akan memberikan kesempatan bagi 

Australia untuk ikut membentuk institusi tersebut dengan cara yang positif.
162
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Dilihat dari pandangan kedua partai tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum mereka mendukung Australia untuk bergabung ke dalam 

AIIB. Namun masih terdapat beberapa kekhawatiran terkait dari AIIB sendiri. 

Karena AIIB merupakan sebuah bank multilateral baru, ketiga partai ini pun 

masih mencoba untuk mencari kekurangan dari bank ini yang nantinya 

berpotensi dapat merugikan Australia. Kekhawatiran yang paling besar adalah 

terlalu dominannya Tiongkok dalam bank ini dengan menguasai hampir 

setengah atau 50% dari saham yang ada. Kekhawatiran lainnya adalah proyek-

proyek AIIB nantinya dianggap masih belum terlalu memikirkan dampak 

terhadap lingkungan sekitar serta belum menjamin keselamatan dari para 

pekerja. Namun setelah diberikannya klarifikasi baik dari pihak Tiongkok 

maupun AIIB sendiri, partai-partai ini pun mendukung penuh keikutsertaan 

Australia dalam AIIB. 

5.3      Interest Influencer 

Influencer ini terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama dengan 

didasari oleh kepentingan yang sama. Keberadaan influencer ini dibutuhkan untuk 

menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari para pengmabil 

keputusan lain.
163

 Pada influencer ini, penulis akan menjelaskan respon dari 

kelompok kepentingan yang ada di Australia terkait kebijakan bergabungnya negara 

mereka ke dalam AIIB. 
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5.3.1 Pengaruh Kelompok Kepentingan Berbasis Bisnis terhadap Kebijakan 

Bergabungnya Australia ke dalam AIIB 

Australia memiliki beberapa kelompok kepentingan yang mempunyai 

pandangan mereka masing-masing terhadap kebijakan yang dibuat oleh 

Australia baik yang sifatnya dalam maupun luar negeri. Meski begitu, para 

kelompok kepentingan ini hanya bisa merespon kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah Australia. Sedangakan untuk keputusan dibuatnya sebuah 

kebijakan atau tidak merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Berikut ini 

penulis memberikan empat contoh kelompok kepentingan yang ada di 

Australia beserta respon mereka terhadap kebijakan bergabungnya Australia 

ke dalam AIIB.  

Kelompok kepentingan yang pertama adalah Australian Industry 

Group (AiG). AiG adalah sebuah asosiasi industri yang merepresentasikan 

kepentingan dari lebih dari 60.000 jenis bisnis yang ada di Australia.
164

 

Mereka memiliki komitmen untuk membantu menggerakkan sektor industri 

Australia seperti manufaktur, konstruksi, transportasi, dan pertambangan. AiG 

memiliiki fokus terhadap pembangunan kompetitif dan industri yang 

berkalanjutan.
165

 Dengan memiliki karyawan lebih dari 250 orang yang 

tersebar di seluruh negara bagian Australia, AiG memiliki sumber daya dan 
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tenaga ahli yang memadai untuk dapat memberikan informasi dan saran yang 

dibutuhkan oleh anggotanya untuk menjalankan bisnisnya dengan efektif.
166

 

Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, AiG 

menganggap Australia akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. 

Keuntungan yang dimaksud adalah dengan cara turut berperan dalam 

membiayaai pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Asia-Pasifik 

akan memicu pertumbuhan ekonomi serta perdagangan yang besar baik di 

Australia maupun negara partner ekonomi penting lainnya.
167

 Chief Executive 

AiG, Innes Willox menyambut baik kebijakan bergabungnya Australia ke 

dalam AIIB dan menganggap Australia dapat berperan dalam pengambilan 

keputusan strategis dalam investasi infrastruktur di kawasan Asia serta dapat 

ikut terlibat pula di dalam aktivitas perdagangan regional Asia.
168

  

Kelompok kepentingan yang kedua adalah The Business Council of 

Australia (BCA). BCA sendiri merupakan sebuah organisasi penyedia forum 

bagi para pemimpin bisnis Australia yang ingin berkontribusi langsung dalam 

debat kebijakan publik.
169

 BCA memfasilitasi lebih dari 100 pemimpin 

perusahaan sukses yang ada di Australia untuk membantu perkembangan dari 

kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang 
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yang nantinya dapat memberikan keuntungan kepada seluruh penduduk 

Australia.
170

  

Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, 

BCA menganggap perusahaan-perusahaan Australia dapat mengambil 

kesempatan untuk turut bergabung dalam pembangunan infrastruktur di 

wilayah Asia.
171

 Untuk mencapai hal tersebut, BCA berharap agar pemerintah 

Australia dapat memastikan AIIB nantinya dapat bekerja sama dengan 

institusi internasional lainnya seperti G20 dalam meningkatkan kondisi 

infrastruktur yang ada di wilayah Asia.
172

  

Kelompok kepentingan yang ketiga adalah Australia China Business 

Council (ACBC). ACBC adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang 

menaungi lebih dari dari 900 perusahaan Australia yang melakukan kerjasama 

bisnis dengan Tiongkok.
173

 Dibentuk pada tahun 1973, ACBC memegang 

peranan penting sebagai pemberi saran bagi pemerintah Australia terkait 

hubungan komersial dengan Tiongkok.
174

 ACBC pun menjadi salah satu aktor 

yang mendukung terciptanya perjanjian perdagangan bebas antara Australia 

dan Tiongkok tahun 2015 lalu. Selain itu, ACBC juga aktif dalam 
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mempromosikan perdagangan dan investasi dua arah antara komunitas binsis 

Australia dan Tiongkok. 

Menanggapi kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, ACBC 

memandang kebijakan tersebut dapat membuka jalan bagi Australia untuk 

mendapatkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Asia. Hal ini 

tentunya juga akan memberi keuntungan bagi para pelaku bisnis yang ada di 

Australia. Menurut Chairman dari ACBC, John Brumby, bergabung ke dalam 

AIIB merupakan sebuah langkah penting bagi Australia.
175

 Asia saat ini 

sedang menghadapi krisis infrastruktur dan AIIB merupakan sebuah 

mekanisme penting untuk mendukung pertumbuhan regional. Pertumbuhan 

regional yang kuat merupakan hal yang bagus bagi kemajuan bisnis 

Asutralia.
176

  

Dan kelompok kepentingan yang keempat adalah Industry Super 

Australia (ISA). ISA sendiri merupakan salah satu investor penting di 

Australia, khususnya dalam menangani penyimpanan dana pembangunan 

infrastruktur dengan pengalaman selama 20 tahun. Selain itu, ISA juga 

membantu menangani proyek-proyek yang dijalankan oleh para anggotanya. 
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Proyek-proyek tersebut di antaranya adalah penelitian, perkembangan 

kebijakan, hubungan pemerintah dan advokasi.
177

 

Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, ISA 

menganggap hal tersebut akan menjadi kesempatan besar bagi para tenaga 

ahli Australia di bidang manajemen keuangan, permesinan, konstruksi, dan 

arsitektur untuk turut berpartisipasi ke dalam proyek-proyek yang nantinya 

akan didanai oleh AIIB.
178

 Menurut Chairman dari ISA, Peter Collins, sumber 

daya dari AIIB akan meningkatkan jumlah dana investasi jangka panjang 

untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan Asia seperti bandara, 

pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain.
179

  

Dari keempat kelompok kepentingan yang sama-sama memiliki latar 

belakang bisnis ini, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pandangan 

yang hampir sama terhadap AIIB. Mereka beranggapan bahwa Australia akan 

mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi jika bergabung ke dalam AIIB. 

Mereka menganggap bergabung dengan AIIB, bank multilateral gagasan 

Tiongkok yang notabene merupakan mitra dagang nomor satu bagi Australia,  

dianggap jauh lebih menguntungkan ketimbang mengikuti perintah dari 

aliansi terdekat Australia yaitu Amerika Serikat untuk tidak bergabung ke 
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dalam AIIB. Oleh karena itu, para kelompok kepentingan ini pun setuju dan 

mendukung penuh kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. 

5.4      Mass Influencer 

Influencer ini lebih mengacu kepada iklim opini yang dimiliki oleh 

masyarakat yang nantinya akan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada 

saat menyusun sebuah kebijakan luar negeri.
180

 Pada influencer ini, penulis akan 

menjelaskan peran dari media sebagai salah satu aktor yang membentuk opini publik 

Australia terhadap kebijakan bergabungnya negara mereka ke dalam AIIB. 

5.4.1 Pengaruh Media-media Lokal Australia dalam Membentuk Opini Publik 

terhadap Kebijakan Bergabungnya Australia ke dalam AIIB 

Opini publik suatu negara dapat mempengaruhi terciptanya sebuah 

kebijakan luar negeri di negara tersebut. Isi dari opini publik itu sendiri di 

antaranya adalah kritik serta pandangan terhadap suatu isu yang sedang terjadi 

di negara mereka. Kehadiran opini publik juga menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan luar negeri di Australia. 

Nantinya opini publik ini akan diwadahi oleh satu aktor yaitu media. Media 

sendiri memegang peranan penting terhadap terbentuknya opini publik yang 

nantinya terbentuk. Karena melalui media lah publik dapat memperoleh 

berbagai macam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak 
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jarang di era modern seperti saat ini, media digunakan oleh pihak-pihak 

tertentu untuk meraih kekuasaan. 

Australia sendiri memiliki beberapa media lokal yang cukup berpengaruh 

dalam membentuk opini publik. Contoh dari media lokal di Australia antara 

lain adalah Sydney Morning Herald, The Age, Australian Broadcasting 

Coorperation, The Australian dan masih banyak lagi. Media-media lokal 

Australia ini memiliki pembaca loyal mereka masing-masing. Media lokal di 

Australia juga berusaha untuk selalu berada dalamposisi netral dalam setiap 

pemberitaan yang dibuatnya. Terkait dengan kebijakan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB, mayoritas dari media-media lokal tersebut 

memberikan tanggapan positif.  

Media lokal yang pertama adalah Australian Broadcasting Coorperation 

(ABC). ABC merupakan media yang berfungsi untuk menyediakan layanan 

radio dan televisi tidak hanya di Australia namun luar Australia.
181

 Didirikan 

pada tanggal 1 Juli 1983, ABC juga berperan dalam mempromosikan budaya 

Australia seperti musik dan drama.
182

 Terkait dengan kebijakan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB, ABC menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan 

memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan privat yang ada di Australia 

untuk turut mengembangkan infrastruktur yang ada di wilayah Asia.
183
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Media lokal yang kedua adalah The Age. Media yang berdiri pada tahun 

1854 ini berbasis di Melbourne. Terkait dengan kebijakan bergabungnya 

Australia ke dalam AIIB, The Age terkesan lebih berhati-hati dalam 

memberikan pemberitaannya. The Age memberitakan tentang adanya 

keraguan di dalam kabinet pemerintahan Australia. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan PM Tony Abbot yang ingin memastikan terlebih dahulu apakah 

AIIB merupakan sebuah bank multilateral yang independen, tidak hanya 

dijalankan oleh satu negara saja.
184

  

Media lokal yang ketiga adalah Sydney Morning Herald (SMH). SMH 

merupakan media tertua di Australia yang didirikan pada tahun 1831.
185

 Oleh 

karena itu, media yang berbasis di Sydney ini pun dianggap sebagai salah satu 

media yang memiliki pengaruh paling besar di Australia. Dalam setiap 

pemberitaannya, SMH selalu berusaha untuk berada dalam posisi netral dan 

tidak melebih-lebihkan berita yang mereka tulis. Sampai saat ini, meskipun 

banyak media baru yang bermunculan, SMH tetap dipercaya para 

pembacanya sebagai sumber infomasi mereka, tidak hanya di Sydney namun 

juga di seluruh wilayah Australia.  
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Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, SMH 

menyebut Australia telah membuat langkah cerdas.
186

 Bergabung ke dalam 

AIIB akan menjadi kabar gembira bagi para tenaga ahli  di Australia seperti 

arsitek, teknisi, akuntan, dan pengacara. Komoditas ekspor memang menjadi 

salah satu hal yang diandalkan oleh Australia, namun ekspor jasa juga tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Namun SMH sangat pemerintah Australia yang 

terlalu lama dalam mengambil keputusan. Seperti diketahui, sempat ada debat 

internal di dalam pemerintah Australia antara Menteri Luar Negeri Julie 

Bishop dengan Treasurer Joe Hockey terkait bergabung atau tidaknya 

Australia ke dalam AIIB. Australia terkesan menunggu keputusan negara lain 

seperti Inggris dan Selandia Baru sebelum akhirnya memutuskan bergabung. 

Jika saja Australia memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB lebih awal, 

Australia dapat memberikan pengaruh yang lebih besar.
187

 

Media lokal yang keempat adalah The Australian. Media ini didirikan 

pada tahun 1964.
188

 The Australian memiliki peran penting dalam membentuk 

budaya Australia. Sebagai media nasional, The Australian juga berfungsi 

sebagai penampung suara-suara publik dari seluruh wilayah Australia untuk 

kemudian disatukan menjadi sebuah satu kesatuan.
189

 The Australian saat ini 

menduduki peringkat pertama sebagai media dengan penjualan terbanyak di 
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Australia, mengalahkan media-media populer lainnya seperti Sydney Morning 

Herald dan The Age.
190

   

Terkait dengan kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB, The 

Australian melihat AIIB bukanlah sebagai sebuah bank multilateral biasa. 

AIIB dianggap sebagai sebuah solusi bagi krisis pembangunan infrastruktur 

yang sedang terjadi di kawasan Asia. Meskipun saat ini Asian Development 

Bank (ADB) merupakan bank multilateral pembangunan utama, namun 

dengan hanya mengandalkan ADB saja tidak cukup mampu untuk memenuhi 

besarnya gap pendanaan pembangunan infrastruktur di Asia.
191

 Tiongkok 

sendiri sebenarnya telah memiliki bank pembangunan sendiri bernama China 

Development Bank (CDB) yang sudah berpengalaman dalam mendanai 

proyek tidak hanya di Asia namun juga di luar Asia. Dapat dibayangkan jika 

ketiga bank pembangunan tersebut yaitu AIIB, ADB, CDB saling bekerja 

sama maka akan dapat ditemukan solusi yang cepat dan efisien dalam 

menyelasaikan masalah gap pendanaan infrastruktur di kawasan Asia.
192

   

Dari beberapa media lokal yang ada di Australia ternyata memiliki 

pandangan yang berbeda-beda terkait kebijakan bergabungnya Australia ke 

dalam AIIB. Mayoritas dari media lokal tersebut mendukung kebijakan 

bergabunngnya Australia ke dalam AIIB, meskipun terdapat sedikit 
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kekhawatiran akan terlalu dominannya Tiongkok dalam bank multilateral 

tersebut. Selain itu, sistem organisasi dari AIIB yang masih belum memnuhi 

standar layaknya bank multilateral lain seperti World Bank dan ADB juga 

menjadi hal yang dikhawatirkan oleh para media lokal di Australia.  

5.5      Kondisi Ekonomi  dan Militer Australia 

Dalam konsep pembuatan kebijakan luar negeri yang digagas oleh William D 

Coplin, indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara 

adalah Gross National Product. Namun karena penelitian penulis membahas tentang 

kebijakan luar negeri, penulis memilih untuk menggunakan Gross National Income 

(GNI) karena dari GNI lah sumber dana program bantuan luar negeri Australia 

berasal.  

Sebagai salah satu negara maju, Australia memiliki kondisi ekonomi yang cukup 

bagus. Data menunjukkan, jumlah Gross National Income (GNI) Australia dari tahun 

2013 hingga tahun 2015 cenderung stabil, seperti yang terlihat pada grafik di bawah 

ini. 
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Diagram 5.1 Jumlah Gross National Income (GNI) Australia tahun 2013-2015 

Sumber: Australia Gross National Income http://www.tradingeconomics.com/australia/gross-national-

product diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 

Dapat dilihat pada grafik 1 di atas, terdapat penurunan jumlah GNI Australia 

pada pertengahan tahun 2015. Penurunan ini kemudian diikuti oleh keputusan dari 

pemerintah Australia untuk memotong dana program bantuan luar negeri mereka 

sebanyak $1 milliar, begitu juga pada tiga tahun berikutnya hingga tahun 2018.
193

 

Pemotongan ini membuat jumlah dana program bantuan luar negeri Australia 

mencapai titik terendah mereka sejak 40 tahun terakhir.
194

 Sebagai salah satu negara 

dengan pendapatan nasional terbesar di dunia, Australia kini menempati urutan ke-19 
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untuk jumlah dana bantuan luar negeri dari 28 negara anggota OECD.
195

 Hal ini dapat 

terjadi karena GNI merupakan sumber utama dana bantuan luar negeri bagi Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.2 Pembagian dana bantuan luar negeri Australia tahun 2014-2015 

Sumber: The 2014-2015 development assistance budget: a summary  http://dfat.gov.au/aid/aid-

budgets-statistics/Pages/default.aspx diakses pada tanggal 8 November 2016 

Sementara itu, untuk pembagian dana bantuan luar negeri, dapat dilihat pada 

grafik 2 di atas, di mana sektor infrastuktur dan perdagangan mendapatkan bagian 

sebanyak 13% pada kurun waktu tahun 2014-2015. Jumlah total dana bantuan luar 

negeri Australia pada kurun waktu tersebut adalah $5,031.9 juta. Sedangkan untuk 

sektor infrastruktur dan perdagangan sendiri, Australia menganggarkan dana 

sebanyak $530.3 juta.
196

 Berdasarkan data dari ADB, kawasan Asia-Pasifik 

membutuhkan dana sebesar US$8 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur 
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hingga tahun 2020 nanti.
197

 Australia pun akan berusaha untuk membantu wilayah 

mereka dalam menyelesaikan masalah gap pembangunan infrastruktur ini. Salah satu 

usaha yang telah mereka lakukan adalah dengan bergabung ke dalam AIIB pada 

tahun 2015 lalu. Dengan bergabung ke dalam AIIB, Australia akan bahu-membahu 

dalam membantu pembangunan infrastuktur di kawasan Asia bersama dengan negara 

anggota AIIB lainnya.   

Australia memang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk dapat bekerja sama 

dengan negara-negara di Asia, khususnya di bidang infrastruktur. Treasurer 

Australia, Joe Hockey menyatakan antusias dengan pendirian AIIB serta ingin agar 

Australia dapat ikut ambil peran di dalamnya.
198

 Australia memang seakan tidak ingin 

tertinggal dengan negara-negara tetangganya seperti Indonesia dan Singapura yang 

juga telah menjadi anggota AIIB. Mereka lebih memilih bergabung dengan AIIB dan 

mengindahkan tekanan dari Amerika Serikat demi dapat lebih mendekatkan 

hubungannya dengan Tiongkok sebagai pemegang saham terbesar di AIIB. Kondisi 

perekonomian Australia juga sangat bergantung dengan Tiongkok yang notabene 

merupakan mitra dagang terbesar bagi Australia. Sehingga bergabung ke dalam AIIB 

akan jauh lebih menguntungkan Australia, khususnya di sektor ekonomi ketimbang 

mengikuti saran dari Amerika Serikat untuk tidak bergabung. 
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Selain memiliki kondisi perekonomian yang stabil, Australia juga memiliki 

kekuatan militer yang baik. Saat ini Australia memiliki anggota pasukan utama yang 

aktif sebanyak 60.000 orang dan anggota cadangan sebanyak 44.240.
199

 Kekuatan 

militer Australia juga didukung oleh peralatan militer yang canggih di segala sektor 

seperti angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dibalik kekuatan militer 

Australia yang mumpuni tersebut, Australia menganggarkan dana yang cukup banyak 

untuk kebutuhan pertahanan negara mereka yaitu sebanyak $26.100.000.000.
200

 

Namun ternyata jumlah tersebut masih kalah besar jika dibandingkan dengan jumlah 

bantuan luar negeri mereka di bidang militer yang mencapai $1.381.000.000.000.
201

 

Hal ini membuktikan bahwa Australia masih bergantung pada bantuan dari negara 

lain, khususnya dalam hal ini di bidang militer. Di bidang militer, Australia menjalin 

kerja sama dengan beberapa negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. 

Dalam bidang militer, Australia tidak hanya mengandalkan kekuatan dari dalam 

negeri mereka sendiri. Australia juga menjalin kerja sama di bidang militer dengan 

beberapa negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Dapat dikatakan Amerika 

Serikat merupakan aliansi terpenting bagi Australia di bidang militer. Hal ini 

dibuktikan dengan telah terjalinnya beberapa kerja sama, di antaranya adalah aliansi 

mereka yang juga melibatkan negara tetangga Australia yaitu Selandia Baru atau 

yang dikenal dengan istilah Australia New Zealand United States (ANZUS). Selain 

itu, Amerika Serikat juga telah memiliki pangkalan militer milik mereka sendiri di 
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Australia, tepatnya di ibu kota Wilayah Australia bagian utara yaitu Darwin. 

Pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin ini sendiri didirikan sejak bulan 

November tahun 2011 pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama Perdana 

Menteri Julian Gillard.
202

Australia pun mengikuti jejak para negara aliansi Amerika 

Serikat lainnya seperti Filipina dan Kuba.
203

  

Selain Darwin, Amerika Serikat juga memiliki pangkalan militer di Wilayah 

Australia bagian selatan, tepatnnya di Adelaide. Australia pun dianggap sebagai salah 

satu pangkalan militer luar negeri paling aman bagi Amerika Serikat karena pimpinan 

yang berasal dari dua partai dominan yaitu partai buruh dan partai liberal sama-sama 

memberikan dukungan terhadap program militer Amerika Serikat di Australia.
204

 

Program militer Amerika Serikat di Australia sendiri tidak hanya mengirimkan 

senjata dan tentara, Amerika Serikat juga mengincar sumber daya alam yang dimiliki 

oleh Australia, khususnya uranium. Wilayah Australia bagian selatan pun memang 

dikenal memiliki cadangan uranium yang melimpah.
205

 Uranium sendiri merupakan 

salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam dunia peperangan.  

Selain karena uraniumnya, wilayah Australia bagian selatan memang memiliki 

lokasi yang cukup strategis di mana berbatasan langsung dengan Samudera Hindia 

dan dapat terhubung dengan wilayah Asia Selatan. Banyak pihak yang menentang 

terkait dibangunnya pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa wilayah di 
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Australia. Pihak yang menentang ini kebanyakan adalah para penduduk kota yang 

menjadi tempat didirikannya pangkalan militer Amerika Serikat. Mereka 

menganggap didirikannya pangkalan Amerika Serikat tersebut justru akan semakin 

memperburuk situasi di kota mereka, seperti halnya yang terjadi di Darwin yang 

merupakan kota dengan angka kriminalitas paling tinggi di Australia.
206

 Namun 

Australia tidak dapat menutup mata bahwa mereka memang membutuhkan bantuan 

dari Amerika Serikat sebagai aliansi militer mereka demi dapat bersaing dengan 

negara-negara lainnya di dunia. 

5.6      Konteks Internasional 

Konteks internasional merupakan suatu produk tindakan politik luar negeri 

seluruh negara baik pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.
207

 Pada 

variabel ini, penulis akan menjelaskan tentang hubungan antara Australia dengan dua 

negara yang paling penting bagi mereka yaitu Amerika Serikat di bidang militer dan 

Tiongkok di bidang ekonomi. 

5.7.1  Aliansi Militer Australia dan Amerika Serikat 

Amerika Serikat merupakan aliansi vital bagi Australia. Aliansi kedua 

negara ini merupakan aliansi penting bagi stabilitas keamanan khususnya di 

wilayah Asia-Pasifik. Mereka ikut terlibat dalam beberapa konflik yang terjadi 

di Asia seperti konflik Laut China Selatan serta konflik antara Afghanistan 
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dan Taliban.
208

 Konflik antara Afghanistan dan Taliban tersebut tepatnya 

terjadi pada bulan Oktober tahun 2001 atau hanya berselang satu bulan setelah 

tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Konflik yang terjadi antara Afghanistan dan 

Taliban tersebut sekaligus menjadi penanda pertama kerja sama militer antara 

Australia dan Amerika Serikat. Pada saat konflik tersebut terjadi, pemerintah 

Australia mengirimkan setidaknya 1550 tentara mereka ke Afghanistan yang 

kemudian disetujui oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, George W Bush.
209

  

Australia dan Amerika Serikat juga memiliki perjanjian kerja sama di 

bidang keamanan bersama dengan Selandia Baru yang dikenal dengan sebutan 

Australia New Zealand United States (ANZUS) yang dibuat sejak tahun 1951 

silam.
210

 Tujuan dibetuknya ANZUS ini sendiri adalah untuk menjaga 

stabilitas keamanan di wilayah Pasifik Selatan. Kehadiran Amerika Serikat 

dalam ANZUS diharapkan dapat membantu dua negara anggota lainnya untuk 

mencapai tujuan tersebut. Karena wilayah Pasifik Selatan ini sendiri memang 

dikenal memiliki luas yang lebih besar dan negara-negara yang berbatasan 

langsung dengannya memiliki perbedaan dan linguistik yang jauh berbeda 

ketimbang negara-negara di wilayah Pasifik Utara.
211

 Meskipun sempat ada 
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ketertarikan dari Inggris untuk bergabung, hingga saat ini ANZUS tetap hanya 

berisikan tiga negara saja dan tidak menerima negara anggota baru.
212

 

Tidak hanya di bidang keamanan, di bidang ekonomi Amerika Serikat 

juga merupakan investor paling signifikan di Australia. Total mereka telah 

menyumbang 27.2% ($758.2 miliar) dari jumlah investasi asing yang masuk 

ke Australia sejak bulan Desember 2014.
213

 Amerika Serikat juga merupakan 

negara tujuan investasi terbesar bagi Australia dengan total 30% ($575.5 

miliar) dari jumlah investasi ke luar negeri yang telah dilakukan oleh 

Australia juga sejak bulan Desember 2014.
214

 Dari beberapa data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kehadiran Amerika Serikat sebagai aliansi sangatlah 

penting bagi Australia untuk membantu menjaga stabilitas perdamaian di 

wilayah Pasifik Selatan. Selain itu, Australia juga membutuhkan dukungan 

dari Amerika Serikat agar dapat tetap bersaing dengan negara-negara lain 

yang di dunia, baik dari sisi ekonomi maupun militer. 

Menyadari begitu pentingnya Amerika Serikat bagi Australia, Menteri 

Luar Negeri Julie Bishop pun secara terang-terangan menolak kebijakan 

Australia untuk bergabung ke dalam AIIB. Julie Bishop mennyarankan 

kepada Perdana Menteri Australia pada tahun 2014 yang lalu yaitu Tony 

Abbot agar Australia tetap menjaga hubungan baik dengan aliansi terdekat 

mereka yaiitu Amerika Serikat dengan tidak bergabung ke dalam AIIB. Sikap 

                                                 
212
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tidak setuju dari Julie Bishop tersebut juga didasari atas terlalu dominannya 

Tiongkok dalam AIIB di mana hampir 50% saham yang ada dari AIIB berasal 

dari negeri tirai bambu tersebut.  

Namun berselang satu tahun kemudian tepatnya pada tahun 2015, justru 

negara aliansi Amerika Serikat lainnya yaitu Inggris memilih untuk bergabung 

ke dalam AIIB. Bergabungnya Inggris ke dalam AIIB tersebut pun memicu 

negara-negara aliansi Amerikat Serikat untuk melakukan hal yang sama 

seperti Jerman, Korea Selatan dan juga Australia. Julie Bishop sendiri 

akhirnya melunak setelah mendapat kepastian dari pemerintah Tiongkok 

bahwa AIIB merupakan bank multilateral yang independen dan tidak hanya 

dikuasai oleh satu pihak atau satu negara saja. 

Australia memang sangat berhati-hati dalam memikirkan langkah 

selanjutnya terkait bergabung atau tidaknya mereka ke dalam AIIB. Apalagi 

dengan adanya permintaan langsung dari Amerika Serikat kepada Australia 

untuk tidak bergabung ke dalam AIIB, keputusan Australia untuk tidak 

mengindahkan permintaan tersebut dan tetap memutuskan untuk bergabung 

ke dalam AIIB berpotensi memberikan dampak negatif terhadap hubungan 

kerjasama di antara kedua negara tersebut.  
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5.7.2  Hubungan Kerja Sama Ekonomi Australia dan Tiongkok 

 Australia dan Tiongkok memiliki jumlah total Gross Domestic 

Product (GDP) sebanyak US$ 5 triliun.
215

 Melihat besarnya potensi tersebut, 

kedua negara pun setuju untuk memperkuat kerja sama, khususnya di bidang 

ekonomi. Hal ini kemudian diperkuat dengan jumlah total transaksi di antara 

kedua negara yang mencapai $159 miliar pada kurun waktu 2013-2014.
216

 

Kedua negara memang dapat dikatakan saling bergantung satu sama lain. 

Tiongkok setidaknya membeli hampir sepertiga baik barang maupun jasa 

yang diekspor oleh Australia. Beberapa sektor seperti sumber daya alam, 

energi, dan agrikultur merupakan sektor-sektor utama yang diperdagangkan 

oleh kedua negara.
217

 Sedangkan Australia merupakan salah satu importir 

utama barang-barang hasil buatan Tiongkok.
218

 Hubungan ekspor impor di 

antara kedua negara pun semakin meningkat pertumbuhannya dari tahun ke 

tahun, seperti yang terlihat pada grafik di bawah.  
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Grafik 5.1 Jumlah ekspor Australia ke Tiongkok dan impor Australia dari 

Tiongkok tahun 2007-2014 

Sumber: Background Paper: The Australia-China Trade and Investment Relationship 

http://dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/fact-sheets/Pages/background-paper-the-australia-

china-trade-and-investment-relationship.aspx diakses pada tanggal 22 November 2016 
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akan diterima oleh para investor dari Australia yang ingin menanamkan modal 

mereka di Tiongkok. Hubungan kerja sama ekonomi di antara keduanya pun 

semakin erat seiring dengan telah resmi berlakunya perjanjian perdagangan 

bebas antara kedua negara atau yang lebih dikenal dengan China-Australia 
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Free Trade Agreement (ChAFTA).
219

 Dengan bergabungnya Australia ke 

dalam AIIB yang notabene merupakan bank multilateral gagasan Tiongkok, 

hubungan kerjasama ekonomi di antara kedua negara pun diprediksi akan 

semakin menguat. Hal inilah yang membuat Australia tetap ingin bergabung 

ke dalam AIIB meskipun mendapatkan banyak tekanan dari pihak luar, salah 

satunya dari aliansi terdekat mereka yaitu Amerika Serikat.  

Menyadari betapa vitalnya peran Tiongkok dalam perekonomian 

Australia, Treasurer Joe Hockey dan Menteri Perdagangan Andrew Robb ikut 

mendukung kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB. Mereka 

menganggap dengan bergabungnya Australia ke dalam AIIB tidak hanya akan 

semakin mempererat hubungan kerja sama ekonomi mereka dengan 

Tiongkok, namun juga dapat membuka peluang bagi Australia untuk 

memperluas jaringan ekonomi mereka ke negara-negara di Asia yang 

dianggap merupakan pangsa pasar yang cukup potensial. Dua tokoh penting 

di pemerintahan Australia ini pun melihat Tiongkok sebagai aliansi yang 

memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan yang lebih banyak 

ketimbang aliansi mereka lainnya yaitu Amerika Serikat. Pada akhirnya, 

Australia pun memilih untuk mengindahkan perintah dari Amerika Serikat 

dan tetap memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. 

Dua negara ini baik Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan sama-sama 

aliansi yang penting bagi Australia. Amerika Serikat merupakan aliansi utama 
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Australia di bidang militer, sedangkan Tiongkok merupakan mitra dagang 

utama bagi Australia di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pada saat Australia 

mendapatkan tawaran untuk bergabung ke dalam AIIB, mereka dihadapkan 

pada dilema besar apakah tetap menjaga hubungan dengan aliansi militer 

yaitu Amerika Serikat atau semakin mendekatkan diri mereka dengan mitra 

dagang utama mereka yaitu Tiongkok. Dilema ini pula lah yang menyebabkan 

terjadinya debat internal di dalam kabinet pemerintahan Australia era Tony 

Abbot terkait bergabung atau tidaknya mereka ke dalam AIIB. 

Perdebatan ini kemudian memecah Australia menjadi dua kubu yaitu kubu 

yang pro terhadap Amerika Serikat dan kubu yang pro terhadap Tiongkok. 

Kubu pro Amerika Serikat yang dipimpin oleh Meteri Luar Negeri Julie 

Bishop merasa Australia seharusnya tetap menjaga hubungan mereka dengan 

Amerika Serikat sebagai aliansi penting mereka di bidang militer yang telah 

terjalin sejak puluhan tahun yang lalu dengan tidak bergabung ke dalam AIIB. 

Sementara kubu pro Tiongkok yang dipimpin oleh Treasurer Joe Hockey 

menganggap AIIB dapat berpotensi mendatangkan keuntungan bagi Australia 

dari sisi ekonomi sehingga kesempatan untuk bergabung tidak boleh 

dilewatkan begitu saja. Pada akhirnya, kepentingan ekonomi pun 

mengalahkan kepentingan politik, di mana Australia resmi memutuskan untuk 

bergabunng ke dalam AIIB pada tahun 2015 lalu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari dari analisis terkait kebijakan bergabungnya Australia ke 

dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada tahun 2015. Bahwa 

kebijakan ini dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu policy influencer, kondisi ekonomi, 

dan konteks internasional. Kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB ini 

sendiri diambil setelah melalui proses yang cukup panjang, kurang lebih satu tahun. 

Saat negara-negara lain telah menjadi negara anggota pada tahun 2014, Australia  

baru memutuskan untuk bergabung setahun berikutnya yaitu pada tahun 2015. 

Terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh dibalik terlambatnya Australia 

dalam memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. Faktor-faktor tersebut 

dijabarkan dengan menggunakan Konsep Pengambilan Kebijakan Luar Negeri yang 

digagas oleh William D Coplin. 

Variabel pertama yaitu policy influencer terdapat empat indikator yaitu 

birokrat, partai politik, kelompok kepentingan, dan massa. Dari keempat indikator 

tersebut, indikator yang memiliki pengaruh paling besar dalam terciptanya kebijakan 

ini adalah indikator birokrat. Departement of Foreign Affairs and Trade menjadi 

aktor kunci dalam keputusan Australia untuk bergabung ke dalam AIIB. Sebelum 

memutuskan untuk bergabung, sempat terjadi debat internal di dalam DFAT terkait 
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bergabung atau tidaknya Australia ke dalam AIIB. Pada akhirnya, meskipun sempat 

terdapat perbedaan pendapat, melalui DFAT ini lah Australia mengumumkan bahwa 

mereka telah memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB. Sementara untuk ketiga 

indikator lainnya, pengaruh yang diberikan terhadap kebijakan ini tidak terlalu besar. 

Baik partai politik, kelompok kepentingan, dan masa hanya memberikan pandangan 

mereka saja. Mayoritas dari ketiga indikator tersebut mendukung kebijakan Australia 

untuk bergabung ke dalam AIIB. 

Kebijakan bergabungnya Australia ke dalam AIIB akan semakin mendekatkan 

hubungan bilateral Australia dengan Tiongkok yang notabene merupakan mitra 

dagang terbesar bagi mereka. Apalagi setalah resmi berlakunya perjanjian 

perdagangan bebas di antara dua negara tersebut yang dikenal dengan naman China-

Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) pada tahun 2015 lalu. Selain itu, melihat 

besarnya gap pembangunan infrastruktur di Asia-Pasifik saat ini, Australia 

memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB agar dapat ikut berperan langsung 

dalam membantu kawasan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, 

Australia juga melihat adanya potensi keuntungan dari investasi pembangunan 

infrastruktur di Asia. Dengan ikut berperan di dalamnya, Australia akan mendapatkan 

keuntungan khususnya di bidang ekonomi, dengan turut disertakannya para tenaga 

ahli mereka dalam pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu saja, Australia juga 

dapat mengeskpor hasil sumber daya alam mereka untuk kebutuhan pembangunan 

infrastruktur di kawasan Asia. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis merekomendasikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam menganalisis sebuah kebijakan luar negeri suatu negara, penting bagi 

peneliti untuk memahami karakter dari negara tersebut dengan cara melihat 

kebijakan luar negeri yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, peneliti juga 

harus memahami sistem pemerintahan negara tersebut agar dapat mengetahui 

bagaimana proses terciptanya sebuah kebijakan luar negeri di negara tersebut. 

2. Isu tentang AIIB masih sangat luas sehingga masih terdapat cukup banyak hal 

yang dapat diteliti kembali. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar isu-isu 

yang berakaitan dengan AIIB dapat diteliti kembali baik dengan tetap 

menggunakan konsep pembuatan kebijakan luar negeri milik William D 

Coplin, atau dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri lainnya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan adanya keruntutan materi 

mulai dari bagian pendahuluan hingga kesimpulan. Hal ini diperlukan agar 

dapat memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami isi dan analisis 

dari penelitian yang akan kita lakukan.  
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