
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perang dunia II memunculkan Jepang bersama Jerman dan Italia sebagai kekuatan baru 

yang mencoba mendominasi dunia melalui pengaruh militernya. Namun, rencana tersebut gagal 

menyusul kekalahan tiga negara tersebut sebagai hasil akhir perang dunia kedua dimana pasukan 

sekutu (Amerika Serikat, Perancis, Uni Soviet, Inggris) berhasil memenangkan teater perang 

dunia kedua. Dari ketiga negara tersebut, Jepang merupakan satu-satunya negara di Asia yang 

mempu melakukan ekspansi militer terhadap negara lain pada saat perang dunia kedua terjadi. 

Kekuatan militer yang kuat serta dukungan dari Italia dan Jerman membuat Jepang tidak ragu 

melakukan invasi terhadap China, Uni Soviet, dan pangkalan militer angkatan laut Amerika 

Serikat, Pearl Harbour(Nish,2002).  

 Kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua berakhir pasca keberhasilan pihak sekutu 

menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Momen ini menjadi 

penting karena membuat Jepang mengakui kekalahannya terhadap pihak Sekutu dan juga 

menandai berakhirnya perang dunia kedua. Pasca kekalahan tersebut, Jepang diharuskan untuk 

tunduk dibawah Amerika Serikat (AS) melalui kepemimpinan Douglas McArthur sebagai 

Supreme Commander for the Allied Powers. Pendudukan AS di Jepang pada saat itu bertujuan 

untuk melakukan demiliterisasi dan mengubah Jepang menjadi negara demokrasi. Demiliterisasi 

bertujuan untuk menghapuskan angkatan bersenjatanya sebagai jaminan bahwa nanti Jepang 

tidak akan melakukan aktivitas militer kembali yang merugikan negara lain, sedangkan 

demokratisasi dilakukan guna menjamin Jepang agar menjadi negara anti-perang dan 

menghilangkan sistem feodal yang selama prosesnya hanya menguntungkan elit-elit politik (Jeff 

Kingston,2011). 

 Melalui deklarasi Postdam yang dikumandangkan pada 25 Juli 1945, Jepang 

membenarkan kesalahan yang mereka perbuat saat perang dunia kedua. Pasca pengakuan Jepang 

atas kesalahan yang pernah dilakukan pada perang dunia kedua, Jepang mulai menganut 

konstitusi baru sebagai permulaan kehidupan bernegara Jepang yang baru pada tahun 1946. 

Konstitusi ini kemudian dikenal dengan konstitusi Pasifis yang menjelaskan bahwa Jepang 



berjanji akan meninggalkan perang. Pasal 9 daripada konstitusi ini menjadi landasan Jepang 

yang dirancang guna menjamin bahwa Jepang tidak akan pernah terlibat dalam peperangan 

dengan menghilangkan unsur-unsur militer yang bersifat ofensif (Fink,2008). Isi dari pasal 9 

tersebut berbunyi : 

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the 

Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the 

threat or use of force as means of settling international disputes. In order to 

accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well 

as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the 

state will not be recognized” (The Constitution of Japan, 1946). 

 Draft konstitusi Jepang yang juga diawasi dan dibawahi langsung oleh SCAP pada masa 

pendudukan Amerika Serikat di Jepang ini pada dasarnya melarang secara keras penggunaan 

militer dalam kondisi apapun, tidak hanya melarang terlibat dalam peperangan namun dalam 

pertahanan diri nasional serta dalam mempertahankan pendirian militer apapun. Interpretasi 

mengenai anti-militeristik sendiri pada saat itu dibangun dan dipertahankan oleh Perdana 

Menteri Yoshida Shigeru sebagai upaya dalam mengakhiri kependudukan Amerika Serikat di 

Jepang dengan meyakinkan dunia bahwa Jepang tidak akan membanngun angkatan perang dari 

segi apapun sebagai upaya perdamaian dunia (Hughes,2006). 

 Akhir perang dunia II menimbulkan kebangkitan ideologi Komunisme oleh Uni Soviet 

dan Liberalisme yang diusung Amerika Serikat. Untuk melawan penyebaran komunisme di 

dunia, Amerika Serikat menetapkan dua kebijakan utama yaitu, membangun tatanan ekonomi 

Liberal dunia yang berpusat pada pasar dan pencegahan ekspansi Uni Soviet. Kebijakan ini 

kemudian di implementasikan melalui pemberian bantuan secara ekonomi dan militer terhadap 

negara-negara yang menganut sistem demokrasi di dunia, khususnya Jepang. Kebijakan Amerika 

Serikat yang melakukan demiliterisasi dan demokratisasi kemudian berlanjut kepada 

mengaktifkan kembali militer Jepang sebagai benteng melawan Komunisme di Asia (Takashi 

Yoneyama, 2014). Kebijakan Amerika Serikat dalam mengaktifkan kembali militer Jepang pada 

awalnya bermula dari perintah Douglas McArthur kepada Yoshida Shigeru yang menjabat 

sebagai Perdana Menteri Jepang pada saat itu untuk membentuk badan keamanan dalam negeri 

Jepang yang bernama National Police Reserved setelah perang Korea terjadi pada tahun 1950 

yang kemudian berevolusi menjadi Self Defense Forces(Eldrige,2017). 



 Pada tahun 1951 Jepang dan Amerika Serikat memilih untuk menjalin hubungan baru. 

Melalui momentum perjanjian San Fransisco antara Amerika Serikat dan Jepang, kedua negara 

tersebut sepakat untuk membuat kerjasama pertahanan antara kedua belah pihak. Salah satu poin 

penting dalam perjanjian kerjasama pertahanan antara AS dengan Jepang berada dalam pasal 

lima yang berbunyi : 

“Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the 

territories under the administration of Japan would be dangerous to its own 

peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in 

accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed 

attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to 

the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of 

Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security 

Council has taken the measures necessary to restore and maintain international 

peace and security(US-Japan Security Treaty, 1951). 

 Pasal ini menjelaskan bahwa jika Jepang berada di bawah ancaman maka Amerika 

Serikat akan membantu Jepang untuk mengatasi masalah tersebut yang ditunjukan kalimat 

pertama yang menjelaskan bahwa Jepang dan Amerika Serikat menyadari bahwa jika terdapat 

suatu pihak yang menyerang wilayah administrasi Jepang akan berbahaya terhadap keamanan 

dan perdamaian serta menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan bertindak terhadap 

tindakan ini sesuai dengan ketentuan dan proses konstitusionalnya.  

 Keamanan kawasan Asia Timur setelah perang dingin dan pada abad 21 telah berubah. 

Perubahan tersebut muncul dengan disusulnya beberapa perubahan seperti, kebangkitan China, 

baik dalam ekonomi dan politik dan kepemilikan nuklir Korea Utara yang mengganggu stabilitas 

regional. Meskipun dinamika ekonomi dan integrasi terus di upayakan, namun stabilitas regional 

merupakan jalan yang masih sulit untuk dilakukan oleh negara-negara dalam kawasan Asia 

Timur (Chu Shuolong,2007). Bagi Jepang, selain Korea Utara, peningkatan militer China 

merupakan ancaman yang nyata.Saat ini China menjadi salah satu Negara di kawasan Asia 

Timur yang begitu berambisi dalam peningkatan kekuatan militer. Keinginan Ini tertuang dalam 

“The 2015 ChineseWhite paper China’s Military Strategy” yang dikeluarkan oleh Kantor 

Informasi Dewan Negara China yang menyatakan bahwa perubahan militer secara besar-besaran 

ini merupakan  impian China untuk mencapai terciptanya militer yang kuat bagi bangsa China. 

Impian China adalah untuk membuat negaranya  kuat, sedangkan tanpa militer yang kuat, sebuah 

negara tidak dapat aman untuk bertahan hidup (Defence Intellegence Agency, 2019).  



 Pada tahun 2015, dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China membuat 

perombakan terhadap PLA (People’s Liberation Army). Perombakan militer ini dirancang 

sebagai kekuatan yang lebih besar sertadapat bersaing dengan kapabilitas militer Amerika 

Serikat. Kemudian, dampak dari perombakan militer China adalah membangun PLA Rocket 

Force, Unified China’s Space and Cyber capabilities Under the Strategic Support Force, serta 

pendukungan logisitik untuk menigkatkan kapabilitas operasi PLA. (Defence Intellegence 

Agency, 2019).Dalam kebijakan pertahanan China tersebut, angkatan bersenjata 

Chinamemfokuskan kebijakan pertahanan nya pada tujuan Partai Komunis China untuk 

membangun militer yang kuat, menanggapi kebutuhan keamanan utama negara yang bertujuan 

untuk membangun militer yang terinformatif dan memenangkan perang informasi, memperdalam 

reformasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata secara menyeluruh, membangun sistem 

modern pasukan militer dengan karakteristik China, dan terus-menerus meningkatkan 

kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan dan menyelesaikan tugas 

militer yang beragam(Kutipan Strategi Militer China dalamDefence Intellegence Agency, 2019). 

Selain itu, perombakan secara masif oleh China juga disusul oleh peningkatan anggaran yang 

selalu meningkat beberapa tahun terakhir. 

Gambar 1.1 

Anggaran Pertahanan China (2003-2015) 

 

Sumber :Data diolah oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

yang diambil dari: https://www.sipri.org/databases/milex. 

https://www.sipri.org/databases/milex


 Anggaran pertahanan militer China yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2003 

sampai 2015ini mengindikasikan keseriusan China, khususnya pada tahun 2013 hingga 2015 

dimana China dipimpin oleh Xi Jin Ping yang meningkat dengan signifikandalam 

upayanyamenggapaiposisi internasional yang kuat. Data ini kemudian diperkuat melalui laporan 

China’s National People’s Congress bahwa anggaran pertahanan China meningkat hingga 

10,1% pada tahun 2015 (CSIS,2016). China juga menjadi negara dengan kekuatan militer 

terbesar di kawasan Asia, meski untuk skala global, China masih berada pada posisi kedua 

setelah AS, di susul oleh India, Jepang, dan Korea seperti yang ada pada gambar 1.2. 

Gambar 1.2 

10  Negara dengan Anggaran Pertahanan Terbesar di Dunia Tahun 2015 

 

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute, 

https://www.sipri.org/databases/milex 

 Anggaran pertahanan dan kapabilitas militer China yang meningkat kemudian 

berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mempertahankan kepentingan 

nasional nya. Pada kasus Senkakku/Diayou, China mencoba mempertahankan kepualauan 

yang tidak berpenghuni ini dari Jepang yang dianggap sebagai bagian dari wilayah 

kedaulatan China. Perselisihan kedua negara meningkat ketika Jepang menasionalisasi 

kepualauan Senkakku/Diayou pada tahun 2012 (Mark Mackinnon,2012). Pada tahun 

2013, pemerintahan Xi Jinping yang tidak sepakat dengan nasionalisasi kepualauan 

Senkkaku/Diayou oleh Jepang memutuskan untuk membalas melalui kebijakan Air 

Defence Identification Zoneterhadap Laut China Timur yang mencakup wilayah 

Senkkaku/Diayou sehingga pesawat-pesawat asing yang masuk dalam wilayah tersebut 

https://www.sipri.org/databases/milex


harus meminta izin terlebih dahulu dengan China dan jika melanggar, pihak China akan 

melakukan pendekatan keamanan untuk merespon hal tersebut. Kebijakan ini kemudian di 

respon oleh Jepang dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan langkah yang 

dapat menimbulkan situasi tidak terduga terjadi antara kedua negara. Saling klaim 

kepulauan Senkkaku/Diayou berlanjut hingga pada tahun 2015. Kedua negara bersikeras 

bahwa kepulauan tidak berpenghuni tersebut dimiliki oleh salah satu dari mereka melalui 

saling balas komentar dan pengiriman militer baik Jepang maupun pihak China (BBC, 

2013).  

Gambar 1.3 

Peta Air Defence Identification Zone (ADIZ) dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Cina dan 

Jepang 

 

Sumber: Kementrian Pertahanan China, diambil dari: http://eng.mod.gov.cn 

 Pada tahun 2015, Jepang dibawah pemerintahan Shinzo Abe sepakat untuk merevisi US-

Japan Defense Cooperation Gudelines melalui 2+2 Meeting antara Menteri Luar Negeri dan 

Menteri Pertahanan AS-Jepang di New York, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS, John 

Kerry, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ashton Carter, Menteri Luar Negeri Jepang, 

Kishida Fumio dan Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani. Revisi ini menghasilkan beberapa 

poin yang cukup penting bagi pertahanan nasional Jepang. Menurut perubahan pedoman 

kerjasama yang baru, Jepang diizinkan untuk memberikan bantuan kepada Amerika Serikat 

ketika menghadapi ancaman dari negara lain. Selain itu, Jepang diizinkan pula dalam operasi 

yang dilakukan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat 

http://eng.mod.gov.cn/


menambahkan Jepang juga memiliki hak bela diri kolektif (Collective Self Defence) untuk 

melancarkan serangan balasan ketika di serang negara lain (CRI Online, 2015). 

 Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwapeningkatan militer serta aktivitas 

China di kawasan Asia Timur merupakan ancaman bagi keamanan Jepang. Sebagai negara 

berdaulat, Jepang wajib untuk mengambil langkah-langkah yang progresif dalam bidang 

pertahanan guna menjamin kedaulatannya dari ancaman-ancaman yang ada. Salah satu langkah 

yang diambil oleh Jepang dalam menghadapi situasi Asia Timur yang mengkhawatirkan adalah 

melalui revisiJapan-US Defense Cooperation Guidelines yang disepakati pada tahun 2015 yang 

masuk dalam bingkai pakta pertahanan AS-Jepang.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh ancaman peningkatan militer China di kawasan Asia Timur 

terhadap revisi Japan-US Defense Cooperation Guidelines oleh Jepang pada tahun 2015 ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Penelitian ini berusaha untuk melihat dan memaparkan bagaimana pengaruh ancaman 

peningkatan militer China di kawasan Asia Timur terhadap revisi Japan-US Defense 

Cooperation Guidelines oleh Jepang pada tahun 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat menyajikan kontribusi dan manfaat bagi perkembangan studi 

Hubungan Internasional, khusus nya bagi mahasiswa yang tertarik pada isu pertahanan dan 

keamanan Jepang, terlebih lagi dalam perkembangan pertahanan Jepang. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi para pembaca mengenai 

pengaruhancaman peningkatan militer China di kawasan Asia Timur terhadap revisi Japan-

US Defense Guidelines oleh Jepang pada tahun 2015. 

.1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik mengambil isu 

pertahanan dan keamanan khususnya bagi yang berminat terhadap isu pertahanan dan 

keamanan Jepang. 



1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan untuk membahas kebangkitan militer China di kawasan Asia 

Timur serta bagaimana kebangkitan militer China pada era Xi Jinping pada tahun 2013-

2015yang kemudian berdampak kepada Jepang melalui revisi Japan-US Defense Cooperation 

Guidelines pada tahun 2015 




