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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Keputusan Jepang untuk menyepakati revisi Japan-US Defense Guidelines 

tahun 2015 tidak terlepas dari keterikatan Jepang dalam sebuah hubungan 

kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat yang terjadi sejak berakhirnya 

Perang Dunia II. Sejarah singkat awal lahirnya hubungan antara Jepang dan 

Amerika Serikat yang diawali oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia II hingga 

masuknya pengaruh serta keterlibatan Amerika Serikat di Jepang dalam urusan 

pertahanan keamanan Jepang. Selanjutnya intensitas hubungan Jepang dan 

Amerika Serikat terjalin semakin erat dengan terciptanya suatu kerjasama 

keamanan yang mempengaruhi kondisi keamanan dan pertahanan Jepang. 

Kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat diawali dengan 

ditandatanganinya perjanjian damai San Fransisco Treaty dan perjanjian kerjasama 

Japan-US Security Treaty pada tahun 1951. 

Mekanisme kerjasama keamanan Jepang dan Amerika Serikat diatur dalam 

panduan kerjasama yakni Japan-US Defense Guidelines yang pertama kali 

disepakati oleh kedua negara pada tahun 1978. Panduan kerjasama keamanan 

Jepang dan Amerika Serikat atau yang disebut Japan-US Defense Guidelines 

mengalami perubahan dan perkembangan. Dinamika atau perkembangan panduan 

tersebut dimulai dari awal pembuatan Japan-US Defense Guidelines tahun1978. 
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Terjadi konflik internasional di Timur Tengah yang melibatkan Irak dan 

Kuwait di dalamnya terkait permasalahan lading minyak dan hutang luar negeri. 

Konflik Gulf War ini terjadi tahun 1990 dan memuncak dan mendapatkan sanksi 

dari PBB serta melibatkan koalisi pasukan multinasional yang dipimpin oleh 

Amerika Serikat. Kemudian, dengan terjadinya berbagai pertimbangan atas 

perubahan lingkungan keamanan pada tahu 1990-an, Jepang dan Amerika Serikat 

melakukan pembaharuan atau revisi terhadap panduan tersebut pada tahun 1997. 

Berbagai isu keamanan yang berkembang dalam mewarnai kerjasama keamanan 

Jepang dan Amerika Serikat tersebut. Tragedi pengeboman gedung WTC di 

Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah merubah peta politik internasional 

dan isu keamanan yang berkembang. Hingga pada tahun 2015, kedua negara 

menyepakati revisi kedua terhadap Japan-US Defense Guidelines. 

Dalam pengkajian permasalahan yang diteliti oleh penulis, penulis 

menemukan fakta yang menjadi alasan atau latar belakang Jepang menyepakati 

revisi Japan-US Defense Guidelines tahun 2015. Bahwa keputusan Jepang 

menyepakati Guidelines 2015 dengan mempertimbangkan terjadinya dilemma 

keamanan oleh perubahan dinamika politik internasional yang berkembang pada 

saat itu. Perubahan iklim lingkungan keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur 

sangatlah mempengaruhi keputusan Jepang tersebut. Sebagai respon atas 

perubahan yang terjadi, keputusan Jepang merevisi Guidelines 2015 sebagai upaya 

meningkatkan pertahanan Jepang dan menghadapi tantangan isu keamanan baru di 

kawasan melalui penguatan kerjasama dengan Amerika Seirkat. Menurut penulis, 

terdapat dua alasan yang mendorong Jepang menyepakati revisi Japan-US Defense 
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Guidelines 2015 yaitu pertimbangan akan adanya potensi ancaman dari Tiongkok 

dan Korea Utara. Potensi ancaman dari Tiongkok berupa peningkatan kapabilitas 

militer Tiongkok dan agresifitasnya di kawasan Asia Timur.  

Bahwa pada tahun 2013 agresifitas Tiongkok terlihat saat Tiongkok 

melakukan klaim terhadap kepulauan Senkaku dan mempublikasikan perluasan Air 

Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut China Timur meliputi wilayah 

kepulauan Senkaku yang menjadi sengketa oleh Jepang dan Tiongkok. Kekuatan 

militer Tiongkok yang cenderung ekspansif yang mana pada tahun 2014, Tiongkok 

menyatakan klaim penuh atas Laut China Selatan dan melakukan penciptaan lahan 

di tujuh fitur yang ada di kawasan kepulauan Spratly yakni Fiery Cross, Subi, 

Mischief, Cuarteron, Gaven, Hughes, dan Johnson South. Kemudian, pertimbangan 

adanya potensi ancaman dari kepemilikan Nuklir Korea Utara menjadi alasan 

Jepang menyepakati revisi tersebut. Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara 

menjadi ancaman bagi wilayah territorial Jepang dan stabilitas kawasan Asia 

Timur. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan sedikit hambatan 

mengenai data tentang informasi kepemilikan senjata nuklir Korea Utara yang 

valid. Namun penulis memanfaatkan laporan suatu lembaga pengamat nuklir dan 

beberapa pemberitaan tentang nuklir Korea Utara untuk dijadikan bahan literasi 

dalam penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi dengan judul “Latar Belakang Jepang 

Menyepakati Japan-US Defense Guidelines tahun 2015” diharapkan dapat menjadi 

sumbangsih bagi keilmuan Hubungan Internasional seperti pada studi kajian 

strategis, kebijakan keamanan dan pertahanan suatu negara, dan diplomasi. 



135 

 

Menurut penulis, kajian mengenai keamanan dan pertahanan Jepang tidak hanya 

sebatas membahas tentang kerjasamanya dengan Amerika Serikat untuk diteliti. 

Kajian ini dapat diteruskan menjadi sebuah penelitian lanjutan tentang prediksi 

kemungkinan disepakatinya revisi ketiga terhadap Japan-US Defense Guidelines 

oleh Jepang dan Amerika Serikat. Penelitian lain juga dapat dilakukan mengenai 

prediksi muncul nya Jepang sebagai kekuatan baru di Asia yang dapat menyaingi 

kekuatan Tiongkok karena sejak tahun 2015 melalui revisi Japan-US Defense 

Guidelines peran militer Jepang di kawasan diperluas. Penelitian lanjutan yang juga 

dapat dikaji tentang penyelesaian konflik antara Jepang dan Tiongkok di Laut China 

Timur terkait perluasan ADIZ Tiongkok tahun 2013. 

  

  


