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BAB III 

LANDASAN HUKUM KERJASAMA ANTARA  

QUEENSLAND DAN JAWA TENGAH 

 

Dalam suatu hubungan kerjasama terdapat aturan-aturan hukum yang 

digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. Aturan-aturan 

tersebut merupakan suatu acuan hukum dalam pelaksaanaan hubungan kerjasama. 

Selain itu, adanya peraturan hukum yang berlaku dalam setiap kerjasama dapat 

memudahkan para pihak yang bekerjasama mematuhi aturan yang berlaku. Dengan 

demikian akan terbentuk komitmen yang kuat bagi masing-masing pihak dalam 

bekerjasama. Dalam hal ini ada beberapa landasan hukum yang digunakan dalam 

hubungan kerjasama antara Negara Bagian Queensland dan Provinsi Jawa Tengah. 

1. Konvensi Wina 1969 dan 1986 sebagai Hukum Perjanjian Internasional 

Konvensi Wina merupakan peraturan fundamental dalam suatu perjanjian 

dalam sejarah hubungan internasional. Konvensi ini berisi tentang hukum-hukum 

internasional yang mengatur segala bentuk hukum perjanjian. Konvensi Wina telah 

banyak digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian bagi negara-negara di 

dunia. Konvensi Wina 1969 disetujui pada tanggal 23 Mei. Konvensi Wina 1969 ini 

berisi tentang Hukum Perjanjian. Sedangkan Konvensi Wina 1986 terbentuk setelah 

Konvensi Wina pertama pada tahun 1969. Konvensi Wina 1986 disetujui pada tanggal 
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21 Maret. Konvensi Wina 1986 ini berisi tentang Hukum Perjanjian antara Negara 

dengan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional.  

Dalam Konvensi Wina 1696, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan 

internasional yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum 

internasional, baik kesepakatan tersebut diwujudkan dalam instrumen tunggal atau 

dalam dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan dan tidak memandang apapun 

namanya.1 Demikian juga di dalam Konvensi Wina 1986 dijelaskan bahwa, perjanjian 

merupakan sebuah kesepakatan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan 

dirumuskan dalam bentuk tertulis; 1) antara Negara dengan Organisasi Internasional; 

atau 2) antara Organisasi-organisasi Internasional, baik kesepakatan tersebut 

diwujudkan dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang saling 

berkaitan dan tidak memandang apapun namanya.2 Makna ini menunjukkan bahwa 

suatu perjanjian internasional diwujudkan dalam kesepakatan tertulis antara pihak-

pihak yang membuat kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan tertulis ini merupakan 

suatu tanda jika antara pihak satu dengan pihak kedua atau lain saling berkomitmen 

terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat 

dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu 

perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, 

                                                           
1  Vienna Convention on the law of treaties, United Nations, Vol. 1155-I-18232, hal. 333 
2  Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 

International Organizations 1986, United Nations publication, Sales No. E.94.V.5, hal. 3. 
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subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk 

pada atau diatur oleh hukum internasional.3 

Berkaitan dengan hal tersebut, Konvensi Wina 1969 dan 1986 digunakan 

sebagai kerangka dasar dalam pembuatan kesepakatan atas kerjasama yang dijalin oleh 

Pemerintah Negara Bagian Queensland dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur suatu perjanjian, yaitu adanya 

kesepakatan yang terjadi antara Pemerintah Negara Bagian Queensland dengan 

Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Hal-hal yang telah disepakati dalam rangka 

hubungan kerjasama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) 

yang pertama kali ditandatangani tahun 1991. Bahkan, MoU ini telah mengalami 

perpanjangan masa berlaku sebanyak beberapa kali. Selain itu, terdapat subyek-subyek 

yang melakukan perjanjian yang tidak lain adalah Pemerintah Negara Bagian 

Queensland dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Obyek yang disepakati merupakan 

bidang-bidang kerjasama yang diantaranya adalah perdagangan, investasi, pertanian, 

peternakan, pendidikan, alih teknologi, pertukaran budaya, dan lain sebagainya. 

Bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional tercermin dari komitmen yang dibuat 

dan dilakukan oleh Pemerintah Negara Queensland dan Pemerintah Daerah Jawa 

Tengah untuk tidak memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak. Selain itu, 

apabila dalam menjalin hubungan kerjasama terdapat suatu permasalahan maka 

                                                           
3  Parthiana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002, Hal.14, 

sebagaimana dikutip dalam ”Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan Negara (Studi Kasus: Indonesia)”, Penulis: Zulkifli. Hal. 68, Fakultas Hukum, Universitas 

Indonesia. 2012. 
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negosiasi merupakan jalan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini 

sejalan dengan Konvensi Wina sebelumnya, yaitu Konvensi Wina 1969, tentang 

Hukum Perjanjian Pasal 26 telah meyatakan dalam hal ini bahwa tiap-tiap perjanjian 

yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik 

atau in good faith. Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah 

diakui secara universal dan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum 

(general principles of law).4 

Berdasarkan Konvensi Wina, perjanjian internasional hanya dapat dilakukan 

antar negara, antar organisasi internasional, ataupun antara negara dan organisasi 

internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagai aktor sub-Negara baik 

Pemerintah Negara Bagian Queensland maupun Pemerintah Jawa Tengah 

menggunakan surat kuasa penuh (full powers) dari masing-masing Pemerintah 

Negaranya. Hal ini mengingat bahwa Negara-lah yang memiliki kuasa untuk membuat 

suatu perjanjian Internasional. Apabila suatu pemerintah daerah akan melakukan 

perjanjian internasional maka pemerintah kota, pemerintah negara bagian atau 

pemerintah provinsi harus memperoleh surat kuasa penuh (full powers). Hal ini 

merupakan suatu syarat yang telah ditetapkan. "Surat kuasa penuh" (full powers) adalah 

sebuah dokumen yang berasal dari pejabat negara yang berwenang atau dari organ yang 

kompeten dari organisasi internasional menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk 

mewakili Negara atau organisasi untuk negosiasi, mengadopsi atau mengautentikasi 

                                                           
4 Ibid, Parthiana, I Wayan. Hal. 1 
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teks perjanjian, untuk mengekspresikan persetujuan dari Negara atau organisasi untuk 

terikat oleh perjanjian, atau untuk mencapai tindakan lain sehubungan dengan 

perjanjian.5 Melalui full powers ini, maka pemerintah negara bagian, pemerintah kota 

atau bahkan pemerintah propinsi dapat mengikatkan diri pada perjanjian internasional 

sesuai dengan hukum internasional. Dalam hal ini Pemerintah Negara seakan 

memberikan mandat atau mendelegasikan Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam 

perjanjian internasional atas nama Negara. Sehingga dalam lingkup perjanjian 

internasional, Pemerintah Negara Bagian Queensland merepresentasikan Pemerintah 

Australia. Sedangkan Pemerintah Daerah merepresentasikan Pemerintah Indonesia. 

Keduanya membuat kesepakatan untuk menjalin kerjasama yang diikat dalam bentuk 

MoU. 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang  Hubungan Luar Negeri 

Hubungan luar negeri merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh, dalam 

hal ini negara dengan negara lain, baik komunikasi maupun interaksi. Hubungan luar 

negeri ini biasanya dilakukan untuk saling bekerjasama dan menambah relasi dalam 

pergaulan internasional. Negara memiliki kewenangan yang besar untuk menjalin 

hubungan dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena negara adalah aktor utama 

dalam hubungan internasional. Namun, perubahan zaman yang kian maju sedikit demi 

sedikit memunculkan aktor baru dalam hubungan internasional. Aktor-aktor non-

                                                           
5 Op.cit, Article 2: Use of Terms, point (c), hal. 4 
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negara (non-state) dan sub-negara (sub-state) muncul dengan peran yang cukup 

signifikan. 

Di Indonesia, kewenangan aktor sub-negara didalam pemerintahan telah diatur 

sendiri dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004. Undang-undang ini mengatur 

tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh 

pemerintah pusat untuk mengatur wilayahnya sendiri, yang kemudian disebut sebagai 

otonomi daerah. Kewenangan daerah yang dimaksud ini salah satunya adalah 

kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri. Hal ini sejalan dengan perubahan 

yang cukup signifikan terhadap peran pemerintah daerah di ranah internasional. Oleh 

sebab itu, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 37 tahun 1999 yang 

mengatur hubungan luar negeri. Di dalam Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa, hubungan 

luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional 

yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-

lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.6  

Hal ini menunjukan bahwa tidak hanya Pemerintah Pusat yang dapat 

melaksanakan hubungan luar negeri, tetapi Pemerintah Daerah pun memiliki 

kesempatan untuk melakukan hubungan luar negeri. Namun, dalam hal ini hubungan 

luar negeri yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentunya 

berbeda. Hubungan luar negeri yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

                                                           
6 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Dasar 

Hukum, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2006, Hal.10 
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adalah hubungan luar negeri yang berkaitan dengan kerjasama seperti pendidikan, 

perdagangan, budaya dan lain sebagainya diluar bidang keamanan dan politik. Ini 

disebabkan karena bidang keamanan dan politik adalah bidang dimana kapasitasnya 

berada ditangan Pemerintah Pusat sebagai negara. Sehubungan dengan hal tersebut, 

terdapat beberapa syarat bagi Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan hubungan 

luar negeri sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri 

Indonesia Nomor SK.09/A.KP/XII/2006/01: 

1) Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);  

2) Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;  

3) Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);  

4) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;  

5) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing 

negara;  

6) Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;  

7) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan 

saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;  

8) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan 

daerah serta pemberdayaan masyarakat.7 

 

Hal tersebut menjadi penting diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, karena 

apabila hubungan luar negeri yang akan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan 

hukum negara maka akan mengganggu keutuhan dan kestabilan negara. Selain itu, 

hubungan luar negeri yang akan dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan politik 

luar negeri yang dimiliki negara. Hal ini telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 

37 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa, hubungan Luar Negeri 

                                                           
7 Ibid, Mekanisme Umum Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Daerah, Hal 19-20 
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diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan 

nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.8 Ketentuan ini berlaku bagi para 

pihak yang melakukan hubungan luar negeri, baik itu pemerintah ataupun instansi non-

pemerintah.  

Di dalam pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999, disebutkan 

bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat 

pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang 

tertentu. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2, disebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang 

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan Menteri. Koordinasi ini merupakan aspek yang penting sebelum mengambil 

keputusan atas hubungan yang akan dijalankan. 

Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya 

sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi 

kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak 

bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, prosedur 

pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam UU Perjanjian 

Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antar 

depatemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan 

Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis dan yuridis mengenai 

                                                           
8 Ibid, Dasar Hukum, Hal.10 



44 

 

rencana pembuatan perjanjian internasional.9 Apabila dalam konsultasi dengan Menteri 

ini berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka 

suatu hubungan luar negeri tersebut dapat dijalankan. Perihal konsultasi yang 

dilimpahkan kepada Menteri ini pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 1999 tentang Aparatur Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan 

bahwa Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri. Sehingga 

segala proses konsultasi mengenai hubungan luar negeri baik yang akan dilakukan oleh 

pemerintah daerah, pemerintah kota dan lain sebagainya harus melalui Menteri. Selain 

itu, koordinasi penyelenggaraan Politik Luar Negeri dilakukan oleh Menteri sehingga 

kerjasama atau hubungan luar negeri yang bersinggungan dengan Politik Luar Negeri 

negara Indonesia sebelumnya harus melalui koordinasi dengan Menteri. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional 

Dalam setiap hubungan luar negeri pasti terdapat kesepakatan diantara para 

pihak yang melakukan. Kesepakatan ini biasanya diwujudkan dalam suatu perjanjian 

internasional. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama 

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.10 Dalam pasal 5 ayat 1 

                                                           
9 Supriyanto, Agustinus dan Andi Sandi ATT, Pengembangan Potensi Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Melalui Kerjasama Sister Province, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada (Mei 2001), 

hal.128, sebagaimana dikutip dalam “Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh 

Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerjasama Sister City/Sister Province)”, Penulis: Harza 

Sandityo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal 58. 
10 Undang-Undang No.20 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 1 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa lembaga negara dan 

lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan 

daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional terlebih 

dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan 

Menteri.11 Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung 

jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, seperti yang tertera dalam 

pasal 1 ayat 9.  

Di dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan konsultasi dan 

koordinasi mengenai rencana membuat perjanjian internasional, menteri tidak bertugas 

sendirian. Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal yang menyangkut 

kepentingan publik. Hal ini dilakukan supaya keputusan yang diputuskan tidak semata-

mata berdasarkan perspektif menteri tetapi juga berasal dari lembaga negara yang lain 

(DPR), apalagi perjanjian yang akan berpengaruh terhadap publik. Konsultasi dan 

koordinasi ini mencakup empat bidang, yaitu politis, yuridis, teknis dan security. 

Maksud dari politis adalah tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan 

Kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya. Kedua yuridis, 

yaitu adanya jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-

celah (loopholes) yang merugikan dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga adalah 

                                                           
11 Op.cit 
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teknis, yaitu tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen 

Teknis terkait. Sedangkan yang keempat adalah security atau keamanan. Security 

adalah bahwa kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses 

atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu dan mengancam 

stabilitas negara.12 Itulah empat aspek penting yang menjadi bidang konsultasi dan 

koordinasi apabila akan melakukan perjanjian dan hubungan luar negeri. Hal ini 

dilakukan agar kerjasama luar negeri yang akan dilaksanakan berjalan dengan aman. 

Perjanjian Internasional hanya dapat dilakukan oleh negara, maka perjanjian 

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus memperthatikan ketentuan nasional yang 

berlaku dan mengikuti konsekuensi yang harus dilakukan. Bagi pemerintah daerah, 

pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang akan melakukan perjanjian 

internasional konsekuensi yang perlu dilakukan yaitu harus menggunakan surat kuasa 

penuh (full powers). Sesuai dengan yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 menyatakan 

bahwa, seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan 

menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada 

perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa. Surat Kuasa ini didapatkan dari 

Presiden atau menteri yang berwenang. Ketentuan ini juga telah ditegaskan dalam 

Konvensi Wina 1986. Surat Kuasa (full powers) ini berguna untuk mengesahkan posisi 

Pemerintah Daerah dalam penandatanganan suatu perjanjian internasional dimana 

dalam hal ini posisi Pemerintah Daerah adalah perwakilan dari negara. 

                                                           
12 Zulkifli, Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Perbatasan Negara (Studi Kasus: 

Indonesia), Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, Hal. 86-87 
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Bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perjanjian internasional, mekanisme 

yang harus dijalani tidak hanya berhenti pada konsultasi dan koordinasi dengan 

Menteri dan instansi yang terkait. Mekanisme yang harus ditempuh juga melalui 

lembaga-lembaga daerah seperti DPRD. Disebutkan dalam pasal 42 ayat 1 huruf f 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai tugas dan wewenang 

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana 

perjanjian internasional di daerah. Maksud dari rencana perjanjian internasional di 

daerah ini adalah rencana kerjasama atau hubungan antara Pemerintah Daerah dengan 

pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, disebutkan 

juga pada pasal 42 ayat 1 huruf g bahwa DPRD memberikan persetujuan terhadap 

rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

 Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Negara Bagian Queensland dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kerjasama antar sub-state. Dengan demikian 

keduanya saling menginterpretasikan negara masing-masing. 

 

4. Konstitusi Australia Pasal 51 (XXXVIII) 

Konstitusi Australia pasal 51 (XXXVIII) atau Australian Constitution Section 

51 (XXXVII) adalah konstitusi yang digunakan negara Australia dalam menjalankan 

agenda negara dan sumber peraturan perundang-undangan di Australia. Australia 

merupakan negara persemakmuran Inggris dimana konstitusi atau hukum yang berlaku 

berada langsung dibawah Pemerintahan Inggris. Namun, dengan terbentuknya 

Konstitusi Australia ini menjadi tanda kelahiran suatu bangsa bagi Australia. Hal ini 
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menandakan bahwa Australia telah menjadi negara yang independen dan memiliki 

konstitusi sendiri untuk mengatur negaranya. Independen dalam hal ini berarti bahwa 

segala bentuk operasional negara, terutama pengambilan kebijakan dalam negeri dapat 

diatur secara mandiri oleh Pemerintah Australia. Konstitusi Australia ini menerangkan 

tentang hukum-hukum dasar Pemerintah Australia. Tentunya, konstitusi ini adalah 

sumber hukum fundamental bagi setiap orang Australia termasuk Parlemen 

Pesemakmuran dan Parlemen di masing-masing negara bagian. Konstitusi ini bersifat 

mengikat baik bagi orang Australia maupun Pemerintahnya. Dengan demikian segala 

undang-undang yang disahkan oleh Parlemen tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi karena jika bertentangan maka akan dianggap undang-undang tersebut tidak 

valid. 

Konstitusi Australia ini membentuk sistem federal. Dalam sistem federal ini 

pembagian kekuasaan didistribusikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Di Australia sendiri kekuasaan didistribusikan kepada pemerintah federal dan enam 

negara serikat. Batang tubuh Konstitusi Australia terdiri dari delapan bab dan lima sub-

bab. Selain itu, didalam konstitusi tersebut terdapat 128 ayat. Konstitusi ini berisi 

ketentuan-ketentuan aturan pemerintahan Australia. Konstitusi Australia mengatur 

permasalahan terkait hubungan luar negeri, keamanan, dan politik negara. Hubungan 

luar negeri adalah hubungan yang dijalin antara suatu negara dengan negara lain. Pihak 

yang diberikan kewenangan dalam menjalin suatu hubungan luar negeri adalah negara. 

Sehingga dalam beberapa kasus hubungan antara wilayah sub-negara akan ada 
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keterangan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan antar negara tetapi 

diwakilkan oleh wilayah-wilayah sub-negara tertentu. 

Di dalam Konstitusi Australia, hubungan luar negeri ini disebut sebagai 

external affairs. External affairs merupakan suatu istilah yang digunakan oleh negara-

negara persemakmuran Inggris untuk menggambarkan hubungan luar negerinya 

dengan negara lain. Hal ini dimulai dari terbentuknya Federasi, pada tahun 1901, tidak 

mengubah koloni Australia menjadi negara berdaulat. Ini hanya bergabungnya enam 

koloni menjadi satu lebih besar koloni federasi.13 Kebijakan luar negeri politik masih 

dilakukan oleh pemerintah Inggris. Konstitusi tidak mengandung kekuatan nyata untuk 

membuat perjanjian atau ketentuan yang memberi efek mengikat. Sebaliknya, dalam 

Bagian 51 (xxix), Parlemen Persemakmuran diberi wewenang untuk membuat undang-

undang yang berkaitan dengan "Urusan eksternal." Kata "eksternal" digunakan untuk 

mencakup hubungan dalam kekaisaran serta hubungan dengan negara-negara asing.14 

Dengan demikian, pasal 51 (xxix) Konstitusi Australia ini sebagai salah satu rujukan 

dalam menjalin hubungan luar negeri baik oleh Pemerintah Federal Australia maupun 

negara bagian Australia. 

Konstitusi Australia pasal 51 ini mengatur tentang kekuasaan legislatif 

parlemen. Di dalam pasal ini terdapat 39 butir point.15 Salah satu point tersebut adalah 

                                                           
13 Starke, Commonwealth in International Affairs, 345 sebagaimana dikutip dalam “Commonwealth of 

Australia”, Penulis: Anne Twomey, hal. 40 
14 R v Burgess; Ex parte Henry (1936) 55 clr608, 684–5; and Victoria v Commonwealth (1996) 187 

clr416, 482, sebagaimana dikutip dalam “Commonwealth of Australia”, Penulis: Anne Twomey, hal. 

40 
15 Australia’s Constitution, Parliamentary Education Office and Australian Government Solicitor, 

Canberra, hal.14-15 
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mengenai external affairs. Pasal 51 (xxxix) ini mengandung penjelasan mengenai 

prosedur dan kewenangan bagi pemerintah negara bagian dan pemerintah Australia 

apabila ingin mengadakan hubungan atau kerjasama luar negeri. Pasal 51 dari 

Konstitusi menganugerahkan pada Parlemen Persemakmuran kekuasaan untuk 

membuat undang-undang yang berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk 

perdagangan dan perniagaan dengan negara-negara lain, pertahanan, perikanan 

eksternal, naturalisasi dan asing, perusahaan asing, imigrasi dan emigrasi, dan urusan 

eksternal. 16 

Berdasarkan Pasal 51 (xxxvii), parlemen negara dapat merujuk hal kepada 

Parlemen Persemakmuran, memberikan kekuatan untuk mengatur dalam kaitannya 

dengan mereka. Mekanisme ini digunakan untuk berurusan dengan standar saling 

pengakuan dan kualifikasi di Selandia Baru dan Australia. Selanjutnya, di bawah Pasal 

51 (xxxviii), Persemakmuran dapat melaksanakan, atas permintaan parlemen negara, 

setiap kekuasaan yang pada saat federasi dapat dieksekusi hanya oleh Parlemen 

Westminster.17  

Selain itu, pasal 51 (xxix) yang berkaitan dengan urusan eksternal, kekuatan 

lain mampu memiliki hubungan eksternal juga telah disebutkan dan Parlemen 

Persemakmuran telah berunding dengan kompetensi untuk mengatur sehubungan 

dengan semua hal ini. Meskipun rompi kekuasaan eksekutif di Ratu, namun tidak 

seperti UU British Amerika Utara, hal tersebut secara jelas diatur bahwa kekuatan 

                                                           
16 Twomey, Anne. Commonwealth of Australia, hal. 41 
17 Ibid, hal. 42 
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"adalah dieksekusi oleh Gubernur Jenderal sebagai Ratu perwakilan dan meluas ke 

pelaksanaan dan pemeliharaan" hukum Konstitusi dan Commonwealth.18 Konstitusi 

inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Australia dan pemerintah negara 

bagian di Australia dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara 

lain. Hal ini juga didorong oleh Pemerintah Commonwealth yang memberi kesempatan 

kepada kepada negara-negara persemakmurannya untuk bermitra dengan negara lain 

demi terwujudnya negara yang lebih terbuka dan maju. 

 

                                                           
18 Kidwai, M.H.M. External Affairs Power  and the Constitutions of British Dominions, The University 

of Queensland Law Journal, Vol. 9, No. 2, hal. 174 


