
 

BAB V 

ANALISA PENGARUH ANCAMAN PENINGKATAN MILITER CHINA DI KAWASAN 

ASIA TIMUR TERHADAP REVISI JAPAN-US DEFENSE COOPERATION 

GUIDELINES OLEH JEPANG PADA TAHUN 2015 

 

 Jepang dan China merupakan dua negara yang cukup di perhitungkan dalam Kawasan 

Asia Timur, bahkan global. Kekuatan ekonomi serta militer yang mumpuni membuat kedua 

negara tersebut disegani oleh negara-negara sahabat di sekitarnya. Namun, jika menilik kembali 

pada masa lampau kedua negara ini tidak sebaik yang di gambarkan pada masa kini. Pada masa 

peperangan, tepatnya pada tahun 1930, kedua negara sempat terlibat konflik yang diawali oleh 

invasi Jepang ke Manchuria dan kemudian melebar hingga pesisir wilayah China. Sejak saat itu, 

kedua negara hampir tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara satu dengan 

lain. Peristiwa Nanking menjadi momok menakutkan bagi China yang menjadi negara jajahan 

Jepang. Peristiwa tersebut merupakan pembantaian massal masyarakat China di Nanking dengan 

total 300.000 korban jiwa yang meninggal dunia hingga kasus pemerkosaan massal. Setelah 

perang dunia kedua berakhir, kedua negara memilih jalan yang berbeda dalam memilih 

pandangan politik negara. Jepang yang pada saat itu harus menanggung malu akibat kekalahan 

pada perang dunia kedua mengikuti poros AS sebagai negara demokrasi, sedangkan China 

mengikuti poros Soviet sebagai negara yang menganut ideologi komunisme.  

 Melihat dari sejarah kedua negara, pada dasarnya upaya normalisasi hubungan antara 

Jepang dan China sudah beberapa kali dilakukan. Pada tahun 1979, Jepang sepakat untuk 

memberikan bantuan dana yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi serta sosial bagi China, 

namun hal ini mencapai kemunduran di tahun 1982 karena Jepang mengeluarkan Historical 

Perception Book yang dianggap China sebagai tindakan yang tidak menghargai sejarah bangsa 

China pada saat perang dunia kedua terjadi. Upaya normalisasi kedua negara menjadi negara 

sahabat kembali menemukan titik buntu, pada tahun 1989, Jepang memberikan sanksi atas China 

setelah peristiwa Tiananmen Square dengan mengatakan bahwa pemerintah China melakukan 

pembunuhan massal terhadap para demonstran yang mengeluarkan pendapatnya tentang negara 

demokrasi. Namun, hal ini tidak di tanggapi China secara serius dan justru menuduh Jepang 

mengintervensi kebijakan internal negaranya. Memasuki tahun 2000an, China dan Jepang 



memasuki permasalahan baru, yaitu mengenai perebutan kepulauan Senkaku/Diayou. Kedua 

negara menganggap kepulauan ini secara historis merupakan milik masing-masing negara, 

walaupun secara geografis, kepulauan Senkaku memasuki wilayah kedaulatan Jepang.  

 Sejak saat itu, China semakin agresif memainkan kekuatannya dalam perebutan 

kepualauan Senkaku/Diayou. Memasuki tahun 2013, China memiliki presiden baru, yaitu Xi 

Jinping. Dalam memimpin China Xi Jinping merupakan pemimpin yang visioner dan agresif jika 

dilihat dari kebijakan yang dikeluarkannya.Mempunyai visi dan misi sebagai negara terkuat di 

dunia Xi Jinping kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta terobosan yang sangat 

menguntungkan dalam segi ekonomi dan militer. Secara khusus dalam segi militer, jika dilihat 

dari awal kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2013-2015, anggaran pertahanan China selalu 

meningkat secara signifikan.  

Grafik 1.6 

Peningkatan Anggaran Militer China Periode 2013-2015 

 

Sumber: Buku Putih Pertahanan Jepang pada tahu 2015, diakses melalui: 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_1-1-3_web.pdf 

 Data diatas menunjukan peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan yang 

ditunjukan oleh China di bawah pemerintahan Xi Jinping. Pada rentan waktu tahun 2013-2015, 

walaupun china mengalami penurunan tingkat pertumbuhan, China tetap optimis dalam 

melakukan peningkatan militer sebagai upaya menjadi negara terkuat di dunia. 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_1-1-3_web.pdf


 Dalam masalah kepualauan Senkaku/Diayou, Xi Jinping memiliki pandangan bahwa 

kepualauan itu dimiliki oleh China. Oleh karena itu pada era kepemimpinannya ia melakukan 

berbagai upaya dalam mengklaim kepulauan Senkaku/Diayou terhadap Jepang. 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 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. 

Gambar 1.6 

Peta Air Identification Zone milik China 

 

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

 Selain menggunakan kebijakan ADIZ dalam melindungi wilayah kepulauan 

Senkakku/Diayou, China juga melakukan beberapa provokasi terhadap pemerintah Jepang terkait 

kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diayou melalui pelanggaran wilayah udara Jepang dengan 

pelanggaran terbanyak. 

 

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


Tabel 1.2 

Presentase Pelanggaran Wilayah Kedaulatan Jepang 

 

Sumber: Kementrian Pertahanan Jepang, diambil dari : 

https://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20151019_02.pdf 

 Berdasarkan gambar diatas, jika dilihat daftar pelanggaran udara dalam territorial wilayah 

Jepang di kepulauan Senkaku/Diayou, dalam beberapa tahun belakangan, China merupakan 

negara yang paling banyak memasuki wilayah Jepang dengan presentase 231 pelanggaran yang 

kemudian disusul oleh Rusia dan Taiwan.  

Gambar 1.7 

Pelanggaran China di Kepulauan Senkaku/Diayou 

 

Sumber: Buku Putih Kementrian Pertahanan Jepang pada tahun 2015, diambil dari: 

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_1-1-3_web.pdf 

https://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20151019_02.pdf
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_1-1-3_web.pdf


 Aktivitas pelanggaran udara China melalui pesawat tempur yang melintasi wilayah 

kedaulatan Jepang menimbulkan polemik akan adanya kepentingan China di kawasan Laut 

China Timur atau dalam hal ini wilayah kepulauan Senkaku/Diayou.  

 Dalam pandangan Neorealisme, Waltz berpendapat bahwa bahwatujuan utama negara 

adalah mengejar kepentingan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Waltz melihat dunia yang 

Anarki atau tidak adanya kekuatan tunggal membuat negara-negara yang ada di dunia untuk 

bertahan hidup agar eksistensi negara-negara tersebut masih tetap berjalan (Waltz, 1979). 

Mearsheimer kemudian membentuk lima asumsi dasar yang ia gunakan untuk menjelaskan 

tentang sistem internasional, asumsi tersebut yaitu, Pertama, Great powermerupakan pemeran 

utama dalam perpolitikan dunia yang beroperasi dalam sistem internasional yang anarki. Anarki 

berarti tidak ada otoritas tertinggi yang berdiri diatas negara, berbeda dengan hirarki yang 

memiliki otoritas tinggi yang terpusat. Kedua, setiap negara memiliki kemampuan ofensif atau 

menyerang, dengan kata lain setiap negara memiliki kekuatan untuk menimbulkan kerugian 

terhadap negara lain yang tentunya dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketiga, suatu negara 

tidak akan pernah mengetahui maksud atau tujuan dari negara lain, apakah ia bermaksud untuk 

menyerang atau justru ingin mengubah balance of power atau mereka akan diam dan bertahan 

dengan kondisi yang telah dimiliki. Keempat, tujuan utama negara adalah bertahan hidup. Setiap 

negara akan berusaha untuk mempertahankan wilayah mereka demi keberlangsungan bertahan 

hidup. Di sisi lain, negara bias mengejar berbagai kepentingan seperti Hak Asasi Manusia dan 

kemakmuran bagi negaranya, namun tujuan tujuan tersebut tidak dapat membawa suatu negara 

bertahan hidup yang terpenting adalah bagaimana suatu negara dapat bertahan (Survive). Kelima, 

negara merupakan aktor yang rasional, dimana mereka dapat menggunakan strategi-strategi 

dalam bertahan hidup (Mearsheimer, 2006). 

 Neorealisme percaya bahwa kekuatan merupakan sebuah alat untuk mencapai pertahanan 

negara (survival), dalam hal ini, Neorealisme terbagi menjadi dua pemahaman yakni defensive 

structural realism dan offensive structural realism. Offensive structural realism beranggapan 

bahwa diperlukan peningkatan kekuatan supaya meraih posisi hegemoni dalam sistem 

internasional. Dengan menjadi hegemon, negara dapat memastikan posisi amannya untuk 

bertahan dalam sistem yang anarki, sedangkan Defensive Structural Realism atau biasa yang 

disebut realisme defensif beranggapan bahwa jika suatu negara memaksimalkan kekuatannya 

dan menyerang maka negara tersebut akan membahayakan keamanan nya (Dugis,2016). 



 Dalam cakupan  realisme defensif, Jervis dan Van Evera merupakan pendukung 

argument Waltz. Menurut Jervis, negara harus melakukan tindakan ofensif dalam meningkatkan 

kemampuan negara dalam bertahan dari ancaman negara lain atau eksternal. Jervis 

menambahkan, dalam situasi internasional yag anarki negara dapat menggunakan strategi ofensif 

dalam kaitannya dengan respon suatu negara terhadap tindakan negara lain yang mengancam 

dengan meningkatkan pertahanan negara. Negara mempunyai kecenderungan untuk curiga 

terhadap negara lain karena intensitas hubungan antara satu negara dengan negara lain sulit 

untuk diukur. Sedangakan di satu sisi, menurut Van Evera, negara pada titik tertentu harus 

mengambil langkah agresif untuk mencegah terjadinya agresi di masa yang akan datang. 

Argumen ini cocok bila dijalankan oleh negara yang mempunyai kapasitas geografi yang tidak 

secara alami dapat melindungi dirinya (Van Evera dalam Dugis,2016).Penitikberatan pemikiran 

ofensif dan defensive ini terletak pada bagaimana negara menyikapi situasi internasional yang 

anarki. Dalam pemikiran ofensif, setiap negara memiliki kecenderungan untuk berusaha 

mencapai kepentingan nasionalnya melalui struggle for power dengan hegemoni atau dominasi 

atas negara lain. Sedangkan pemikiran defensif mempercayai bahwa negara yang memiliki 

kekuatan yang lebih besar akan mengimbangi kekuatan dengan musuhnya, sedangkan negara 

yang cenderung lemah akan memanfaatkan aliansinya dalam upaya mencari perlindungan atau 

status quo(Van Evera dalam Dugis,2016). 

 Sebagai negara yang merasa terancam akan eksistensi serta agresifitas China dalam 

terirotial kedaulatan Jepang di Asia Timur, pada tahun 2015 Jepang dan AS sepakat untuk 

menyepakati pedoman kerjasama pertahanan antara kedua negara yang tertuang dalam Japan-US 

Defence Guidelines pada tahun 2015. Pedoman ini berisikan bagaimana kedua negara 

membagikan peran pertahanan nya sebagai aliansi. Pada dasarnya pedoman ini merupakan hasil 

revisi dari pedoman kerjasama pertahanan Jepang-AS pada tahun 1978 dan 1999, namun karena 

kedua pedoman dirasa belum mampu menjawab tantangan Jepang di kawasan Asia Timur, 

bahkan global kemudian pedoman pertahanan pada tahun 2015 berhasil direalisasikan. Pedoman 

pertahanan dalam Japan-US Defence Guidelines bukan kerjasama pertahanan secara umumnya, 

kerjasama ini secara khusus membahas mengenai kerangka kerja umum, arah kebijakan dalam 

bagaimana Jepang dan AS akan berperan, serta tata cara kerja sama dan koordinasi, dengan 

tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama keamanan dan pertahanan bilateral. Selain itu, 

pedoman ini juga tidak lepas dari pembahasan mengenai perdamaian dan keamanan, pencegahan 



konfllik, mengamankan kepentingan ekonomi dan mempromosikan pemahaman kawasan dan 

global tentang pentingnya aliansi Jepang-AS di kawasan maupun dunia.  

 Pedoman pertahanan kedua negara ini pun dari masa ke masa mengalami perubahan yang 

signifikan. Pada tahun 1978, kedua negara sepakat untuk membuat pedoman pertahanan pertama 

kali dengan landasan tidak adanya pembagian peran antara tugas pasukan Jepang dan pasukan 

AS yang ada di Jepang sehingga pedoman 1978 dibentuk untuk menjawab tantangan tersebut. 

Kemudian, pedoman pertahanan ini diperbarui pada tahun 1997, tak lama setelah perang dingin 

berakhir dengan beberapa tujuan, seperti kerjasama yang lebih efektif dan kredibel dalam situasi 

normal, kemudian situasi ketika terjadi penyerangan terhadap Jepang, dan ketika terdapat 

ancaman di sekitar wilayah Jepang yang juga mengancam Amerika Serikat. Transformasi 

perubahan pedoman pertahanan kedua negara berubah pada tahun 2015. Alasan utama perubahan 

ini dilakukan karena munculnya tantangan isu keamanan baru dan perubahan konteks strategis 

dalam skema zona abu-abu (gray zone). Gray Zoneatau situasi abu-abumerupakan konteks 

dimana dalam situasi aman dimana perang tidak terjadi, namun terdapat kemungkinan dimana 

penggunaan secara bersenjatadilakukan. Kasus ini mengacu kepada sengketa kepulauan 

Senkaku/Diayou dimana China sangat agresif dalam memainkan peran politiknya dalam 

kawasan kepulauan tersebut melalui pelanggaran-pelanggaran baik dari udara, maupun laut 

sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang untuk menangkal pengaruh ancaman 

China di Laut China Timur.  

 Dalam kalimat pembuka pedoman kerjasama 2015 tersebut, tujuan kerja sama pertahanan 

Jepang-AS menyatakan bahwa tujuan utama kerjasama ini diadakan adalah untuk memastikan 

perdamaian dan keamanan Jepang dalam keadaan apa pun, dari masa damai hingga kontinjensi 

atau keadaan darurat serta untuk mempromosikan Asia-Pasifik yang stabil, damai, dan 

makmur.Berhubungan dengan keamanan Jepang, terdapat beberapa hal yang telah disepakati. 

Hal-hal mengenai kerja sama Jepang-AS tersebut, seperti: kerjasama yang bersifat kooperatif 

dalam masa damai, tanggapan atau respon yang dilakukan terhadap ancaman yang muncul 

terhadap pertahanan dan keamanan Jepang, respon yang dilakukan ketika Jepang diserang, serta 

tindakan yang dilakukan ketika serangan bersenjata terjadi terhadap Jepang dengan masing-

masing uraian poin yang dijabarkan dalam setiap bagian. Pertama, dalam revisi pedoman pada 

tahun 2015 menyinggung mengenai masa damai dimana Jepang tidak diserang dan situasi ketika 



serangan bersenjata terhadap Jepang tidak terlibat. Situasi ini disebut dengan situasi abu-abu atau 

Grey Zone yang menggambarkan situasi dimana Jepang tidak menjadi sasaran serangan ataupun 

invasi, namun terdapat pelanggaran terhadap wilayah Jepang. Dalam pedoman sebelumnya, tidak 

ditemukan mengenai kerangka pedoman mengenai hal serupa.  

 Kedua, dalam poin “situasi yang akan memiliki pengaruh penting terhadap perdamaian 

dan keamanan Jepang”, poin ini mengacu pada situasi yang jika dibiarkan akan dapat 

mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat Jepang dan pertahanan serta keamanan Jepang. 

Di bawah pedoman sebelumnya, kecuali untuk kerja sama dari “masa damai” dan “kerja sama 

dalam kasus-kasus selain ketika Jepang diserang”, hanya kerjasama kerja sama dalam hal situasi 

di "daerah di sekitar Jepang" yang ditetapkan. Sebaliknya, pedoman baru menetapkan bahwa 

Jepang dan Amerika Serikat akan bekerja sama jika terjadi situasi yang mengancam keamanan 

Jepang di mana pun di dunia situasi seperti itu terjadi. 

 Ketiga, dalam poin “Ketika Jepang menjadi sasaran serangan bersenjata”, poin yang 

berhubungan dengan "pulau" merupakan poin atau fokus perhatian baru dalam pedoman 2015 

ini. Pernyataan poin tersebut secara tidak langsung menggambarkan Kepulauan Senkaku/Diayou 

yang terancam oleh agresivitas China. Selain itu, Pedoman 2015 menetapkan bahwa ketika 

Amerika Serikat melakukan "operasi yang melibatkan penggunaan kekuatan serangan," pasukan 

Jepang dapat memberikan dukungan, sebagaimana diperlukan sesuai kondisi dan situasi yang 

dihadapi. Sementara di sisi lain,  Jepang harus bergantung pada Amerika Serikat untuk kekuatan 

serangan di bawah kebijakan pertahanan yang berbeda dengan negara-negara lain.  

 Pedoman pertahanan baru juga menetapkan kerja sama yang Jepang dan Amerika Serikat 

dalam menghadapi "serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat atau negara ketiga.", dengan 

poin seperti berikut:  

“ The Self-Defense Forces will conduct appropriate operations involving the use of force to 

respond to situations where an armed attack against a foreign country that is in a close 

relationship with Japan occurs and as a result, threatens Japan’s survival and poses a clear 

danger to overturn fundamentally its people’s right to life, liberty, and pursuit of happiness, to 

ensure Japan’s survival, and to protect its people “. 

 Poin ini menunjukkan bahwa berdasarkan interpretasi revisi konstitusi Jepang yang 

digunakan oleh pemerintahan Abe Shinzo pada 1 Juli tahun lalu, Jepang akan menggunakan hak 

bela diri kolektif.  



 Selain kerja sama untuk melindungi keamanan Jepang, pedoman baru ini juga 

menguraikan hal-hal tentang "Kerjasama untuk perdamaian dan keamanan regional dan global" 

dan "kerjasama Luar Angkasa dan uang maya." “kerjasama untuk perdamaian dan keamanan 

regional dan global” yang mencakup hal-hal seperti kerja sama Jepang-AS dalam mengambil 

bagian dalam kegiatan perdamaian PBB, kerja sama dalam bantuan kemanusiaan internasional 

atau kegiatan bantuan bencana, dan pembangunan kapasitas di negara-negara mitra seperti 

negara-negara Asia Tenggara. 

 Jika dilihat dari segi perkembangan dan kepentingan politik Jepang, revisi yang 

dilakukan Jepang tidaklah tanpa alasan. Pertama, dari sisi sejarah Jepang merupakan bekas 

jajahan AS. AS sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh Jepang. 

Mulai dari pembuatan Undang-Undang dasar Jepang hingga terciptanya aliansi antara kedua 

negara. Dalam hal ini, Jepang memiliki keterikatan tersendiri terhadap AS sehingga Jepang sulit 

untuk memposisikan dirinya secara terpisah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh AS. Seperti 

misalkan pada invasi Irak pada tahun 90 an dimana Jepang dipertanyakan loyalitasnya sebagai 

aliansi AS ketika Jepang memilih untuk hanya mengirimkan dana, bukan pasukan atau bantuan 

secara riil. Kasus seperti ini membuat Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri harus mengikuti arah 

kebijakan pemerintah AS dalam mengambil setiap keputusan yang berhubungan dengan 

keamanan dan pertahanan Jepang. 

 Kedua, keterbatasan peran Jepang dalam dunia internasional. Berkaitan dengan hal ini, 

permasalahan yang paling tepat untuk diungkapkan adalah Pasal 9 yang terdapat dalam Undang-

Undang dasar Jepang yang 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). 

 Jepang berjanji tidak akan memaksimalkan kemampuan militernya dan tidak akan 

menggunakan kekerasan atau persenjataan dalam menyelesaikan konflik. Ditengah polemik 

ancaman China terhadap Jepang di Kawasan Asia Timur, Jepang dihadapkan kepada pilihan 

yang sangat minim yaitu harus merevisi interpretasi Pasal 9 daripada Undang-Undang dasar 

mereka karena dengan hal ini Jepang bisa berperan lebih aktif dalam perdamaian dan keamanan 



dunia, khususnya dalam menangkal pengaruh ancaman China. Isu Pasal 9 Undang-Undang 

Jepang pada dasarnya merupakan masalah lama yang kerap kali menjadi hambatan Jepang dalam 

perannya terhadap perdamian dan keamanan dunia. Seperti contoh, pasca invasi AS ke 

Afghanistan pemerintah Jepang sempat berdebat mengenai langkah konkrit apa yang akan 

mereka ambil dalam membantu AS serta berperan dalam melawan terorisme. Pada saat itu Pasal 

9 daripada Undang-Undang ini sempat menjadi perdebatan panjang sebelum akhirnya 

pemerintah Jepang sepakat mengirim pasukan dengan syarat hanya mendukung operasi non-

teknis selain melakukan pertempuran. Kasus ini merupakan bagian dari sejarah perdebatan 

mengenai Pasal 9. Dengan disepakatinya interpretasi Pasal 9 oleh Shinzo Abe dimana jika 

terdapat ancaman yang mengancam kedaulatan Jepang, maka Jepang dapat menggunakan 

pasukannya dan ditambah legitimasi AS lewat pedoman pertahanan kedua negara pada tahun 

2015 yang menyebutkan Jepang dapat menggunakan kekuatannya jika diperlukan maka tidaklah 

tidak mungkin kedepannya Jepang akan memaksimalkan kekuatan tempurnya.  

 Ketiga, konstelasi politik Asia Timur yang tidak stabil. Berbicara mengenai hal ini, Asia 

Timur merupakan Kawasan yang cukup berbahaya. Kepemilikan nuklir Korea Utara dan 

peningkatan militer serta agresifitas China di kawasan tersebut menjadi momok menakutkan bagi 

Jepang sebagai negara yang berdaulat. Peningkatakn militer China dari peran dan kapabilitas 

membuat Jepang merasa China merupakan tantangan baru di kawasan, terlebih lagi dalam 

kebijakannya dalam mencopa merebut kepulauan Senkaku/Diayou. Sebagai negara yang 

terkekang oleh konstitusi nya sendiri, Jepang harus mengupayakan segala hal untuk bisa 

bertahan dalam situasi untuk menghadapi ancaman-ancaman yang riil. Di satu sisi, pemanfaatan 

perlindungan merupakan pilihan yang rasional karena kedua negara memiliki sejarah dana rah 

kebijakan keamanan yang searah dengan tujuan masing-masing sehingga dalam hal ini Jepang 

tidak harus menguras tenaga secara penuh untuk meningkatkan kemampuan militernya dalam 

menghadapi ancaman China di kawasan Asia Timur.  

 Di dalam dunia internasional Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki 

kemampuan pertahanan dan ekonomi yang baik. Sebagai negara yang rasional, Jepang akan 

melakukan segala upaya dalam menyambung keberlangsungan hidupnya di dalam situasi yang 

anarki dimana tidak ada negara yang menjadi hegemoni. Dalam melihat kebijakan militer China 

yang begitu agresif dan progresif di kawasan Asia Timur, Jepang tidak akan pernah mengetahui 



maksud daripada kebijakan yang dikeluarkan China dengan melakukan klaim sepihak dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh China terhadap kedaulatan nasionalnya. Dalam mencapai 

kepentingan negaranya, Jepang harus mengupayakan segala cara agar eksistensi tetap terjaga. 

Untuk itu, Jepang mengambil suatu langkah progresif sebagai langkah untuk mempertahankan 

keberadaanya melalui revisi Japan-US Defence Guidelines dengan Amerika Serikat pada tahun 

2015. 

 Dalam konteks defensif realisme, Jepang sebagai salah satu negara yang berada di dalam 

situasi anarki Jepang harus bertahan dengan melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan 

peningkatan militer serta kapabilitas agar dapat bertahan di dalam percaturan politik 

internasional. Di satu sisi, berdasarkan sejarah panjang Jepang dalam membangun hubungan 

antara negara lain mendapat citra buruk yang memuncak pada tahun 1945, ketika Jepang kalah 

dalam Perang Dunia II. Dampak yang harus diterima Jepang pada saat itu adalah menerima misi 

pendudukan AS di Jepang dan membuat Jepang menjadi negara Demokrasi. Salah satu hal yang 

terpenting juga bahwa mulai sejak itu Jepang dilarang untuk menggunakan angkatan 

bersenjatanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan negara lain. Berbagai upaya 

dilakukan Jepang untuk bertahan hidup dalam situasi internasional yang berubah, khususnya 

dalam menghadapi tantangan ancaman yang berasal dari China. Peningkatan militer China pada 

era Xi Jinping membuat China menjadi salah satu negara yang disegani di kawasan maupun di 

dunia oleh peningkatan militernya, baik kapabilitas maupun peran serta ekonomi yang 

mendukung.  

 Pemikirandefensif  realismemenekankan bahwa negara tidak seharusnya melakukan 

pemaksimalan kekuatan secara agresif atau bersifat ofensif, namun hanya sebatas mencari 

kekuatan yang tepat sebagai upaya mempertahankan posisinya (Waltz, 1979). Jepang yang 

paham dengan situasi yang tidak mendukung mengambil inisiatif untuk melakukan revisi 

pedoman pertahanan dengan AS sebagai aliansi nya untuk menangkal pengaruh China di 

kawasan Asia Timur melalui Japan-US Defence Guidelines pada tahun 2015 dengan latar 

belakang aliansi yang kuat serta hubungan kedua negara yang sangat berpengaruh terhadap 

kebijakan luar negeri yang diambil oleh Jepang. Berbeda dengan pandangan ofensif, pemikiran 

defensif mempercayai bahwa negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar akan 

mengimbangi kekuatan dengan musuhnya, sedangkan negara yang cenderung lemah akan 



memanfaatkan aliansinya dalam upaya mencari perlindungan atau status quo(Van Evera dalam 

Dugis,2016). Hal ini menjadi rasional bagi Jepang mengingat dalam situasi politik internasional 

yang anarki, Jepang yang harus mempertahankan eksistensinya diuji dengan ancaman 

peningkatan militer China yang terjadi di kawasan Asia Timur. Keterbatasan konstitusi dan opini 

masyarakat internasional terhadap Jepang jika melakukan pendekatan ofensif dapat membuat 

Jepang berada di dalam situasi dilemma. Oleh karena itu, dalam hal ini Jepang memilih untuk 

melakukan pembaharuan pedoman pertahanan dengan AS sebagai jaminan bahwasanya Jepang 

dapat mempertahankan posisi status quonya di dalam dunia internasional. 

  

 

 

 

 

 




