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PERANAN AMERTKA SERIKAT PASCA DEKOLONISASI DI NEGARA-
NI|CAIIA |(AW,,\SAN pr\St FIC SELATAN

Oleh:

p,.o gr.a m .," o, r 
",Iif,tu 

ji'ilj"jljil, 
o^u,,,", r mu S o s i ar

Universitas Negeri yogyakarta

.' .Negara-negara di kawasg" a*}:tff"[n yang.dahulu dijajah oleh Inggris.
Amerika.g-erikat, Perancis, Jerman dan Austraria, kini Jebagian telah menjadi ne!?ra-
negara rnerdeka. Scbagai negara yang baru merdeka, meieka belum ,nu,npu uirtutberdiri sendiri._ Sebenamya mereka mempunyai potensi kekayaan alam dan i.t"V"_
laut, namun belum dapat rnengembar:.gkan poiensi-potensi tersebut karena mereka tidakmempunyai kemampuan teknologi. oleh sebab itu mereka sangat membutuhkan
bantuan-bantuan dari negara asing. Dengan demikian kehadiran nJgu.u-n"g*u u.rrrg
s.epcrli Amerika Scrikat, Cina, Uni Soviet dan Jepang ikut rnemp"ngu*hi n"gi.u_n"g#
di Kawasan pasific Selatan. Tujuan penelitian ini diriraksudkun untik ,n"ngo'ngkop fii;;
bclakang dan pc'garuli Amerika Serikat di negara_negara pasific Selatan. 

"M;;; y;;
digunakan dalam penelilian iniradalah se.larah-kritis. Salam menganalisis data, langkahyang ditenrpuh adalah\ langkhh-langkah rrenurut Kuntowijolo, fe.ifinun to-pit,Heuristik, Verivikasi (kritik sumber), Interpretasi, Historiografi. uasil peneliiianmenunjukka' bahwa kehadiran uni Soviet dan cina di pasific ,"rut* -inggrgui,Amerika Serikat untul< le'ih memper!.tikan kawasan ini, dengan l"bih m""i"g?^t;;;peranannya di Kawasan pasific Selatan. Adapun pera'an Amerika Serikat di K;ur;;Pasific Selatan rncliputi bidang ekonomi, potit*'Aun strategi. Oatam bidu* ;k;";;iAmerika Scrikat membedkan bantuan d- -".pobuiki taraf hidup mcreka. Dalambidang politik- dan strategi, Amerika serikat be.saira-so*u nurt.otiu dan selandia Baruyang terikat dala'.r pakta pertahanan ANZUS berusaha uniut memuena"il;;;k;;;pengaruh komunis yang datang dari Uni Soviet dan Cina.

Kata Kunci: Antcrika Serikat, clekolonisasi, dan ltegara-negara pasiJik Selatan.

I'liNl)1\l lU l,tl,\N
71-
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Ar.,tlra tahun 1 960- 1 970an,

banyak ncgara-ncgara Pasilic Selatr n

yang mengalanii perubahan status

politik dari ncgala jajahan menjadi

negara-negara pulau yang merdeka.

I)crubahan status politrk ini adalah

akibat suatu proses dekolonisasi

tcrutanra di pul.ru-pullu yrng
mernpunyai potensi untuk rnenjadi
negara ,{angsa di Pasitlc. Proses

dekolonisasi di kawasan ini sejalan

dengan dekolonisasi dunia sejak PBB

rnenetapkan deklarasi mengenai

dckolonisasi pada tahun 1960 yang

menuntut penghapusan penjajahan

,lu n ia.

Bersamaan dengan proses

dekolonisasi ini. negarq-negara Pasific

bcrusaha untuk rncrnbcrrtuk suatll

kesatuan politik bagi masyarakat Pasific
melalui integrasi bangsa. \egara-negarai
yang merdeka ini telah mendirikan
organisasi-orgarrisasi l{ogional yaitu
Komisi Pasific Selatan dan Forurn
Pasific Selatan. Komisi Pasific Selatan
didirikan berdasarkan persetujuan

Canbera pada tahun 1947 oleh Belanda,
Arnerika Serikat, Perancis, Inggris,
Australia dan Selandia Baru. Sedanglcan

Forum Pasific Selatan didirikan pada

tanggal 5 Agustus l97l oleh Austraiia
dan Selandia Baru serta beberapa
lucgala nroltloka (Dcpiirtcl.ncn
Penerangan RI, 1985: 5).

Semangat legionalisrne
tampaknya kuat sckali, sehingga
masyarakat Pasific Selatan tidak
mengalami kcsulitan untuk menentukan

identitas karvasannya. Nan.rur.r demikian
tidak bisa diingkari, bahwa negara-
ncgara ini ntasih sulit bcrcliri sendiri.
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karena keterbatasan kemampuan

mereka. Masalah utamanya adalah

kesulitan ekonomi, rendahnya taraf
hidup mereka, pendidikan yang

tertingga-l, tekanan penduduk, masalah

urbanisasi dan pengangguran. Timbul
kekecewaan mereka bahwa sumber

daya baik manusia maupun naterial
menghambat mereka untuk memenuhi
harapan-hirrapan akibat kontak dengan

teknologi dan kebudayaan yang lebih
sophisticated (Ronald Nangoi, 1982:

729).

Mereka secara potensial

memang mempunyai kekayaan alam
yaitr.r rnineral dasar lar,rt, perikanaatr dan

bahan-bahan tambang seperti emas,

nikel dan fosfat. Kemajuan teknologi

akan lnempermudah penggarapan

potensi sumb er-sumber tersebut, namun
temyata negara-negara Pasific Selatan
belum mampu memanfaatkannya,
padahal negara-negara maju tidak dapat
dielakkan lagi kemampuan
teknologinya dan mereka sangat

membutuhkan sumber-sumber dava
alam ini.

Dalam perkembangannya

kawasan Pasifik Selatan menjadi
kawasan yang penting dan tidak dapat
diahaikan. Sementara itu, keterbatasan
kemampuan dari negara-negara di
wilayah ini untuk berdiri sendiri,
membuat mereka banyak bergantung
pada dunia luar. Hal ini semakin
mendorong negara-negara untuk ikut
terlibat dalam perkembangan negara-
negara Pasific.

Kehadiran negara-negara lain di
kawasrn Pasific Selatan ini adalah suatu
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bukti bahwa kawasan ini

mcrupakan karvasan pcnting cli dunia

t nternasionrl. Negrra-ncgcra asing yang

s:rngll hcrkcpcttt irrgan di klwasan ini

adalah Ar"nerikat Serikat, Perancis,

Jepang, lJni Sovict, Cina (Ronald

Nangoi, 1982: 73 1).

Pcrhatian An.rcrika Serikat atas

perkembangan negara-negara Pasific

Selatan tidak begitu benar dibandingkan

dengrn perhrtiannya rtcs negars-negcra

dunia ketiga lainnya. Namun demikian

tidak berarti bahwa Arnerika Serikat

sama sekali tidak berkepentingan di

kawasan Pasific Selatan ini, seperti

yang terlihat dari kehadirannya di

Kepulauan Mikronesia. Bagi Arnerika

Serikat kepulauan ini mempunyai arti

strategis bagi pertahaqannya.

Kepulauan Mikronesia

merupakan pangkalan pcrsenjataan

nuklir dan Angkatan ' Laut Amgri]<a

yanng bcsar. Mikloncsia tcngah

dijadikan bctu loncatan untuk rencana

America Serikat rncnjalankan perang

bintang. Makin menghebatnya

kehadiran nilitel Amerika Serikat di

kawasan ini mengundang peningkatan

persenjataan pihak lawan sehingga

mendorong adanya tingkat konfrontasi

(Merdeka, 20 Juli 1987). Berdasarkan

atas latar belakang pemasalahan yang

tclah dirurnuskan di atas, maka dapat

dirunruskart bcbcrrpa rnasalah urrtuk

penelitian ini scbagai berikut:

bagainiana posisi gcoglatis negara-

ncgara karvasau Pasiflc Selatan;

r'ncrlgirpa ncgara-ncgara luat' sangat

bcranrbisi untuk melibatkan diri di

kawasan iui; dalam bentuk apa negala-

negara luar melibatkan diri dalam

pcrkcmbangan llcgara-llcgara di

lssN l8s8-262 I

kawasarr ini; apa latar belakang

Anlerika Serikat turut rnelibatkan diri

dalam perkembangan negara-negara di

kawasan ini; dan apa kegiatan-kegiatan

yang dilakukan Amerika Serikat di

negara-negara kawasan Pasifi c Selatan.

Menurut Sumaryo SurYokusurno

c1i clalam Jumal Luar Negeri No. 4 yang

diselenggarakan dan diterbitkan oleh

IJadan Penelitian dan Pengembanag

Departemen Luar Negeri. Sejak

PBB menentukan bahwa wilaYah-

wilayah di Pasitic Selatan yang tidak

berperintahan sendiri dimasukkan ke

dalam program dekolonisasi PBB dalarn

tahun 1960, maka penguasa

administrasi wilayah-wilayah tersebut,

sepeiti Australia dan Selandia Baru,

mulai didesak oleh negara-negara Asia

Afrika khususnya untuk segera

menentukan target penentuan nasib

sendiri bagi mereka ke arah tercapainya

kcmerdekaan nasional. Sejak itu banyak

wilayah-wilayah yang telah

memperoleh kemerdekaan mereka atau

sekurang-kurangnya lelah mempunyai

pemerjntahan sendiri, seperti Samoa

Barat, Fiji, Kiribati, Nauru, Kepulauan

Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
'Papua Nugini (PNG), Kepulauan Cook

dan Niui. Lebih dari itu banyak

diantaranya yang telah menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Narnun dernikian masih banyak

wilayah-wilayah yang belum meperoleh

kernerdekaan atau setidaktidaknya
rvilayah-wilayah tersebut dianggap

rnrsih sebagai wilayah seberang, seperti

anggapan Perancis terhadap wilayah

Polinesia dan New Calcdonia. Di

samping itu ada juga wilayah-wilayah

yang rnasih di bawah sistem perwalian,
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seperti I(cpulauan Pasific, Yang

sebagian besar terletak dalam kelornpok

kepulauan Micronesia, yang dinyatakan

scbagai "lvilayah stratogis" yalig

diletakkan di bawah pengawasan negara

bcsar sepcrti Amcrika Scrikat dan yang

didasa.kan atas persetujuan tersendiri.

Ncgara-ncgara cli I'asiflo Solatun

, ini, kecuali Australia dan Selandia Banr,

kcbanyuklr leldiri tl.rri tlcgaril-ltcgJl'lt

k"puiu'uun kecil yang beribu-ribu

jumlahnya yang di dalam

perkembangan sekarang masih mencari

identitas masing-masing dalam

membentuk kesatuan politik di kawasan

ini yang bisa dipelhitungkan dalam

percaturan politik intemasional.

Walaupun merupakan negara-

negra berkemban$ dan kebanYakan

sudah merdeka, r.uereka masih

mempunyai ikatan yang erat sekali

dengan ne€lara-n€gbra metr,).p91itan

bckls pcnguasl adntittistrasi lttasittg-

masing. Ini telcermin di dalam pola-

pola administrasi dan struktur

pemerir.rtahan mereka yang masih

mengikuti Australia dan Selandia Baru.

Itu pula sebabnya r.regara-negara di

kawasan ini rnasih bersikap membatasi

diri dalam bergabung dengan negara-

r.regara berkembang lainnya dalam

gerakan Non Blok, kecuali Vanuatu.

Mcnunrt pengalarnan historis

dalam perang dunie kedua, kiwasan

Pasific Selatan ini rnernang terlihat

sebagai karvasau yang strategis. Katena

itLr tid:rk nrustrhil brhwa kawasan ini

sekarang r r rulai ttterupakan ajang

pcrsaingan dan peftelttaligan rt-tang

lingkup pengaruh dalam rangka politik
global Super Power. Kondisi

pcrckonomian di licgiua-ncgora
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kawasan ini masih sangat tergantung

dari subsidi yang diberikan oleh bekas

penguasa administrasi masing-masing

dalam rangka mcmbantu kesejahtelaan

dan pembangunan ekonomi mereka.

Untuk mengatasi masalah-rnasalah yang

dihadapi mereka, negara-negara di

kawasan tersebut sangat mengharapkan

bantuan dari luar negeri, khususnya

dalam tnengadakan Peningkatan
pembangunan ekonomi dan sosial

mcroka.

METODE PENELITIAN
Dari sekian banayk subYek

penelitian, peneliti tertarik pada topik

Pengaruh Amerika Serikat di negara-

negara kawasan Pasific Selatan. Topik

tersebut sangat perlu untuk diteliti

mengingat sekitar 1960- 1970an banyak

negara-negara di Pasific Selatan yang

memproklamasikan

kemerdckaaurya.Negara-ncgara di

Pasific Selatan ini telah berusaha untuk

membentuk satu kesatuan politik bagi

masyarakat Pasific Selatan melalui

integrasi bangsa. Negara-negara yang

merdeka ini telah mendirikan

organisasi-organisasi rcgional yaitu

Komisi Pasific Selatan.Sernangat

Regionalisme tampaknya kuat sekali,

sehingga masyarakat Pasific Selatan

tidak mengalami kesulitan untuk

menentukan identitas kawasannya.

Namun demikian tidak bisa diingkari,

bahwa negara-negara ini rrasih sulit

berdiri sendiri, karena keterbatasan

kemampuan mereka. Oleh karena itu

mereka sangat bergantung pada

bantuan-bantuan negara-negar luar,

sehingga mendorong negara luar untuk

torlibat dalam perkembangannya.
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Mctodc pcnelitian belasal dari

kr.tt nttthotl drlaur bahasa irrggris yang

berarti jalan atau cara. Secara

cstimologi, nrctodc adalah masalah

yang menguraikan tentang cata-cara

atau jalan, petunjul', pelaksanaan secara

teknis (Lorens Bagus, 1966: 635).

Penelitian sejarah pada dasamya terikat

pacla prosctlur mctode sejarah. Metode

sejarah sendiri nerupakan aturan sefta

prinsip iistematis dalam -menpulkan

sumber-sumbcr sejarah sccara efektrf

dan menilainya secara kritis yang dibuat

dalam bcntuk tulisan. Mctoclc yang

digunakan peneliti dalam penulisan

scjarah ini atlalah nrctodo ponelitian

menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan

pclrr'liti n scjlrah Drcrtulul Kuntuwijoyo

mempunyai lirna tahapiyaitu pemilihan

topik, hcuristik, vcrifikasi, interpretasi,
dan penulisan (Kuntowijoyo, 2005: 9r). ,

/'
PEMBAHASAN

l. Proscs Dcl<olorr isasi Ncgarrr-

negara Pasific Selatan

Pasific Selatan meliputi
beberapa negaramerdeka seperti Fiji,
Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Samoa

Barat, Solomon, Tonga, Tuvalu drn.
Vanuatu. Negara-negara yang masih

^ berada di bawah pengawasan Selandia

Baru yaitu: I(epulauan Cook dan Nier,,

sefia negara-negara koloni misalnya

Sarnoa An.rerika (Amerika Serikat),

Polonesia, Kaledonia Baru, Wallis dan

Futuna (Perancis), Tokelau (Selandia

Baru) dan Kepulauan Pitcaim (lnggris)
(J.Kusrnanto Ar.rggoro, 1987: 160).

Sc.jak dekadc 1960an, bcbempa pr.rlau

dan kepulauan jajahan Eropa di Pasitic

Selatan mengalami perubahan status

politik dari status drjajah rnenjadi
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negara-negara pulau yang merdeka, dan

beberapa diantaranya telah diterima

sebagai anggota Perserikatan Bangsa-

Brrngsa (PBB). Sebelumnya hampir

seluruh wilayah di kawasan itu
merupakan jajahan negara-negara Barat,

seperti Inggris, Perancis, Jerman Barat,

Spanyol, Arnerika Serikat, Australia dan

Selandia Baru.

Perubahan status politik ini
adalah akibat suatu proses dekolonisasi

terutama di pulau-pulau yang

mempunyai potensi untuk menjadi

negara-bangsa di Pasific Selatan. Dalam

tahun 1960an Samoa Barat memperoleh

kcmcrdckaan dari Selandia Baru (l
Januari 1962). Namun dari PBB dan

Australia (30 Januari 1968), kemuclian

pada tahun 1970an Tonga memperoleh

kemerdekaan dari Inggris (4 Juni 1970),

Fiji dari Inggris (10 Oktober 1979),

Papua Nugini dari Australia ( 16

September 1975), Tuvalu da'i Inggris (l
Oktober 1978), Kepulauan Solomon

dari Inggris ( 7 Juli 1978) dan Karibia
dari Inggris (12 Juli 1979) (Ronald

Ncngoi. 1982: 727).

Dalam tahun 1980an dua

. yj]aVah memperoleh kemerdekaan

yaitu Vanuatu (sebelumnya New
Hebrides) dari Perancis dan Inggris (30

Juli 1980) dan Belau (sebelumnya

Pulau-Pulau) dari Amerika Serikat ( 29

Januari 1982). Kemerdekaan Vanuatu

rupanya mempengaruhi kepulauan-

kepulauan tetangganya, tenrtama

Kaledonia Baru, yang masih merupakan
jajahan Perancis. Dewasa ini penduduk

asli Melanesia menuntut kemerdekaan

bagi Kaledonia Baru sebelum tahun

1965. Pada tahun 1979, kelompok pro

kemerdekaan "Kanak Independence
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Front", metninta Forurl Pasific Selatan

untuk mendesak Kornisi PBB tentang

dekolonisasi agar tncudaftar Kaledonia

Baru sebagai wilayah non otonom,

sehingga memetiuhi syarata bagi

dekolonisasi.tetapi Perancis tidak

bersedia rnelepaskarrnya, karena

kemerdekaan Kaledonia Baru akan

merugikar.r kepentingannya di negara itu

dan jugardi kawasan Pasific Selatan.

Dekolonisasi di Pasific Selatan

berlangsung sejalan dengan proses

dekolonisast di dunia sejak PBB

rnenetapkrn deklarasi mengen:i

dckolonistsi pada tahun 1960 yang

menuntut penghapusan penjajahan di

tlunia. Bcbcrapa ncgaril lttrlau yang

telrh rrerdeka Inenrberi dukungan yang

ktnt kcpotllr kcptrllrrhn tcl anggrnya

yang masih dijajah untuk tnemperoleh

kemerdekaan rnelalui PBB. Staius/'
mereka sebagai anggota PBB

memungkinkan mereka untuk

rnernperjuangkan nasib negara-negara

tetangga.Negara-negara Pasifi c Selatan

yang telah rnenjadi anggota PBB

adalah: Fiji (13 Oktober 1979), Papua

Nugini ( l0 Oktober 1975), Sarnoa ( I 5

Desember 1976), Kepulauan Solomon (

l9 Septernber 1978) dan Vanuatu.

Papua Nugini tampaknl'a

memanfaatkan status keanggotaannya di

PBB untuk memberi suara bogi

kemerdekaan pulau-pulau Pasific

Selatan.

Proses dekolonisasi di kawasan

ini berjalan der.rgan baik, karena negara-

negara seperti Inggris, Australia, dan

Selandia Baru (kecuali Perancis) rela

melepaskan negara-negara jajahannya.

Mereka ingin nelindungi citra mereka

scbagai negara-ncgara demokrasi dan

18s8-2621

selain itu negara-negara jajahan ini

nienjadi beban bagi mereka, sehingga

tidak mau rnengikat diri lebih larna'lagi

dengan negara-negara pulai ini.

Namun beberapa kepulauan

masih merupakan jajahan atau di bawah

pengawasan negara-negara asing yaitu:

Kepulauan Pitcaim (Inggris),

Kepulauan Society, Tuamotu

(Australia), Gambur dan KePulauan

Marquesas, Wallis dan Futuna serta

Kaledonia Baru (Perancis), Tokelan,

Kepulauan Cook (Australia), Kepulauan

Carolina Marshall dan Mariana Utara,

Guan dan Samoa Amerika (Amerika

Serikat). Status pulau-pulau ini dimasa

mendatang belum je'las. Di satu pihak

Perancis masih berusaha

rnemperlahankan status kepulauar.t

jajahannya dan dipihak lain beberapa

pulau masih sulit rnemilih kemerdekaan

karena belum rnampu untuk menjadi

negara-bangsa sehubungan dengan

kecilnya wilayah dan jumlah penduduk

mereka.

Bersamaan dengt n proses

dekolonisasi ini, negara-negara Pasific

Selatan berusaha untuk membentuk

suatu kesatuan politik bagi masyarakat

Pasifiic Selatan melalui integrasi

bangsa. Negara-negara yang merdeka

ini telah mendirikan organisasi-

organisasi regional: Komisi Pasific

Selatan (South Pasific Commission) dan

Fotum Pasific Selatan ( South Pasific

Form). Komisis Pasific Selatan

didirikan berdasarkan persetujuan

Canbera 1947 oleh Belanda, Australia

dan Selandia Baru. sedangkan , onrm

Pasific Selatan didirikan pada tanggal 5

Agustus 1971 oleh Australia, Selandia

ISSN
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Baru dan beberapa negara merdekz.
(Ronald Nangoi, 1982, h....).

Sebagai negara-negara yang

balu mcrdcka, kondisi sosio-politik dan

sosio-ekor.romi rnasing-masing negara

ini bclunr stabil. Mcrcka sangilt
tergantung pada bantuan negara-negara

asing. SM Koya mengemukakan bahwa:
di' kawasan Pasific terdapat masalah
rendahnyo. tarcl pendidikan. tekanan
kependudukan, masalah urbanisasi dan
pcngir)gguran scrra kckurrngan gizi.
Kesulitan negara-negara ini tidak lepas

dari keterbatasan hasil-hasil produksi.
Mereka rlmumnya mendasarkan
perekonomian mereka pada sektor
pertanian dan industd prirner. Ekspor
terbatrs patla hasil-hrsil produksi
perlanirn bclupr kopri gula. pisang,

minyak kelapa sawit, dan coklat dan

hasil pcrtanrbangan 
, 
scpcrti eulas,

tcrnbcgl. nikel drrr los ftrr.

Kctcrguntungan pada negar.a-

negara industri rnaju bisa dilihat dalarn
bidang bantuan luar negeri dan
perdagangan. Sejak kemerdekaan,
rnereka rnenerilna banturn luar negeri
dari Inggris, Australia, Selandia Baru
dan Arnelika Serikat, juga badan-badau
internasional. Papua Nugini menerirna
bantuan dari Australia, Kiribeti dari
Inggris, Kepulauan Solornon dari
Inggris, Ar.rstralia dan Selandia Baru,
Tonga dari Inggris, Australia, Selandia
Baru dan Bank Pernbangunan Asia,
Tuvalu dari lnggris, Samoa Barat dari
Selandia Baru, Australia, PBB, MEE
dau lMF. Perdagrngan lurr negeri yang

merupakan sumber pendapatan negara
rnasih tefiuju pada negara-negara
industri tertentu terutama Australia dar.r

Selandia Baru. Mcrcka tanpaknya tidak
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bisa melepaskan keterikatannya dengan
kedua negarti ini. Walaupun menyadari
ketergantungan ini, negara-negara

Pasitlc Selatan tidak mau dianggap

sebagai bagian Dunia Ketiga. Ratu Sir
Kamisase Mara, Perdana Menteri Fiji
mengatakan: "Pandangan terhadap

bangsa Afrika tampaknya diterirna
seadanya dan ditujukan pada semua

penduduk'asli. Ini tidak berlaku bagi
Pasific Selatan".

Ringkasnya negara-negara
Pasific Selatan tidak sama dengan
negara-negara seperti Ghana, Tanzanis,
atau Malaysis. Terdapat pendapat

bahwa masyarakat Pasific Selatan

memiliki taraf hidup yang lebih baik
daripada negara-negara Dunia ketiga
lainnya. R.K. Fisk dalam tulisannya:
"Ekonomic, Social and Political T'rends

in the South Pasific in th 1980",
mengemukakan bahwa menurut ukuran
umum, hampir seluruh rakyat Pasific
berada (well-off), satu hal yang cukup
menonjol dalarr statistika.
Dibandingkan dengan negara-negara
rniskin di Asia dan Afrika, negara-
negara Pasifik jelas berad r di luar

'kategori negara-negara rniskin (Ronald
Nangoi, 1982: 730).

I(ehidupan serupa itu member.i

itu memberi wama khusus kepada
masyarakat Pasific Selatan. Mereka
memang secara potensial memiliki
kekayaan alam yaitu mineral dasar laut,
perikanan dan bahan-bahan tambang
sepedi ernas, nikel, dan fosfat.
Kemajuan teknologi akan
mempennudah penggarapan potensi
sumber-sumber alam tersebut di
kemudian hari. Masalahnya ad Jah

apakah negara-negara Pasific Selatan ini
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mampu nrenranlaatkan kekayaan

lautnya. Dengan demikian peranan

negara-negara maju khususnya di

bidang tcknologi tidak bisa dilakukan,

karena mereka memiliki teknologi dan

iuga membutuhkan sumber-sumber

daya alam ini.

' 2. Keterlibatan negara-negara

Asiag_ di Kalasan 'Pasific

Selatan.

Menurut pcngalauran histolis

dalarn perang dunia kedua, kawasan

Pasific Selatan irri memang terlihat

sebagai kawasan yang strategis. Karena

itu tidak mustahil bahwa karvasan ini

sekarang mulai merupakan ajang

persaingan <1an pertentangan ruang

lingkup pengaruh dala'r! rangka politik
global supcr powcr. Kondisi
perekonomian di negara-negara

kawasan ini rnasih sdnght tergantung

dari subsidi yang dibcrikan olch bckas

penguasa adrninistrasi mcsing-masing

dalarn rangka membantu kesejahteraan

clan penrbangunan ekonorni nrerekr.

Untuk mengatasi masalah-r.nasalah yang

dihadapi mereka, negara-negara di
kawasan tersebut sangat mengharapkan

bantuan dari luar negeri, khususnya
'dalam mengadakan peningkatan

pembangunan ekonomi dan sosial

rnoreka (Sun.raryo Suryokusumo, 108,6:

63).

Kehadiran bahkan keterlibatan

negara-negara luar di kawasan Pasific

Selatar.r nrenjadi petunjuk bahwa

kawasan ini merupakan salah satu

kawasan penting di dunia. Negara-

negara luar ini rneliputi: Uni Soviet,

Cina, Jepang, Arrerika Serikat dan

Perancis yar.rg melibatkan diri dalarn
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bentuk operasi kapal ikan, percobaan

nuklir, hubungan diplomatik dan

kolonialisme di kawasan ini.
Kcpcntingan mereka umumnya

berlainan satu sama lain.

a. Kehadiran uni Soviet di

Pasific Selatan

Pada dasamya kepentingan luar

negeri Uni Soviet dilandasi oleh

kepentingan nasional dalam rangka

mengabdi kepada ideologinya yaitu

suatu kepentingan untuk menyokong

gerakan kaum komunis di seluruh

dunia. Untuk kepentingan ini, Uni
Soviet tidak mengabaikan aspek sosio-

ekonorni dan sosio-politik intemasional,

terutama keadaan kelas pekerja. Dengan

demikian politik luar negeri Uni Soviet

merupakan kombinasi antara usaha

mernperjuangkan masyarakat lemah

atau kelas pekerja dengan kepentingan

nasionalnya, sehingga dengan usaha ini
Uni Soviet dapat memperoleh kckuatan
global.

Di dalarn tnencapai

perimbangan strategis dan kekuatan

global, Uni Soviet menggunakan empat

elemen kekuatan, dimana keempat

elemen itu berjalan bersama-sama.

Keempat elemen itu adalah: diplomasi,

ekonomi, kebudayaan da'r strategi

militer. Dari keempat itu, strategi

rniliter lebih diutamakan, karena strategi

ini efektif. Shategi ini menggunakan

lautan sebagai penyokong politik luar

negeri Uni Soviet. Pihaknya dapat

menempatkan amada-armadanya,

sehingga efektifitas komunikasi strategi

dapal terkontrol, disamping dapat

menempatkan politik globalnya.

Perkembangan armada laut Uni Soviet

merupakan suatu aspek dan alat dari
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politik global den.ri urerealisasi

hegemoni komunis di dunia (Daoed

Yoesoel 1973: 88).

Uni Soviet mulai mengadakan

pendekatan-pendekatan terhadap

negara-negara Pasific Selatan sejak

awal dekade l980an. Kawasan Pasific

Selatan mulai diperhitungkan oleh Uni

Soviet. Lebihlebih kondisi politik

negara-qegara kepulauan Pasifi c Selatan

sedang mengalami pergolakan.

I(aledonia Baru, Fiji dan Solomon

sedang mencari formasi politik.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh Uni

soviet untuk mempengaruhinya. Hal ini
tampak jclas kctika Uni Soviet

menawarkan

mengernbangkau

jasa untuk
perikanan,

oceanograti dan lidrografi serta

mcnunjukkan pcrhatiar.r untuk proses

penentuan diri di wilayah-wilayah
jajahan Pcrancis. Olah scbab itu

Australia juga mendesak Perancis untuk

nrcnarik dir-i dari l(alodonia Baru,

karena kharvatir baliwa pertentangan-

pedentaugan disana akati menjadi lebih

lajam, sehingga membuka pintu bagi

penganrh Uni Soviet. Mernang scjak

semula, Australia bersikap memusuhi

Uni Soviet dan tidak ingin melihat
- ekspansi negara itu di kawasan Pasific

Selatan dan dunia terutama tetangSt-nya

(Ronald Nangoi, 1983: 731).

Pada bulan Mei 1984 Menteri

Luar Negcri Australia Bill Heyden

rrengadakan kunjungan ke Moscow.

Dari kunjungan llill Heyden ini,

Pernerintah Australia tnenginginkan

agar peranan Uni Soviet di sektor

ekonomi bersifat konstruktif dan positif.

Kunjungan ini sangat berarti bagi Uni

Soviot, scbab ia tclah tnempcroleh

lssN 1858-2621

pijakan ekonomi di Pasific Selatan.

Posisi ini ti'Jak disia-siakan oleh Uni

Soviet untuk menjalin hubungan

ekonomi dengan negara-negara

kepulauan di Pasific Selatan. Tahap

pertama, Uni Soviet mengadakan

perjanjian penangkapan ikan dan

pemberian hak kepada kapal-kapal Uni

Soviet untuk singgah di Vanuatu (Suara

Karya, 12 September 1984). TahaP-

tabap selanjutnya, hampir secara

berurutan Uni Soviet menjalin

hubungan dengan Solomon dan Fiji
yang sedang dilanda kemelut ekonomi.

Kehadiran Uni Soviet di

karvasan Pasific Selatan ini disebabkan

adanya kehadiran Amerika Serikat di

kawasan ini, dimana Amerika Serikat

telah lama menjalin hubungan yang erat

dengan Australia dan Selandia Baru.

Mcmang kehadiran salah satu negara

adidaya di suatu kawasarr, pasti akan

rnenarik kehadiran adidaya yarrg lain.

Dcngan dernikian kehadiran Amcrika

Serikat ini telah menlaksa Uni Soviet

untuk hadir di kawasan ini, misalnya di

Solornon, Vanuatu, Fiji dan Karibati
(Suara Karya, l2 September 1986).

. Dari catatan sejarah,

kepentingan-kepentingan ekonomi Uni

Soviet secara cepat atau lambat pasti

akan ditumpangi kepentingan

politiknya. Bagi negara-negara

kepulauan di Pasific Selrtan, hal ini
sudah merupakan resiko politik.
Negara-negara seperti Vaniatu,

Solouron, Fiji dan Karibati belunr

rnemperhitungkan sejauh itu.

Sampai akhir tahun 1986,

perhatian Uni Soviet kepada Pasific

Selatan lebih besar dibandingkan di

Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Uni
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Soviet bersedia menarik kekuatan

militemya, tetapi di Pasific Selatan, Uni
Soviet justru menambah kekuatannya.

Kekuatan armada Uni ' Soviet di

kawasan ini sekitar 775 kapal, termasuk

90 kapal pemrukaan, 95 kapal selam

serbaguna dan 39 kapal selam yang

dipersenjatai nuklil'. (Suara Karya, 12

September 1986)

Rbsiko politik bagi negara-

negara Pasific Selatan itu muncul

setelah Uni Soviet berusaha keras untuk

rnendidik para pemimpin muda di
negara-negara ini. Taktik politik Uni
Soviet berusaha keras untuk niendidik
para pemimpin muda di negara-negara

garam ini.'faktik politik Uni Soviet ini
benujuan guna rnencipt4kan pemimpin-

pcmimpin nrasa tlcpan yang loyal
kepada Moscow (Suara Karya, 5 Maret .

1947). t .

b. Kehadiran Cina di Pasific

Sclatan

Kehadiran riil Uni Soviet dalam

bentuk operasi kapal-kapal ikan dan

kapal-kapal penjelajah di sarnping

pengernbrngan soyap kornunisrne ini
telah mendorong musuh utamanya yaitu

Cir.ra untuk bcrperan aktif di kawasan

"ini (Ronald Nangoi, 1982: 737).

Sernenjak hubungan Cina dan

Uni Soviet putus, orientasi politik luar
negeri Cina lebih diarahkan untuk
mernbendung pengaruh Uni Soviet di
kawasan Pasific. Langkah utama yang

ditempuh Cina yaitu harus aktif di
kawasan Asia-Pasific. Garis kebijakan

ini diselaraskan dengan kepentingan

ekonomi Cina guna membangun

perekonornian di delam tregerinya.

sehingga politik luar negerinya dapat

nrcnyokong pcntllpltan ckononri,
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terutama keglatan perdagangan dengan

negara-nega.ra tetangganya. Dalam. hal
ini Cina berusaha keras mendekati para

pemimpin negara-negara tetanggrnya
dengan strategi diplomasi.

Cina telah memperhitungkan

Pasific Selatan sebagai kawasan

altematif bagi pasar ekonominya.

Langkah pertama yang ditempuhnya
adalah mendekati Australia dan

Selandia Baru. Cina mempunyai alasan,

bahwa Australia mempunyai barang
yang dibutuhkan Cina, terutama
gandum, uranium dan batubara. Alasan
kedua Australia sangat berpengaruh
bagi negara-negara di Pasific selatan.

Apabila hubungan ekonomi Cina-
Australia terjalin baik, maka Cina akan

mudah menjalin hubungan dengan

negara-negara di Pasific Selatan

lainnya. Pihak Menteri Luar Negeri
Australia Freettr mengakui bahwa
jalinan kerja sama itu hanya terbatas
pada huungan dagang. Freeth

selarnanya berpendapat bahwa Cina
akan membeli gandum kapan saja dia
ingin mernbelinya (Justus Van der
Kroef, 1973:60).

Cina pemah melakukan
percobaan peluru kendali antar benua
(ICBM) di Pasific Selatan. Kedudukan
Cina lebih beruntung daripada Uni
Sovict karena negara ini mempunyai
perwakilan antara lain di Fiji, Samoa

Barat dan Papua Nugini. Bahkan Cina
berusaha berbaik hati dengr,n negara-

negara di Pasific Selatan, misalnya
dengan rnenjanjikan akan melindungi
Samoa Barat apabila diserang Uni
Soviet (Ronald Nangoi, 1982: 737).

Kehadiran Cina di Pasific
Selatan lebih larnbat dalam memainkan
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posisi strategis globalnya. Walaupun
terlambat, kehadiran Cina telah diterima
oleh sebagian negara-negara Pasific
Sclatan, dan ini rncrupakan fasilitas
yang penting bagi strategi global.

Walaupun kehadiran Cina di
Pasific Selatan rclatif masih kecil
pengaruhnya, namun kehadiran Cina
telah rner.nbuat risau Australia da:
selandi4- Baru mendesak Amerika
Serikat untuk mengaclakan detente dan

deterence keprda Cina. Deterrence ini
sangat berguna dan penting bagi
dirnensi nuklir (Australia Foreign
Affairs Record, Februari 1986: 111).

Australia dan Selandia Baru
rnendesak Amerika Serikat karena

Arnerika ikut bertanggung .jawab atas

ancaman yang data'r\g dari Cina di
Pasific Selatan. Dengan demikian akan

mengurangi ancaman keamanan Pasific
Sclatan.

c. Kchaclilan Jcpang cli Pasific
Solatan

Jepang yang terletak di sebelah

barat laut Samudora Pasitic bukan
merupakan pendatang baru di kawasan
Pasitic termasuk Pasific Selatan. Dalam
Perang Dunia Pertama pada bulan
Oktober l9l4 jepang rnendurluki
beberapa pulau di Pasific. yaitu
kcpulauan Nauru dtn Mikronesia.
Tetapi dalam Perang Dunia ke(ua,
Jepang tcrpaksu mclcpaskan pulau-
pulau ini karena kalah perang dengan
Amerika Serikat. Pemeritrtah An.rcrika

Selikat kemudian mengambil alih
pulau-pulau ini. Scsudah itu Jepang

tidak lagi berperar.r aktif dalam dunia
intemasional, karena Jepang harus
rnernbarrgun ekonorni dalanr negerinya
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dan rnemperkokoh percaya diri
bangsanya (Ronald Nangoi, 1982: 134)

Sejalan dengan perubahan

situasi dunia, dewasa ini, Jepang yang

telah menjadi raksasa ekonomi, mulai
berperan aktif lagi dalam dunia
intemasional. Kehadiran kernbali
Jepang di kawasan Pasific Selatan
dalam bentuk yang berbeda dengan
masa lalu yaitu kerjasama ekonomi
khususnya di bidang perikanan. Jepang
kini sangat berkepentingan dengan
perikanan di Pasific Selatan, sekitar
60% konsumsi makanan laut rakyat
Jepang berasal dari Pasific Selatan.
Jepang telah mengerahkan annada
perikanannya di perairan Fiji dan

medirikan perlengkapan gudang

regional, menunjang pabrik
pengalengan ikan di Lowka (ibukota
Fiji yang lama). Kegiatan yang sama

dilakukan Jepang di perairan Samoa,

termasuk pengalengan ikur di Pago-

Pago, Samoa Arncrika.

Untuk memoerkuat
kehadirannya ini Jepang telah
mengadakan kerjasama dengan
beberapa negara di daerah-daerah yang

. sfategis. Menurut Bhagwan Singh,
Jepang mengusahakan kepulauan Mana
menjadi daerah pariwisata di Fiji. Di
Tonga, perusahaan-perusahaan dagang
Jepang mempunyai rencana untuk
mcngembangkan Pulau Va zau menjadi
daerah liburan bagi pejabat-pejabat

tinggi Jepang (Ronald Nangoi,
1982:134).

Dewasa ini Jepang rnendapat

sebutan sebagai Kreditor terbesar di
dunia bagi negara-negara Pasific
Selatan, dengan kebijakan lebih
rncmperkurt kedudukan ekonominya
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dari pada rniliter. Maka pada tahun

1987 Mcntcri Luar Ncgcri Kurniari
membentuk "South Pasific Task Force"

untuk mcngktxrldinasi bantuan luar

negeri terhadap negara-negara Pasific

Selatan.

Akhir-akhir ini Jepang juga

mendukung aliansi Pasitlc Selatan.

Jepang mulai memberi bantuan untuk
pertahanal negara-negara yang

berbatasan- dengan r.vilayah konflik
militer. la kemuclian menandatangani

konsep ''Strategis Assistance".

Meskipun Perdana Menteri Kurinari
hanya rnenunjukkan untuk memeliliara

stabilitas politik regional Pasific Selatan

dan tidak untuk memperkenalkan

ketcgangan-kctcgangan baru.

d. Kehadiran '1 Perancis di
Pasific Selatan

Bagi negal'a-negara Pasitic
Selatan, Perancis bul(arj merupakan.

pendatang baru. Satu-satunya negara

yang masih bcrusaha mcmpcrtahankan

kehadirannya scbagai kekuatan kolonial
secara menyolok di Pasific Selatan

adalah Pelancis, schingga ia bisa

disebut sebagai negara kolonial pertama

dan terakhir di kawasan ini. Negara-

negara jajahan atau bekas jajahan
^Perancis terdili atas: Kaledonia Baru,
Polenisia Perancis, Wallis, Futur.ra dan

Vanuatu (sebelurlnya New Flcbridcs).

Sarnpai saat ini Perancis berusaha untuk
tctal) bcltrrhln tli kuwuslu irri

disebabkan adanya beberapa alasan

yoitu:

1) Pulau-pulau atoll Polinesia

Murora dan Fangatau fa

rnenjadi tempat-tenpat
percobaan senjata-senjata

nuklir Pcrancis.
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Kaledonia Baru merupakan

sumber mineral yang paling

berharga di Pasific Selatan,

dengan cadangan nikel yang

besar di dunia, cadangan-

cadangan mineral lain dan

sedang melahrkan eksplorasi

minyak lepas pantai.

Jajahan Perancis di Pasrfic

Selatan adalah sekitar 22.600

km penegi, tetapi zona

ekonomi 200 mil
memperluasnya lebih dari 7

juta km persegi sehingga

Perancis menjadi kekuatan

maritim paling besar di

Pasific selatan.

Teori domino masih berlaku

di Perancis, artinya Paris

takut jika ia memberikan

kemerdekaan kepada

kaledonia Baru, maka

Polinesia akan segera

rnenyusulnya (Ronald

Nangoi, 1982:732)

3. Peranan Amerika Serikat di
negara-negara Kawasan Pasific
Selatan. .

Setelah berakhimya Perang

Dunia ke Il Arnerika Serikat

rnengembangkan suatu politik luar
negeri yaug membawa Amerika pada

kemakmuran nasional dan pengaruh

dunia. Ada beberapa kunci elernen-

elemen dari politik luar negeri ini antara

lain:

a. Dalam bidang keamanan,

Amerika Serikat mengikuti
doktrin kembar yaitu anti

komunis dan pc'itik yang

msncegah suatu negara

2)

3)

4)
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untuk lnetnPerluas drn

urempengaruhi negara lain.

b. Sccara idcologi, Amerika

Serikat mengumumkan

bahwa Amerika Serikat lebih

menyenangi Politik liberal

dau mendukung nilai-nilai

detnokrasi (Charles W. Yost,

' 1976:14).

a..Kebijakan Politik Luar

Negeri An-rerika Serikat ini

berkaitan erat dengan adanYa

Perang Dingin.

Perang Dingin adalah konflik

autara negara-negara Barat Yang

dipelopori Amerika Serikat dengan

negara-negara Kon.tunis yang dipelopori

Uni Soviet dalan tnasalah ideologi,

ekonomi, politik deNgan aksi-aksi

militer yang terbatas. Istilah Perang

Dingin seringkali digunakan untuk '

melukiskan keadaan / Yang terjadi

sesudah Perang Dunia ll. Setelah

Perang Dunia II r.rsai, nruncullah

berbagai perselisihan. Wilayah yang

pefiarna kali dipcrselisihkan adalah

negara-negara Balkan. llubungan

Arnerika-soviet semakin memburuk

sewaktu Anlerika Serikat pada bulan

Juni 1941 mengusulkan Rencana
- Marshall, sttatu progranl yang bertujuan

membantu pemuiihan kernbali Eropa

dibidang ckouotli scbagai akibat

perang. Sejalan dengan ahncurnya

pcrekonorttiart Eropa, partai koniutiis

berkembang pesat di EroPa. EroPa

telal.r pecah mcrtjitdi duir kclonlpok,

yaitu Eropa Barat yang pro Arnerika

Serikat dan Pihak EroPa Timur di

bawah pirnpinan Soviet. Kedua belah

piltak ntenrbltngutt pctsckutuan yang

kuat. Perang Ding'in mereda pada archir
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tahun 1980an, ketika Gorbachevmenjadi

pemir.npin tertjnggi Soviet Di baweh

kepernimpinannYa, ia membiarkan

negara-negara Eropa Timur rnenjadi

negara demokrasi dan meninggalkan

korrunis (EnsikloPedi Nasional

Indonesia, 1990:32).

DisamPing itu, dengan

berakhimya Perang Dunia II, menandai

kemunculan perang baru, yaitu perang

ideologi komunis melawan ideologi non

komunis. "Masing-masing negara

pemenang memanfaatkan posisi dunia

yang diperolehnYa sehabis Perang

sebagai batu loncatan dalam

rnentperluas ideologinYa (Emil

SaliLn,l986:3). Dengan demikian peta

politik dunia terpecah menjadi dua yaitu

satu sisi negara-negara yang berhaluan

komunis mengelompokkan diri, dan di

sisi lain telah muncul negara-negara

yang berideologi non komunis. Oleh

sebab itu tidak mengehrankan jika

kedua kelompok ini saling beradu

dalam memperebutkan Pengaruh di

negara-negara baru.

Tclah diterangkan di muka

bahwa sejak tahun 1960an sampai tahun

l980an banyak negara-negara Pasific

yang terjajah rnenjadi negara-negara

pulau yang tnerdeka. Perubahan status

politik ini adalah akibat suatu proses

dekolonisasi terutama di pulau-pulau

yang mempunyai potensi untuk rnenjadi

lucgara bangsa di Pasific. Proses

dekolonisasi di kawasan ini sejalan

tlcrtgittt dckoloniscsi mcttgenli

penghapusan penj ajahan di dunia.

Menurut Pandangan Amerika,

dekolonisasi ini dijalankan atas dasar

perlirnbangan politik, khususnya status

politik negara-negara di Pasitic Selatan.
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Di dalatn perkcmbangan waktu, mereka
ini (negara0negara di Pasific Selatan)
banyak mcnimbulkan masalah, yang
akhirnya akan merepotkan negara-

negara induk (Flarold Jacobson, 1964:
509). Dengan demikian negara-negara

Induk seperti lnggris, Amerika Serikat,
Alstralia dan Selandia Baru rela
melepaskan negara-negara jajafannya,

untuk mdngurangi beban negara-negara
induk, dan memberikan kesempatan
kepada negara-negara yang merdeka

tersebut untuk rnengembangkan segala

kemampuannya sehingga rnereka tidak
lagi menggantungkan diri kepada
negara-negara induk. Oleh karena itu
Amerika Serikct sangat rrendukung
odrnya proses dekolqnisasi ncgara-
negara di Pasific Selatan.

Di negara-negara baru yang
merdeka ini, tentu saj? penjajah telah
meninggalkan daerah jajahannya,

akibatnya tli ncgara-ncgara baru ini
mengalami kekosotrgan kekuatan luar.
Sehubungan dengan realitas luar ini,
antara blok komunis dengan blok non
komunis saling berebut untuk
mendapatkan pengikut dan

menanamkan pengaruh di negara-

"negara 
lain.

Per selisihan dan pemtusuhan itu
di dalani lintasan scjar.ahnya mclibatkan
negara-negara baru tersebut. Sehinggia

sccala tidtk srtlar ncgara-ncgar.a bar.u

tersebut terseret dalam pertikaian.
Akibahiya ncgara-ucgara baru itu
terseret ke dalarn peperangan dalam
bentuk baru, yaitu Proxy War., Prory
War adalah perang antar negara yang
mewakili negara adi kuasa dalarn
perlengkaran ideologi (Ernil Salim,
1986:4).
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Pertarungan antara ideologi
komunis dengan ideologi non komunis
setelah Perang Dunia II temyata
mempunyai implikasi bagi Pasific
Selatan. Hal ini dapat dilihat dengan
adanya Uni Soviet dan Cina terhadap
negam-negara di kawasan Pasific
Selatan. Kehadiran Uni Soviet dan eina
di kawasan ini, walaupun yang tampak
adalah kepentingan-kepentingan
ekonorni, namun dibalik kepentingan
ekonomi tersebut, kedua negara (Uni
Soviet dan Cina) berusaha menanamkan
pengaruh ideologi mereka yaitu
komunisrne dengan lamban dan sangat
halus. Melihat gelagat yang dijalankan
oleh Uni Soviet dan Cina tersebut,
Arnerika Serikat mulai waspada
terhadap pengaruh komunisme di
kawasan Pasifi c Selatan-

Sebenamya sampai tahun
l970an, perhatian Amerika pada
perkenrbangan negara-negara pasific

Selatan tidak begitu besar dibandingkan
perhatian Amerika pada negara dunia
ketiga lainnya. Hal ini disebabkan
karena negara-negara kecil di kawasan
Pasific Selatan dianggap belum begitu
penting bagi kepentingan Amerika. Di
sar.rlping itu di kawasan ini Amerika
telah mempercayakan pada kedua
sahabahlya yaitu Australia dan Selandia
Baru. Rendahnya perhatian Amerika
tcrscbut dimaksudkan agar Australia
dan Selandia Baru memfungsikan
negara-negara kecil tetangganya itu
untuk kepentingan politik, ekonomi dan
sosialnya. Walaupun demikian,
Amerika Serikat tetap mempunyai
kepentingan di kawasan i-ri, walau
hanya berskala kecil. Amerika Serikat
nrenunjukk0n perhatian yang positif atas
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dekolonisasi dan perkembangan negara-

luogara kccil yitllg bat'tt ([lct't',

1978:224).

b. Pcranan Anicrika Scrikat

dalrm bidang ekotrotttt.

Telah disebutkan diatas bahwa

perhatian Arnerika Serikat di kawasan

Pasific Selatan belum begitu besar

dibindingkan perhatian Amerika pada

negara-negefa dunia ketiga yang lain.

Namun sejak akhir tahun l970an

Amerika Serikat mulai menaruh

perhatian yang besar Pada kawasan

Pasific Selrtan ini karenr kawasan ini

diparrdang mempunyai prospek global

baik dalam bidang ekononri, bidang

politik nraupun bidang strategi. Oleh

sebab itu Amerika Serikat lebih
-t

rncrttpriuI itlskltr kewislrt Plsill c

Selatan dari pada EroPa.

Seperti Yang terlihat dari

kchadirar.r Antcrika ' Sciikat tli

Kepulaua.n Mariana sebagai Trust

Territories Amerika yang terletak di

Karvasau Pasific Sclatan yang dikuasai

oleh Amerika Serikat sejak berakhimya

Perang Dunia ll (Ray nrontl Dcrlnet &

Robert K Tumer, 1949: 373). HadimYa

Uni Soviet dengan Cina di Pasific

Selatan sebcnamya dikondisikan oleh

kesulitan ckononri yang dihadapi oleh

negara-t)egara di kawasan ini. Sebagai

negara-llegara Yang baru merdeka

perekonomian negara-negara di

kawasan irti scclang mencapai tahapan

porkclnballgan, Negara-ncgara Barat

tidak mencoba meuberi bantuan dalam

jumlah yang mctlladai. l)aila tahuu

1035, rrri"alrrya jtlrtlhh hltngtultl rcsttri

negara-negara Barat tidak mencapai 270

dari bantuan rsing yarrg diterinla oleh

nogara-rlegora Pasilic Selatan Olch
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sebab itu tampaknYa hanYa bantuan

ckonotni ytng bcsar yang halus menjadi

pilihan agff negara-negara Barat,

khusus Amerika Serikat daPat

mempertahankan pengaruhnya.

Perhatian Amerika kepada negara-

negara kepulauan di Pasific Selatan

lebih difokuskan Pada kontrak

penangkapan ikan, terutama ikan tuna.

Bagi negara-negara kecil di Pasific

Se!atan kekayaan lautau rnenjadi

sumber utama dari konsumsinYa.

Bagi Amerika, Perdagangan ikan

tuna dari negara-negara Pasific Selatan,

bertujuan untuk membantu dan

rnemperbaiki taraf hidup mereka yang

masih rendah. Lebih-lebih kondisi

politik dan ekonomi mereka rata-rata

belum stabil, sehingga keadaan ini

memaksa Amerika untuk

mernperhatikan dan memperjuangkan

nasib tnereka. Hasrat Amerika ini

bertujuan agar mereka tidak jatuh ke

tangan komunis. (J. Kusnanto Anggoro'

1987: I 8 8).

Di samping itu kePentingan

ekonomi global Amerika di Pasific

Selatan erat kaitannya dengan dimensi

ekonomi nasionalnYa. Hubungan

bilateral Amerika dengan Australia

lebih difonnulasikan dalam berbagai

bentuk yang menunjang perekonomian

keduanya. Kedua pemerintah bersepakat

untuk mengadakan Perlindungan
perdagangan di antara mereka, sehingga

hal ini akar-r mempcrmudah efektifitas

pasaran (Bill HeYden, 1987: 301).

Mclcku ( Amcrika clan Australia)

mcmandang tindakan ini Perlu

Jilakukan Arnerika banyck rnengirnpor

hasil pertanian, Peternakan dan

pcrtantbaugan. Bagi Amerika, impor

i

j
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yang paling penting dari Australia
adalah uranium, batu bala dan nikel.
Tcntu saja hasil tarubang ini
dipergunakan untuk tenaga nuklirnva.
Dernikian pula hubungan Amelika
clcngan Sclandia Balu sudah torjalin crat

sejak Perang Dunia II. Kepentingan

Dcngrn tlonrikian jalinan

kerjasama antara Arnerika Serikat,

Australia{ -(lxn Sclandia Boru' dalarn

bidalrg ekor.romi sudah terjaiin sejak

beberapa dasawarsa. Bahkan dapat

dilihat dari angka ekspor ekonorni

Australia dan Selandia Baru sejak tahun

l9l5 ccnderung rneningkat (Bill
Heyden, 1987:29). Bagi Australia dan

Sclandia Baru Anrcrika rnerupakan

rnitra kerja baik dalam bidang ekonomi,

politik dan strategi. 
'{ Arnerika juga

menrberi kcpercayaan kepada Australia
dar.r Selandia Baru untuk bertanggung
jarvab tcrha<lap ' ir"goro-u"gor*
kcpulauan di Pasitlc Selatan.

c. Peranart An.rcrika Serikat dalam

bidang politik dan strategi di kawasan

Pasiflc Selatan.

l) Dukungan Amerika terhadap proses

dekolonisasi negara-negara kawasan

Pasitic Selatan.
' Sepclti telah disebutkan di rnuka

bahr.va Arnerika Serikat rnenunjukkan
pcrlratiun positil' ltas rlckolonisasi dan

perkernbangan negara-negara kecil yang

baru. Dukuntan terhadap proses

dekolonisasi ini di samping untuk

nicngurangi bahiin bcban politik negara-

negara indt'k juga bermaksud untuk

mcniberi pcluang kepacla

di karvasan Pasific

llcgara-uegara

Selatan guna

kcnampuan-rnengernbangkarr

kcnrarttllurnrrya
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Amerika dengan Selandia Baru lebih

dititik beratkan pada impor hasil

pertanian dan petemakan. Urituk

mencukupi kebutuhan dalarn negeri

Amerika banyak mengimpor susu,

daging, wool, buah-buahan dan

gandum.

Sejarah telah mencatat bahwa

Australia berhasil mengintensifkan
peranan ekonominya di kawasan Lautan

Hindia dan Lautan Pasific. Sementara

itu Selandia baru telah meningkatkan

kerjasama dengan negara-negara di
Pasific Selatan dan memonitor kegiatan

negam-negara besar di Antartika
(Australian Foreign Affairs Record,

1987: 295-297). Dengan demikian

ekonomi global Amerika di kawasan

Pasific Selatan bertujuan untuk

memperbaiki kondisi ekonomi kawasan.

Stabilitas sosial dan pertumbuhan

ekonomi akan lebih dinamik, sehingga

negara-negara di kawasan ini dapat aktif
dal arn perdagangan intemasional.

Iagi menggantungkan diri lagi kepada

negara-negara induk, Amerika
rnemberi dukungan terhadap proses

dekolonisasi negara-negara di kawasan

Pasific Selatan, maka Amerika bersedia

untuk memperbaiki negara-negara yang

bebas dan merdeka.

Adapun perbaikan Amerika
dalam bidang politik yaitu Amerika
wajib membimbing negara-negara di
karvasan Pasific untuk mencari dan

mcnctapkan sistem pemerintahan yang

akan dipegang oleh mereka. Tentu saja

Amerika Serikat menghendaki sistem

dcnrokrasi yang berlaku di negara-

negara kawasan Pasific Selatan tersebut.

Dalam Perang Dunia II antara Australia

dcngan Arnerika sudah terjalinsohinggir urcrckn tirlak
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hubungan yang baik terutama pada

masa invasi Jcpang ntasuk kc kawasatr

Pasillc Selatau, Amct'ika Sclikat berjasa

drlonr nr.rrgltasi irtvlsi Jeprng ini yang

berakhir dengan kekalahan Jepang

.;ctclah lliroshiura clan Nagasaki di born

oleh Amerika Serikat.

Jalinan kerjasama yang baik ini

b'erlanjut setelah berakhimya Perang

Dunia {1, dimana Pada tanggal I

Septembii 1951 dibentuk Pakta

Pertahanan Pasitrc di Sau Fransisco. -

Pakta Pcrtahan.rn ini bct'natla ANZUS

(Australia, New Zeeland and United

state of Anrcrika). Adapun tujuan clari

pernbentukan ANZUS ini adalah

pcmcliharaatt pcldanlaian tlatr

keamanan regional di Pasific. Anggota-

anggota ANZUS telah \epakat bahwa di

antara nrcrcka harus saling Ilcmbantu,

sebab bahaya di satu pihak merupakat.t

bahaya mereka (A(stialian Foreign

Rccortl, 1984: 6115-(186). Kclradiran Uni

Soviet dan Cina di Pasillc Selatan telah

nrenggugah ANZUS utrtuk

membuktikan bahwa ANZUS

mempunyai tanggung jawab atas

keauranan rcgional Pasilic Sclatau.

Tanggung iawab keamanan

regional tcrsebut membuat ANZUS
- lcbih rktif drn lebih kreatif dalam

urcnghaclapi pct-kcrrbangirn kawasan.

Oleh sebab iti ANZUS selalu rnenjalin

hubungan dcngan negara-negara cli

Pasific Selatan. Di sarnping itu juga

lnolnpcl'Lli.,t lrtrltuttgatr kolcktil' scsirnra

anggota aliansi. Hubungan kolektif ini,

sccart sttalcgis, rtrcntl.lctttludith opcrasi

ANZUS dalam kct'iasama keamauan

regional. I,'cnrudian ini disebabkan

kalena: Di dalanr kerangka kerja ini

rurcngarttluttg korrtunikltsi lattgsttttg alltar
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anggota ANZUS. Komunikasi ini

diwujudkan, dalarn pertenuan-

pcrtclnuan tahunan Dewan ANZUS dan

kunjungan para pejabat pen':rintah. Di

sarnping itu, di antara anggota ANZUS

tersebut mempunyai kesamaan

pandangan hidup, tradisi politik dan

warisan budaya yang memPermudah

hubungan di antara mereka. Kesamaan

tersebut r.nerupakan modal utama bagi

ANZUS dalam melaksanakan Program
kerjanya. Kesamaan ini mempermudah

pernecahan masalah yang dihadapi

ANZUS, khususnya masalah stabilitas

kearnanan dan perdamaian regional.

Dan memang ANZUS telah

menempuh berbagai strategi t ntuk

rnembendung masuknYa Pengaruh
kornunis di Pasific Selatan.Strategi

ANZUS tersebut disesuaikan dengan

keadaan dan kebutuhan masYarakat

Pasific Selatan. Penyesuaian ini dapa

mengangkat penilaian rnereka terhadap

eksistensi ANZUS. Ini berarti

kecludukan ANZUS di Pasific Selatan

cukup memberi arti bagi negara-negara

di kawasan Pasific Selatan.

Sehubungan dengan

diselenggarakannya Fonrm Kerjasama

Ekonomi Asia Pasific (APEC) di kota

Seattle wilayah Washington DC

Amclika Serikat pada bulan Novetlrber

1993 ini, Perdana Menteri JePang

Hosokawa dalam wawancaranya

dengan wartawan Kompas mengatakan

bthwa: kchadiran militer Amerikat

Serikat di belahan bumi ini memainkan

pcran sallgat ponting bagi stabilitas Asia

Pasific (Kompas, 18 November

1993: I 5). Menurut penuturan seorang

pejabat departemen Amerika

mcngatakau bahwa APEC adalah tbrunr

al

{*il}:i4r}pr'.e l 
"r "-*i:Fl{i 

r '
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y.rng paling irisa tlihalapktrt untuk

melaksanakan libclalisasi perdagangan

KOSIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas dapat

ditarik suatu kesir.npulan bahwa Pasilir;

Sclatan nrcrttpakan kawasan yalrg

bgrada di lautan Pasit'ic bagian selatan

garis katulistiwa, yang terdiri d:ri
negara-n6gara kecil sePerti FUi,

Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, 
-

Kiribati, N'larshall, Mikronosia, Papua

Nugini, Samoa Barat, Selandia Brrru,

Tonga, Tuvalu, Vauratu dan Australia

di samping ncgara-negara kecil yang

hin. Karertr lctaknya ycng strategis

maka kawasan ini pada tahun 1960-an

rnulai diperhitungkaq* oleh negara-

negara besar.

Pada tahun 1990-arr, Tahun

1970-m dan tahun ,19p0-arl banyak

negara-negara di kawasan ini yang

rnernproklaur irkan diri sebagai neglra

merdeka walaupun munculnya mereka

sebcgai ncgrrl tnerdekc juga atas jrsa

luegara-negara lnggris, Amerika,

Australia yang telah rela melepaskan

negara-negara jajahannya. Kecuali

Perancis yang sarnpai sekarang tetap

menperlahankan Kaledonia Baru,

kepuiauan yang lair.r karena beberapr

alasan.

Sebagai negal'a Yallg baru

nrerdeka ternyata mereka belum mampu

r,rntuk bcrdiri scntl ili. Wal irupull llegara-

negara tersebut sar.rgat potensial karena

kckayaun allttl tllttt kckayaan lauhiya

namun rlereka beluut urampu untuk

nrcngunrlrlrttgk:Ltt scg:rllt potcllsi yllng

dirnilikinya. Oleh scbab itu mcreka

mcngharlpkart [rautuati juga binibingan

dari ncgura-ncgltra luar. I(arcua adanya
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di kawasan ini (Pasific Selatan)

(Tempo, 20 Novernber I 993: 46)

kelcrnrhan ini. tnerupakan peluan bagi

negara-negara asing ur.rtuk

memanfaatkan kehadirannYa di

kawasan ini.

Adapun negara-negara asing

yang hadir di kawasan ini adalah:

Jepang yang hadir dengan bantuan

ekonominya, Cina juga hadir dengan

kepentingan ekonomi dan sekaligus

ur.rtuk kcpentingan politiknya, Uni

Soviet hadir di kawasan ini denggan

berbagai alasan ekonomi tapi jelas Uni

Soviet akan menanamkan Pengaruh

kornunisnya di kawasan Pasific Selatan.

Kehadiran Amerika Serikat di Pasific

Selatan ini justru merupakan benteng

bagi masuknya pengaruh luar Yang

sangat membahayakan Perdamaian

dunia. Peranan Anrerika Serikat di

kawasan Pasific Selatan ini adalah

dalam bidang ekonomi dan dalam

bidang politik. Dalarn bidang ekotlomi

Amerika Serikat rnemberikan bantuan

dan memperbaiki taraf hidup mereka

yang rnasih rendah.

Dalam bidang Politik dan

strategi Amerika Serikat bersama-sama

dengan Australia dan Selandia Baru

yang terikat daiarn Pakta Pertahanan

ANZUS berusaha untuk membendung

rlrsuknya pcngaruh komunis yang

datang dari Uni Dsoviet maupun dari

Cina.Dengan demikian sebenamya

peranan Amerika di Pasific Selatan ini
brik dallm bidang ekonomi mauPun

dalam bidang politik dan strategi saling

bcrkaitan erat yaitu untuk keamanan

dan perdamaian regional di Pasific

Selatan.
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