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MISI BANTUAN AUSTRALIA DI PAPUA NUGINI  

TAHUN 2003 

 

Australia merupakan negara paling maju diantara 

beberapa negara-negara di kawasan Pasifik. Oleh karena 

itu Australia memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengambilan kebijakan di negara-negara Pasifik 

khususnya Pasifik Selatan. Salah satu peran Australia 

yang besar di kawasan Pasifik Selatan adalah misi 

bantuan di Papua Nugini. Misi Bantuan Australia ini 

merupakan bentuk tanggapan terhadap kegagalan suatu 

negara secara ekonomi dan keamanan. Hal ini merupakan 

langkah Australia untuk mencegah negara-negara lemah 

lainnya di wilayah tersebut agar tidak mengalami 

kegagalan.  

Ada dua faktor yang menjadi alasan Australia 

kembali membantu Papua Nugini, antara lain; Pertama, 

Australia telah membantu Papua Nugini semenjak sebelum 

merdeka, baik secara politik ekonomi, keamanan dan 

sebagainya, sehingga Papua Nugini dapat berdiri tegak 

menjadi negara yang merdeka penuh sejak tahun 1975. 

Seiring perjalanan waktu, pada 2003 dengan antusias 

yang tinggi, kembali lagi Australia terlibat dalam misi 

bantuan di Papua Nugini. 



 

 

Kedua, sebagai negara maju yang secara geografis 

berada di kawasan negara-negara yang relatif 

terbelakang dan miskin namun memiliki potensi pasar 

besar, demikian halnya sumber daya alamnya, Australia 

mengambil langkah mengirim bantuan ke Papua Nugini, 

jelas dan tidak lepas dari kepentingan atau motif 

terkait hal diatas yang manakah itu, hal ini menarik 

untuk di teliti lebih lanjut. 

Selain itu ada dua faktor utama yang mendorong 

Australia pada 2003 melakukan misi bantuan ke Papua 

Nugini; Pertama adalah kepentingan strategis geopolitik 

bagi ekonomi dan perdagangan Australia. Kedua adalah 

pertanggungjawaban regional Australia di kawasan 

Pasifik Selatan sebagai warga masyarakat internasional 

yang baik. 

Disaat Papua Nugini menjadi sarang terorisme, 

penyelundupan dan pusat perdagangan illegal serta obat-

obat terlarang maka menuntut Australia untuk membantu 

mengatasi permasalahan di Papua Nugini. Instabilitas 

yang terjadi di Papua Nugini apabila dibiarkan akan 

berdampak buruk pada situasi keamanan Australia. 

Adanya perusahaan Australia y6ang bergerak di 

bidang pertambangan di Papua Nugini seperti Bulolo Gold 

Dredging Company Ltd, Resourcehouse , Lihir Gold Ltd, 



 

 

Conzinc Rio Tinto, Newcrest Mining Ltd dan BHP 

Billiton, menjadi satu pertimbangan lain bagi Australia 

untuk selalu membantu Papua Nugini. Oleh karena itu 

Australia membuat perencanaan strategis terhadap 

kebijakannya untuk memikirkan lebih jauh lagi jangka 

panjang pertahanan dan ekonominya terutama di kawasan 

Pasifik Selatan. 

Dipahami faktor keamanan dan ekonomi sangatlah 

penting bagi eksistensi Australia. Tidak stabilnya 

bidang ekonomi dan keamanan di Papua Nugini dapat 

berdampak buruk bagi Australia, karena berdampak tidak 

baik bagi keamanan Australia. Instabilitas yang terjadi 

di Papua Nugini apabila dibiarkan akan berdampak buruk 

pada situasi keamanan Australia. 

Banyaknya perusahaan Australia di Papua Nugini 

menjadi satu pertimbangan lain bagi Australia untuk 

selalu membantu Papua Nugini. Oleh karena itu Australia 

membuat perencanaan strategis terhadap kebijakannya 

untuk memikirkan lebih jauh lagi jangka panjang 

pertahanan dan ekonominya terutama di kawasan Pasifik 

Selatan. 

Faktor manifestasi pertanggungjawaban regional 

Australia di kawasan Pasifik Selatan sebagai warga 



 

 

masyarakat internasional yang baik. Australia merupakan 

bagian dari warga masyarakat internasional.  

Dapat disimpulkan keamanan suatu negara tidak 

terlepas dari keamanan negara lain yang ada dalam 

kawasannya. Oleh karena itu sebagai bagian dari negar-

negara di Pasifik Selatan, Australia mempunyai tanggung 

jawab untuk membantu memulihkan keamanan di Papua 

Nugini agar tidak dijadikan sebagai tempat kejahatan 

transnasional oleh para pelaku kriminal dimana hal 

seperti ini apabila dibiarkan dapat membahayakan 

keamanan negara-negara tetangga lainnya termasuk 

Australia. Pentingnnya peran Australia dalam misi 

bantuan di Papua Nugini bertujuan untuk menjaga 

keamanan nasional negaranya pada khususnya dan keamanan 

regional pada umumnya yang mana semuanya ditujukan 

untuk melindungi kepentingan nasional negaranya. 

Tujuan sebenarnya dari semua misi bantuan 

Australia ke negara-negara pasifik adalah kepentingan 

pencitraan Australia dalam pergaulan dunia 

internasional, karena dengan pencitraan yang baik dan 

positif akan berdampak baik bagi Australia, antara lain 

adalah; Pertama Australia dapat diterima dalam 

pergaulan dunia internasional, Kedua tidak di pandang 

sebelah mata oleh negara dunia dan Ketiga dalam 



 

 

melakukan kerjasama dengan negara lain dapat lebih 

mudah karena peran Australia dalam mengamankan keamanan 

regional mereka dan membantu negara-negara pasifik. 

 

 

 

 

 


