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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan pertahanan serta keamanan antara Jepang telah terjadi sejak 

Jepang dinyatakan kalah oleh pihak sekutu dalam Perang Dunia II tahun 1945. 

Meskipun Jepang bukanlah aktor utama dalam Perang dunia II, namun agresifitas 

militer Jepang menarik perhatian pihak sekutu dalam upayanya melakukan ekspansi 

wilayah di kawasan Asia Pasifik. Puncak kekalahan Jepang yaitu ketika Hiroshima 

dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh tantara militer Amerika Serikat sebagai upaya 

pembalasan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh Jepang ke pangkalan militer 

Amerika Serikat, Pearl Harbour di kepulauan Hawaii. Kehancuran yang dialami 

Jepang membuat Jepang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah kepada pihak 

sekutu. (Mandey, 2015) 

Kekalahan Jepang tersebut menjadi pintu gerbang awal masuknya kontrol 

Amerika Serikat terhadap Jepang. Dengan memerintahkan Supreme Commander 

for the Allied Powers (SCAP) yakni tantara sekutu Amerika Serikat untuk 

menduduki Jepang segera setelah dua minggu pasca Perang Dunia II berakhir. 

Pengaruh kuat dari kontrol Amerika Serikat melalui SCAP salah satunya adalah 

dalam pembuatan Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang. Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang 

tersebut berbunyi;  

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice 

and order, the Japanese people forever renounce war as a 
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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 preceding paragraph, land, sea and air forces, as well 

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

of the state will not be recognized.” (Tsuciyama, 2000) 

 

Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang tersebut menandai pasifisme dalam militer 

Jepang, dimana sebelumnya militer Jepang yang aktif terkenal offensive dan agresif 

seperti pada saat ekspansi wilayah melalui imperealisme Jepang di kawasan Asia 

Pasifik. Jepang dengan kekuatan militer sebelumnya juga terlibat dalam berbagai 

perang seperti Sino-Japanese War, Russo-Japanese War, dan tergabung dengan 

tentara aliansi pada perang Dunia I serta puncaknya adalah dalam Perang Dunia II. 

Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang ini yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam 

pembuatan kebijakan di Jepang. (Roza, 2013) 

 Pada tahun 1950 pecah perang Korea atau Korean War dimana Uni Soviet 

yang notabene adalah rival Amerika Serikat selama Perang Dingin menyebarkan 

pengaruh ideologinya di Korea. Sebagai upaya membendung pengaruh Uni Soviet 

di Korea, Amerika Serikat berniat mengirimkan pasukannya yang berada di Jepang 

ke Korea. Amerika Serikat tidak ingin melepaskan kontrol dan pengaruhnya di 

Jepang begitu saja, sehingga sebelum meninggalkan Jepang, Amerika Serikat 

melalui SCAP memberikan perintah kepada Jepang untuk membuat pasukan 

keamanan sendiri yakni National Police Reserve (NPR) atau Pasukan Keamanan 

Nasional yang kemudian berganti nama menjadi Self Defense Forces (SDF) atau 

Pasukan Bela Diri. (Tsuciyama, 2000) 
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Meskipun Jepang akhirnya memiliki SDF sebagai pasukan militernya, pada 

tahun 1951 antara Jepang dan Amerika Serikat membuat dua perjanjian sebagai 

komitmen untuk damai dan tidak saling menyerang. Dua perjanjian tersebut adalah 

San Fransisco Treaty yang berupa perjanjian damai antara Amerika Serikat dan 

Jepang, serta Japan-US Security Treaty yang menjadi awal kerjasama keamanan 

antara Amerika Serikat dan Jepang. Dalam Japan-US Security Treaty, Amerika 

Serikat diperbolehkan menempatkan pangkalan militernya lengkap dengan pasukan 

dan persenjataan di wilayah Okinawa, Jepang, serta keamanan eksternal Jepang 

ditanggung oleh militer Amerika Serikat. 

Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memiliki hak 

untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di 

Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan: (1) untuk 

mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur Jauh tanpa 

konsultasi terlebih dahulu; (2) setelah berkonsultasi, Amerika 

Serikat dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang 

dari serangan pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa 

operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain “harus 

melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah 

Jepang”. (Plano & Olton, 1999, p. 152) 

Hubungan Jepang dan Amerika Serikat terus berlanjut hingga adanya 

kesepakatan bersama mengenai panduan dalam kerjasama keamanan antara kedua 

negara yaitu Japan-US Defense Guidelines pada 27 November 1978. Panduan 

kerjasama ini dibuat oleh kedua negara untuk melanjutkan mekanisme kerjasama 

yang sebelumnya telah disepakati dalam Japan-US Security Treaty. Panduan 

tersebut berisi tentang penjelasan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban yang 

harus dilakukan antara SDF Jepang dan US Forces dalam mekanisme kerjasama 

pertahanan (defensive cooperation) pada situasi ketika Jepang diserang oleh pihak 
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luar atau mendapat ancaman dari kekuatan eksternal. (Japan Ministry Of Defense, 

n.d.) 

Situasi politik internasional mengalami perubahan, dimana perhatian dunia 

tertuju pada konflik yang terjadi di Timur Tengah yakni Perang Teluk atau Gulf 

War pada tahun 1991. Dalam konflik berskala internasional tersebut, Jepang juga 

turut berkontribusi dengan memberikan dana bantuan penyelesaian konflik sebesar 

$13 milyar. Sumbangsih dalam bentuk dana dilakukan Jepang sebagai ganti Jepang 

tidak dapat mengirimkan pasukan SDF untuk bergabung dalam koalisi pasukan 

internasional yang dipimpin Amerika Serikat. (Hughes, 2006) 

Jepang diberlakukan seperti “anak yang harus dilindungi” oleh Amerika 

Serikat dimana segala kebutuhan akan keamanan Jepang dipenuhi dan di back-up 

oleh Amerika Serikat. Peran Amerika Serikat sebagai payung militer Jepang dalam 

hubungan kerjasama keamanan antara kedua negara tersebut terus berlanjut hingga 

masa pasca berakhirnya Perang Dingin. Menguatnya hubungan Amerika Serikat 

dan Jepang ditunjukkan melalui penandatanganan Join Declaration on Security 

pada tahun 1996 dilakukan antara Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh 

presiden Bill Clinton dan Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hosokawa. 

(Riyanto, 2012, p. 51) 

Pada tahun 1997, Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk melakukan 

revisi terhadap Japan-US Defense Guidelines 1978. Revisi ini dibicarakan pada 

Security Consultative Committee (SCC) dalam pertemuan tingkat Menteri kedua 

negara yang akhirnya mengesahkan panduan terbaru Japan-US Defense Guidelines 
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1997. Panduan kerjasama terbaru ini ditujukan untuk memperluas cakupan 

kerjasama dalam mekanisme kerjasama pertahanan bilateral atau bilateral defense 

cooperation antara SDF Jepang dan US Forces pada situasi di area sekitar Jepang 

(Situation in Area Surrounding Japan-SIASJ). (Takahashi, 2013) 

Kehidupan militer Jepang mengalami perubahan yang menjadi sorotan dunia 

internasional. Sebelumnya pada Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang memuat prinsip 

militer Jepang yang melarangnya untuk memiliki angkatan militer sendiri dan 

dibatasi anggaran belanja militernya yakni tidak lebih dari 1% GNP Jepang. Pada 

saat Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 2007, Jepang mengganti 

Badan Pertahanan Jepang (Japan Defense Agency) yang dulunya berada dibawah 

kontrol kabinet kemudian meningkatkan statusnya menjadi Departemen Pertahanan 

(Japan Ministry of Defense). Departemen Pertahanan tersebut memiliki kuasa atau 

wewenang yang lebih besar dalam merancang anggaran belanja militer sendiri dan 

dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU). (Global Security, n.d.) 

Shinzo Abe terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 2012. 

Pada tahun berikutnya, Jepang dan Amerika Serikat melakukan proses revisi 

terhadap Japan-US Defense Guidelines yang dijadikan sebagai panduan dalam 

hubungan kerjasama militer antara kedua negara tersebut, kemudian disepakati oleh 

kedua belah pihak menjadi panduan terbaru pada tahun 2015. (BBC Indonesia, 

2015) Proses revisi tersebut dilakukan dalam Konsultasi 2+2 Menteri Luar Negeri 

dan menteri Pertahanan Amerika Serikat dan jepang di Newyork, dengan 

melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Menteri Pertahanan 

Amerika Serikat Ashton Carter, Menteri Luar Negeri Jepang Kishida Fumio dan 
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Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani. Kedua negara mempublikasikan revisi 

tersebut yang mengizinkan kekuatan bersenjata Jepang berperan lebih ofensif di 

kancah global serta bantuan dari SDF Jepang diperluas jangkauannya tidak hanya 

terbatas di dalam kawasan sekitar Jepang saja. (CRI Online, 2015) 

Berdasarkan panduan kerjasama terbaru yang telah direvisi pada tahun 2015, 

mekanisme kerjasama pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat dalam bentuk 

kerjasama keamanan kolektif (collective security cooperation) untuk menghadapi 

situasi keamanan global – mencakup sekitar Jepang, kawasan Asia Timur, kawasan 

Asia Pasifik dan lainnya. Jepang diperbolehkan memberikan bantuan kepada 

Amerika Serikat saat Amerika Serikat mendapat ancaman serangan dari negara 

ketiga, Jepang dapat melibatkan diri dan ikut serta dalam tugas penyapuan ranjau 

yang dilakukan pasukan Amerika Serikat di timur Tengah, memiliki hak bela diri 

kolektif dan melakukan balasan ketika diserang oleh pihak lain. (CRI Online, 2015) 

Revisi tersebut merupakan proses menginterpretasikan kembali peran militer 

yang lebih kolektif kedua negara sebagai aliansi, serta peranan SDF Jepang dan US 

Forces ditambah dengan adanya peran dari Security Consultative Committee 

(SCC). Revisi ini lebih kepada mengenai perluasan ruang lingkup kerjasama militer 

Amerika Serikat dan Jepang, yakni adanya pengembangan kapasitas dalam 

kerjasama kedua negara yang dilakukan pada saat situasi damai dan diserang atau 

terdapat ancaman, serta penggunaan teknologi dan informasi intelijen (intelligence 

sharing). (Japan Ministry Of Defense, n.d.) 
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Pada situasi damai, kerjasama militer menitikberatkan pada optimalisasi 

terhadap kapasitas militer masing-masing. Pertama, melalui Information sharing 

and policy consultation dalam rangka kedua negara ingin meningkatkan postur 

militer masing-masing negara. Kedua, melalui Various types of security 

cooperations dimana Amerika Serikat dan Jepang akan melakukan kerjasama 

mencakup aspek tranportasi, tenaga medis, pertukaran informasi dan pelatihan jika 

salah satu atau kedua belah pihak ikut serta daam United Nations Peacekeeping 

Operation dan operasi kemanusiaan (International Humanitarian Relief 

Operation). Ketiga, melalui bilateral programs dengan membuat rencana apa yang 

akan mereka lakukan ketika Jepang diserang dalam bentuk bilateral defense 

planning dan melakukan peningkatan pelatihan agar mereka siap sedia saat ada 

serangan dan tercipta efektifitas kinerja antara SDF dan US Forces. Sedangkan 

pada saat situasi diserang atau mendapat ancaman terhadap keamanan baik di darat, 

laut maupun udara menjadi tanggungjawab utama Jepang dalam posisi defensive 

dan Amerika Serikat memposisikan diri sebagai supplier yang menyuplai 

persenjataan untuk Jepang. Namun ketika ancamannya berupa nuklir, Amerika 

Serikat yang bertanggungjawab untuk menyerang balik lawan dengan senjata nuklir 

yang dimilikinya, karena Jepang memiliki prinsip no nuclear sehingga tidak 

memiliki dan tidak mengembangkan persenjataan nuklir. (Japan Ministry Of 

Defense, n.d.) 

Dalam revisi tersebut pembagian kerja atau job description masing-masing 

negara dalam panduan terbaru yang telah direvisi tahun 2015 tersebut lebih jelas. 

Japan-US Defense Guidelines yang terbaru dipublikasikan secara resmi di laman 
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resmi Ministry of Defense Jepang. Perubahan Japan-US Defense Guidelines yang 

disepakati oleh Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 2015 tersebut menarik 

untuk dikaji mengingat dinamika kebijakan Jepang dalam kerjasamanya di bidang 

keamanan dengan Amerika Serikat yang cenderung fluktuatif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Mengapa Jepang menyepakati revisi Japan-US Defense Guidelines tahun 

2015? 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya menjawab pertanyaan “mengapa Jepang menyepakati revisi 

Japan-US Defense Guidelines tahun 2015?” penulis menggunakan konsep dilemma 

keamanan atau security dilemma. Bahwa tindakan Jepang menyepakati revisi 

Japan-US Defense Guidelines tahun 2015 tersebut merupakan kebijakan luar negeri 

Jepang. Kenijakan luar negeri Jepang tersebut merupakan kebijakan di bidang 

politik dan keamanan yang ditetapkan serta dijalankan oleh Jepang dalam 

berhubungan dengan negara lain maupun aktor non-negara lainnya. (Ashari, 2015, 

p. 194) 
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 Konsep Dilema Keamanan (Security Dilemma) 

Pasca berakhirnya Perang Dingin, perihal keamanan masih tetap menjadi 

salah satu fokus perhatian yang ingin dicapai setiap negara sebagai sebuah 

kebutuhan vital. Setiap negara tidak dapat mengabaikan permasalahan pertahanan 

dan keamanan dalam merumuskan politik luar negerinya. Begitu krusialnya 

kebijakan tentang pertahanan dan keamanan, sehingga memunculkan sebuah 

dilemma keamanan atau security dilemma. 

Dilema Keamanan merupakan suatu konsep bagian dari teori realisme yang 

didasarkan pada sebuah asumsi bahwa tindakan suatu negara meningkatkan 

kekuatan militernya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara 

lain. Tindakan untuk meningkatkan kapasitas militer suatu negara ini dapat 

memposisikan negara tersebut sebagai negara yang dapat mengancam negara lain 

atau berada pada posisi terancam sekaligus. (Ashari, 2015, p. 393) 

Konsep dilemma keamanan tercipta erat kaitannya dengan 

beberapa asumsi; 

1. Sistem internasional bersifat anarkhi dimana tidak ada otoritas 

sentral secara global yang dapat mengatur tatanan hubungan antar 

negara 

2. Kepentingan utama negara adalah terjaminnya keamanan 

mereka 

3. Negara-negara tidak yakin akan niat dan motif pihak lain 

(Afrimadona, 2012, pp. 84-85) 

 

Kondisi dilemma keamanan lahir atas dasar tiga asumsi diatas, dimana suatu 

negara hidup dalam kondisi dunia yang bersifat anarkhi dan ingin memenuhi 

kebutuhan keamanannya melalui usaha peningkatan pertahanan negaranya dengan 

tidak saling mengetahui motif dari negara lain. Terjadi respon balancing oleh pihak 
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lain ketika negara mengupayakan penigkatan pertahanan keamanannya dan pada 

puncaknya akan terjadi kondisi perlombaan senjata atau arms race. (Afrimadona, 

2012, p. 85) 

Konsep dilemma keamanan muncul pada tahun 1950 yang dicetuskan 

pertama kali oleh ilmuwan hubungan internasional yang bernama John Herz. 

Menurutnya dilemma keamanan terjadi dimana tidak ada otoritas tertinggi dalam 

kondisi dunia yang anarkhi yang dapat melindungi setiap negara dari ancaman 

sehingga suatu negara berinisiatif melindungi dirinya dengan meningkatkat 

kapasitas militernnya. Di sisi lain, peningkatan kapasitas militer ini justru akan 

meningkatkan kekhawatiran dan ketakutan akan terancam pihak lain sehingga 

mendorong pihak lain juga untuk meningkatkan kapasitas militernya yang berujung 

pada perlombaan senjata dan perang. (Afrimadona, 2012, p. 85) 

Berbeda dengan Robert Jarvis yang menekankan bahwa dilemma keamanan 

sangat dipengaruhi oleh aspek alat atau istrumen yang digunakan dalam 

meningkatkan pertahanan suatu negara, hal ini diungkapkan melalui tulisan 

fenomenalnya yang berjudul “Cooperation under the Security Dilemma” yang 

publikasikan dalam jurnal World Politics pada tahun 1978. Alat atau instrument 

yang digunakan dalam peningkatan pertahanan suatu negara justru menjadi 

ancaman yang dirasakan oleh pihak lain, dimana alat yang digunakan dapat 

ditujukan sebagai alat defensive atau offensive oleh negara tersebut, sehingga pihak 

lain yang terancam membalas dengan hal yang sama dan terjadi pola interaksi 

berulang berbentuk seperti spiral. (Afrimadona, 2012, p. 86) 
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Dalam kasus ini, dilemma keamanan terjadi akibat adanya upaya peningkatan 

kapabilitas militer Tiongkok dan agresifitasnya di kawasan Asia Timur, serta 

adanya aktivitas uji coba nuklir oleh Korea Utara yang ditafsirkan sebagai ancaman 

atas pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dan Jepang. Jepang yang tergabung 

dalam aliansi kerjasama militer dengan Amerika Serikat juga berusaha melakukan 

peningkatan pertahanan militernya dengan cara merevisi Japan-US Defense 

Guidelines pada tahun 2015. Revisi ini menitikberatkan pada pembagian kerja atau 

job description antara Jepang dan Amerika Serikat lebih jelas pada saat Jepang 

dalam situasi damai dan diserang atau terancam. Walaupun Jepang bertindak dalam 

posisi defensive, namun dalam revisi ini seperti disebutkan di latar belakang 

masalah diatas bahwa pertahanan keamanan Jepang akan di-back up oleh Amerika 

Serikat dengan menjadi supplier persenjataan di Jepang. 

Indikasi meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok dan agresifitasnya di 

kawasan Asia Timur menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan terlebih 

bagi pertahanan dan keamanan Jepang – termasuk Amerika, yang mana pangkalan 

militer milik Amerika Serikat berada di kawasan tersebut. Anggaran militer 

Tiongkok meningkat tiap tahunnya dan tercatat menempati urutan terbesar kedua 

setelah Amerika Serikat pada tahun 2014 sebesar $131,57 milyar. (Jakarta Greater, 

2014) Tiongkok semakin agresif dalam upaya klaim wilayah di perairan Laut 

Tiongkok Timur dan Laut China Selatan. Sengketa kian memanas diketahui bahwa 

sejak tahun tahun 2013 Tiongkok mempublikasikan perluasan Air Defense 

Identification Zone (ADIZ) yang tumpeng tindih dengan ADIZ milik Jepang di Laut 

China Timur – mencakup kepulauan Senkaku yang selama ini menjadi sengketa. 
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(Rinehart & Elias, 2015) Pada tahun 2014 militer Tiongkok melakukan upaya 

perluasan “Fiery Cross Reef” di tepi barat kepulauan Spratly dan melakukan 

pembangunan pangkalan udara sepanjang tiga kilometre yang diperkirakan dapat 

menampung pesawat pembom jarak jauh tipe H-6 milik militer Tiongkok. 

(Deutsche Welle, 2015) Ditambah lagi adanya aktifitas uji coba senjata berbasis 

nuklir atau rudal kendali jarak jauh yang dilakukan oleh Korea Utara yang 

jangkauannya dapat mencapai Jepang termasuk pangkalan militer Amerika Serikat 

yang berada di Jepang. Hal ini berpotensi menjadi ancaman yang sangat serius 

mengingat pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un yang terkenal unpredictable 

dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. 

Ancaman dari aktivitas nuklir Korea Utara juga menjadi kemungkinan salah 

satu faktor yang melatar belakangi revisi ini dilakukan. Pada awalnya Korea Utara 

mengembangkan teknologi nuklirnya digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, 

dengan bantuan ahli dari Rusia dan Tiongkok pada tahun 1990-an Korea Utara 

mengubah pengembangan teknologi nuklirnya menjadi senjata nuklir untuk 

kepentingan militer dan persenjataannya. (Rachmat, 2015, p. 66) Kepemilikan 

senjata nuklir memang memiliki keuntungan nilai strategis, politis bahkan 

ekonomis. Peningkatan pertahanan dengan cara meningkatkan kapasitas senjata 

nuklir dinilai sangat membahayakan dan mengancam keamanan pihak lain 

termasuk dalam hal ini Amerika Serikat dan Jepang, dimana senjata nuklir dapat 

digunakan baik sebagai alat atau instrument yang ditujukan sebagai upaya defensive 

atau offensive secara bersamaan. Ditambah lagi dengan ketidakpastian motif dan 

niat dibalik pengembangan senjata nuklir tersebut, sehingga Jepang bersama 
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Amerika Serikat berinisiatif untuk meningkatkan kewaspadaan dan pertahanannya 

melalui revisi panduan kerjasama militer ini. Jepang yang notabene memiliki 

prinsip no nuclear, mendapatkan jaminan perlindungan oleh Amerika Serikat yang 

memiliki persenjataan nuklir seperti yang tertuang dalam revisi panduan tersebut 

bahwa militer Amerika Serikat akan siap menyerang balik lawan jika Jepang 

mendapat serangan senjata nuklir dari Korea Utara. 

 

D. Hipotesa 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Jepang menyepakati revisi Japan-

US Defense Guidelines tahun 2015 karena terjadinya dilemma keamanan yang 

disebabkan oleh meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok dan agresifitasnya di 

kawasan Asia Timur serta adanya ancaman dari kepemilikan nuklir Korea Utara. 

 

E. Jangkauan Penelitian 

Dalam memudahkan penelitian sangat diperlukan batasan penulisan agar 

dalam penulisan penelitian dapat terhindar dari pembahasan yang terlalu melebar 

luas dari topik yang diteliti. Penelitian mengenai “Kerjasama Militer Amerika 

Serikat dan Jepang (Studi Kasus: Revisi Japan-US Defense Guidelines tahun 2015” 

dibatasi hingga tahun 2015 pada saat kedua negara melakukan kesepakatan revisi 

panduan kerjasama militer tersebut. Sumber-sumber dan data-data yang digunakan 

dan dikumpulkan untuk penelitian ini dalam kurun waktu sebelum disepakatinya 

revisi Japan-US Defense Guidelines tahun 2015 dan sampai saat ini mengingat 

sumber yang menganalisis banyak dilakukan setelah revisi tersebut dilakukakan. 
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Sehingga dengan pembatasan waktu jangkauan penelitian ini diharapkan agar 

penelitian focus pada topik yang diteliti dan dapat menguraikan pembuktian yang 

telah dijabarkan melalui hipotesa. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam memudahkan analisis dan deskripsi pada penelitian ini, penulis 

melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka atau library research dengan 

mengumpulkan buku-buku, jurnal, kamus yang berkaitan dengan topik pnelitian. 

Penulis juga memanfaatkan sumber media massa berupa surat kabar dengan cara 

mengkliping berita dari koran secara berkala atau mencari ditahun-tahun 

sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang aktual. Dengan memanfaatkan 

kemajuan tekhnologi, penulis menggunakan media internet untuk mencari sumber-

sumber berupa data oline yang mendukung penelitian seperti artikel online, berita 

online, e-journal, e-book, makalah dan sumber-sumber lainnya. 

 

G. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih 

mendalam terkait latar belakang Jepang menyepakati revisi Japan-US Defense 

Guidelines tahun 2015. Penulis ingin memberikan informasi tentang dinamika 

perubahan Japan-US Defense Guidelines yang mana pada awalnya disepakati oleh 

Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1978, kemudian direvisi sebanyak dua kali 

pada tahun 1997 dan 2015. Penelitian ini juga ditujukan untuk menganalisis apa 
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yang menjadi alasan Jepang menyepakati revisi panduan kerjasama tersebut pada 

tahun 2015. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka 

pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II pemaparan mengenai hubungan Jepang dan Amerika Serikat pasca 

Perang Dunia II hingga kedua negara tergabung dalam aliansi dan 

melakukan kerjasama pertahanan keamanan 

BAB III berisi tentang dinamika panduan kerjasama Japan-US Defense 

Guidelines yang disepakati oleh Jepang dan Amerika Serikat pada 

tahun 1978 yang kemudian telah dua kali direvisi oleh kedua negara, 

pertama pada tahun 1997 dan yang terbaru pada tahun 2015. 

BAB IV berisi tentang pembuktian hipotesa yakni penjelaskan dan analisis 

mengenai alasan yang melatarbelakangi Jepang sepakat melakukan 

revisi terhadap Japan-US Defense Guidelines tahun 2015 

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan secara keseluruhan berdasarkan pembahasan-

pembahasan pada bab sebelumnya.  


