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Abstract 

Japan and US build military relations since 1951 in Japan-US Security 

Treaty. Cooperations continue in 1978 and agreed Japan-US Defense Guidelines 

as guideline cooperation with right and obligation, also defensive cooperation 

mecanisem between Japan and US in defensive cooperation. In 1997, Japan and 

US agreed first revision of Japan-US Defense Guidelines when defensive 

cooperation mecanisem both of states as bilateral defense cooperation. Then in 

2015, Japan and US agreed second revision Japan-US Defense Guidelines. This 

revision about extending defense cooperation between Japan and US as collective 

security cooperation. 

Key words: military relation, military relation between Japan and US, defense 

guidelines, Japan-US Defense Guidelines revions 

Abstrak 

Kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat mengalami 

perkembangan yang terjalin sejak tahun 1951 melalui kesepakatan Japan-US 

Security Treaty. Kerjasama terus berlanjut hingga pada tahun 1978 disepakati 

Japan-US Defense Guidelines sebagai panduan kerjasama yang berisi hak dan 

kewajiban, serta mekanisme kerjasama pertahanan antara Jepang dan Amerika 

Serikat dalam bentuk kerjasama pertahanan (defensive cooperation). Pada tahun 
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1997, Jepang dan Amerika Serikat menyepakati revisi pertama terhadap Japan-US 

Defense Guidelines dimana mekanisme kerjasama pertahanan kedua negara 

menjadi kerjasama pertahanan bilateral (bilateral defense cooperation). Kemudian 

pada tahun 2015, Jepang dan Amerika Serikat menyepakati revisi kedua Japan-

US Defense Guidelines. Revisi tersebut mengenai perluasan kerjasama pertahanan 

Jepang dan Amerika Serikat menjadi kerjasama keamanan kolektif (collective 

security cooperation). 

Kata kunci: kerjasama militer, kerjasama militer Jepang dan Amerika Serikat, 

panduan kerjasama pertahanan, revisi Japan-US Defense Guidelines 

 

A. PENDAHULUAN 

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 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 
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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) 

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 

luar atau mendapat ancaman dari kekuatan eksternal. (Japan Ministry Of Defense, 

n.d.) 
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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 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) 

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 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) 



5 | Jurnal Hubungan Internasional 
 

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) 

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 

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 bidang keamanan yang 

cenderung fluktuatif. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya memahami permasalahan yang terjadi dalam fenomena 

hubungan internasional tersebut, proses mengidentifikasi pokok permasalahan 

yang ada menggunakan teori dan konsep. Teori adalah bentuk penjelasan paling 

umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa 

diduga akan terjadi. Teori dipakai untuk eksplanasi dan prediksi, sedangkan 

konsep untuk mengorganisasikan dan mengidentifikasikan fenomena. Teori 

menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan 

bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan. (Mas'oed, 1990, p. 

185) 
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Teori Sistem (System Theory) 

Ilmuwan hubungan internasional James E. Dougherty dan Robert L. 

Pfaltzfraff JR menuangkan gagasannya mengenai Teori Sistem atau System 

Theory dalam buku yang berjudul Contending Theories of International Relations. 

Pemikiran Dougherty dan Pfaltzfraff sering dijadikan acuan dalam 

mengidentifikasi permasalahan dalam studi hubungan internasional. 

Istilah sistem itu sendiri dalam kamus hubungan internasional diartikan 

sebagai sekumpulan unit yang disatukan oleh pola interaksi yang sama dan teratur 

sehingga perubahan yang terjadi pada satu unit akan berdampak terhadap 

seluruhnya sebagai satu kesatuan. (Ashari, 2015, p. 418) Istilah “sistem” juga 

digunakan sangat luas dalam kajian studi politik dan hubungan internasional. 

Istilah ini sering dikaitkan dengan: 

1) Kerangka teori untuk menandai data tentang gejala politik; 

2) Suatu tata hubungan terpadu yang didasarkan pada rangkaian 

hipotetik dari variable-variabel politik – sebagai contoh, 

sebuah system internasional yang melibatkan pemerintahan 

dunia; 

3) Tata hubungan antara variable-variabel politik dalam sebuat 

system internasional yang dianggap sudah maujud – sebagai 

contoh, system internasional pada tahun 1950-an; 

4) Tatanan apapun dari interaksi antarvariabel (Dougherty & 

Pfaltzgraff Jr, 2014, p. 112) 

Teori Sistem didefinisikan oleh Dougherty dan Pfaltzfraff sebagai suatu 

rangkaian pernyataan mengenai hubungan antara variable-variabel bebas dan 

bergantung yang perubahan di satu atau lebih variable dibarengi atau diikuti oleh 

perubahan pada variable atau kombinasi variable lainnya. (Dougherty & 

Pfaltzgraff Jr, 1997, pp. 101-102) 

Isu keamanan di kawasan Asia dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan 

sistem yang didalamnya terjadi kesalingbergantungan dan terjadi pola interaksi 

antara variabel-variabel atau subsistem-subsistem yang saling mempengaruhi. 

Variabel atau subsistem yang ada didalamnya meliputi negara, kebijakan militer, 

perjanjian keamanan, anggaran belanja militer, persenjataan dan pelatihan 

pasukan ini saling mempengaruhi. Dalam hal ini kesepakatan Jepang untuk 

melakukan revisi panduan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat termasuk 

didalamnya karena terikat dalam sebuah aliansi. 

Dalam permasalahan diatas, Jepang berlaku sebagai variabel yang menjadi 

bagian dari sebuah kesatuan sistem keamanan di kawasan Asia. Bahwa adanya 

revisi atau pembaharuan dalam panduan kerjasama militer antara Jepang dan 
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Amerika Serikat ini merupakan interaksi dari kesatuan sistem yang berjalan. 

Perubahan kebijakan kedua negara yang menghendaki adanya revisi Japan-US 

Defense Guidelines tersebut dilakukan atas adanya gejolak atau perubahan yang 

dilakukan oleh variabel lain atau terjadi di pihak lain yakni di dalam sebuah 

sistem keamanan di kawasan Asia oleh China dan Korea Utara.  

Indikasi meningkatnya kekuatan militer China 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 China 

meningkat tiap tahunnya dan tercatat menempati urutan terbesar kedua setelah 

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

China semakin agresif dalam upaya klaim wilayah di perairan Laut China Timur 

dan Laut China Selatan. Sengketa kian memanas diketahui bahwa sejak tahun 

tahun 2013 China 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. (Rinehart & 

Elias, 2015) Pada tahun 2014 militer China 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 China. (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. 

 

Konsep Dilema Keamanan (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 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 
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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) 

Dalam kasus ini, dilemma keamanan terjadi akibat adanya upaya 

peningkatan kekuatan militer China dan adanya aktifitas 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. 

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 China 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 



9 | Jurnal Hubungan Internasional 
 

motif dan niat dibalik pengembangan senjata nuklir tersebut, sehingga Jepang 

bersama 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. 

Tabel Perbandingan Perbedaan Japan-US Defense Guidelines Tahun 1978, 1997, dan 2015 

Indikator 

Japan-US Defense Guidelines 

1978 1997 2015 

Mekanisme 

Kerjasama 

Kerjasama 

Pertahanan 

(Defensive 

Cooperation) 

Kerjasama Pertahanan 

Bilateral (Bilateral 

Defense Cooperation) 

Kerjasama Keamanan 

Kolektif (Collective 

Security Cooperation) 

Tujuan Guidelines 

Sebagai penjelasan 

lebih rinci dari 

kesepakatan Japan-

US Security Treaty 

tentang batasan dan 

hal yang dilakukan 

dalam mekanisme 

kerjasama pertahanan 

antara SDF dan US 

Forces 

Agar kerjasama lebih 

efektif dan kredibel 

dalam situasi normal, 

ketika terjadi 

penyerangan terhadap 

Jepang serta ketika ada 

ancaman di sekitar 

wilayah Jepang yang 

juga mengancam 

Amerika Serikat 

Tercipta sinergi 

kerjasama pertahanan 

untuk menjaga 

perdamaian dan stabilitas 

keamanan kawasan di 

sekitar Jepang, kawasan 

Asia Timur, kawasan 

Asia Pasifik dan lainnya 

Agenda Guidelines 

a. Kapasitas 

pertahanan 

ketika Jepang 

diserang atau ada 

agresi 

b. Tindakan dalam 

merespon 

serangan militer 

yang ditujukan 

ke Jepang 

c. Kerjasama ketika 

situasi di luar 

jepang (dalam 

lingkup Asia 

Timur) yang 

berpengaruh 

terhadap 

stabilitas 

keamanan 

Jepang 

a. Prinsip dasar 

kerjasama kedua 

negara 

b. Mekanisme 

kerjasama dalam 

situasi normal 

c. Tindakan militer 

ketika Jepang 

diserang 

d. Kerjasama untuk 

menjaga stabilitas 

perdamaian dan 

keamanan di area 

sekitar Jepang 

(Situation in Area 

Surrounding 

Japan-SIASJ) 

e. Program bilateral 

dalam 

membangun 

kerjasama 

pertahanan secara 

efektif di bawah 

a. Prinsip dasar 

kerjasama kedua 

negara 

b. Koordinasi 

penguatan aliansi 

(mekanisme 

koordinasi aliansi, 

peningkatan 

koordinasi 

operasional, 

perencanaan 

bilateral) 

c. Perlindungan 

perdamaian dan 

keamanan Jepang 

d. Kerjasama 

keamanan dan 

perdamaian 

regional dan global 

e. Kerjasama 

keamanan space 

dan cyberspace 

f. Kerjasama 
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mekanisme 

Guidelines 

tekhnologi, 

pertukaran 

informasi intelejen 

Ruang Lingkup 

Guidelines 

Situasi Pada Saat 

Jepang Diserang 

Situasi di Area Sekitar 

Jepang (Situation in 

Area Surrounding 

Japan-SIASJ) 

Situasi Keamanan 

Global (sekitar Jepang, 

Asia Timur, Asia Pasifik 

dan lainnya) 

Jangkauan Waktu 10 tahun 18 tahun Berlaku Sampai Saat Ini 

Alasan Terhentinya 

Guidelines 

Kedua negara ingin 

memperluas 

kerjasama pertahanan 

tidak hanya pada 

situasi Jepang 

diserang dalam 

skema Situation in 

Area Surrounding 

Japan (SIASJ) 

Munculnya tantangan 

isu keamanan baru dan 

perubahan konteks 

strategis dalam skema 

zona abu-abu (gray 

zone) 

- 

 

C. PEMBAHASAN 

Bahwa keputusan Jepang menyepakati Guidelines 2015 dengan 

mempertimbangkan 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 Guidelines 2015 yaitu pertimbangan akan adanya potensi ancaman 

dari China dan Korea Utara. 

1. Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Agresifitasnya di Kawasan 

Asia Timur 

China muncul sebagai kekuatan baru di kancah global diikuti dengan 

pertumbuhan perekonomian yang pesat dan kekuatan pertahanan militer China 

yang semakin meningkat. Dalam kurun waktu seperempat abad, China yang 

notabene berideologi komunis-sosialis berhasil mensejajarkan kekuatan 

ekonominya dengan negara-negara barat. Kesuksesan China meramu ideologi 

dengan sistem perekonomian kapitalis ini dapat mengangkat pertumbuhan 

perekonomian China hingga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat 

dengan berbagai kemungkinan di masa depan akan melampaui negara adidaya 

tersebut. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen kuat Partai Komunis 

China yang menjadi tonggak pemerintahan China untuk menjaga stabilitas 
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domestik. Terwujudnya stabilitas dalam negeri inilah yang akhirnya mendorong 

China mampu untuk sampai pada pencapaian pertumbuhan perekonomian yang 

pesat dalam skala global. (Wirawan & Subekti, 2012, p. 6) 

Gambar 4. 1 Gross Domestic Product (GDP) Global Tahun 1970-2014 

 

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_cina 

Diketahui dari grafik diatas, pada tahun 2014 GDP China menduduki 

posisi kedua setelah Amerika Serikat, kemudian di bawahnya di susul oleh Jepang 

yang berada di posisi ketiga kemudian Jerman, Inggris dan India. Sejak tahun 

1970 hingga tahun 2010 pencapaian prosentase rata-rata GDP China sebesar 10%. 

Masuk sebagai lima besar negara dengan GDP tertinggi di dunia, kekuatan China 

tidak dapat dipandang sebelah mata di kacah global. Kesuksesan ini tidak terlepas 

dari peran Partai Komunis China yang notabene sebagai ujung tombak 

pemerintahan China yang memberlakukan sistem pasar pada tahun 1978 hingga 

akhirnya China dapat membuka diri untuk menerima investasi asing pada tahun 

1980-an. (Jeavans, Qurashi, Offer, Cheung, & Zanni, 2015) Dalam dokumen yang 

dipublikasikan oleh Bank Dunia, data menunjukkan bahwa hingga pada tahun 

2015 China tetap mempertahankan sebagai pemegang posisi kedua GDP secara 

global setelah Amerika Serikat dengan jumlah lebih dari $11 milyar. (World 

Bank, 2017) 

Seiring dengan meningkatnya perekonomia China, pemerintah China 

menaruh perhatian lebih terhadap sektor militernya. Konsentrasi tersebut 

diwujudkan dalam suatu kebijakan pertahanan China untuk melindungi dan 

menjaga stabilitas kedaulatan China beserta segala sumber ekonomi negara 

tersebut. Hal ini terlihat secara nyata bahwa anggaran belanja militer China 

meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang fantastis. Pemerintah China 

memberikan porsi yang besar untuk modernisasi postur militer China. (Wirawan 

& Subekti, 2012, p. 8) Tentunya, peningkatan anggaran pertahanan China tersebut 

selaras dengan pertumbuhan perekonomian China yang ditandai dengan 

peningkatan GDP China setiap tahunnya. Sebagai negara dengan perolehan GDP 
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tertinggi kedua di dunia, suatu hal yang wajar bila China menempatkan 

konsentrasinya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara melalui 

peningkatan anggaran belanja militer. (Jakarta Greater, 2014) 

Gambar 4. 2 Sepuluh Besar Anggaran Pertahanan Negara Tahun 2015 

 

Sumber: http://www.gcmfg.com/defense-budget-capture-technical-resume-business/840/ 

Diagram diatas menunjukkan pada tahun 2015 jumlah anggaran 

pertahanan China sebesar $145,8 milyar dan berada di posisi kedua setelah 

Amerika Serikat. Besaran anggaran ini cukup fantastis walaupun nilai dua kali 

lipatnya pun belum dapat menyamai anggaran pertahanan milik Amerika Serikat. 

Dari diagram diatas juga terlihat bahwa jumlah anggaran Jepang sebesar $41 

milyar dan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggaran pertahanan China. Dengan 

demikian China akan dapat mewujudkan keinginannya untuk melakukan revolusi 

secara komprehensif terhadap angkatan bersenjata China sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh ketua parlemen China Le Keqiang dalam sebuah sidang 

parlemen tahunan. Selain itu pemerintah China juga berkomitmen untuk 

melakukan modernisasi serta upaya meningkatkan kinerja serta kapabilitas 

kemampuan tempur pasukan bersenjata China untuk menghadapi suatu ancaman. 

(Jakarta Greater, 2014) 

Peningkatan kapasitas militer China yang terjadi tiap tahun berhasil 

memposisikan diri sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Timur. 

Dapat diartikan pula bahwa pada saat ini China adalah negara terkuat di Asia 

Timur. Terdapat kemungkinan yang cukup besar China akan terus menambah 

kapasitas militernya hingga dapat mewujudkan ambisinya untuk menguasai dunia. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada anggaran pertahanan 

China yang terus meningkat dalam kurun waktu 14 tahun terakhir sejak tahun 

2000. 
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Gambar 4. 3 Anggaran Pertahanan China Tahun 2000-2014 

 

Sumber: http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-china-2014/ 

Berdasarkan diagram diatas, didapat informasi bahwa anggaran pertahanan 

China di bawah pemerintahan Xi Jinping sejak tahun 2000 setiap tahunnya 

meningkat. Tercatat pada tahun 2014, anggaran militer China mencapai angkaa 

tertinggi sebesar $131,5 milyar dengan nilai prosentase sebesar 12,2% 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Jakarta Greater, 2014) 

Buku Putih Pertahanan Jepang juga memuat tentang keinginan Pemerintah 

Jepang untuk melakukan pemaknaan ulang atau reintrepretasi terhadap Pasal 9 

Konstitusi Jepang yang menjadi landasan pasifisme militer Jepang selama ini. 

Dengan adanya amandemen Pasal 9 maka militer Jepang dapat aktif seperti 

militer yang dimiliki oleh negara normal. Hal tersebut juga mendapat dukungan 

dari Amerika Serikat yang selama ini berlaku sebagai aliansi yang juga menjadi 

payung militer Jepang. Aktifnya kembali militer Jepang secara otomatis akan 

berdampak pada sharing budget antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi 

sepadan. Sebagai bagian dari strategi Jepang menghadapi ancaman China di Laut 

China Timur, Jepang menyepakati revisi Japan-US Defense Guidelines tahun 

2015. Diketahui bahwa Guidelines 2015 memuat mekanisme dan cakupan 

kerjasama yang lebih luas serta deskripsi pembagian tugas antara Jepang dan 

Amerika Serikat lebih jelas. Hal ini akan memberikan dampak yang positif untuk 

aliansi Jepang dan Amerika Serikat yang lebih erat dalam menjaga stabilitas dan 

perdamaian regional Asia Timur. 

Jepang terus berupaya meningkatkan kapasitas militernya, hal ini juga 

dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghadapi dan mengimbangi kekuatan 

militer China. Setiap tahun Jepang menambah besaran anggaran pertahanan 

Jepang yang tentunya untuk meningkatkan mutu personil SDF dan persenjataan 

serta fasilitas militer termasuk logistik dan transportasi. Peningkatan anggaran 

pertahanan Jepang yang semakin besar tiap tahunnya tidak terlepas dari 
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melonggarnya Pasal 9 Konstitusi Jepang yang semakin memperluas peran militer 

Jepang untuk menghadapi isu keamanan yang terjadi. 

Gambar 4. 4 Anggaran Pertahanan Jepang Sejak tahun 1950-2015 

 

Sumber: http://www.voanews.com/a/japan-cabinet-approves-third-straight-defense-

boost/2597568.html 

Berdasarkan gambar grafik diatas, anggaran pertahanan Jepang terus 

meningkat sejak tahun 1950. Anggaran pertahanan Jepang mencapai $42 milyar 

pada tahun 2015 dan merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah pertahanan 

Jepang pasca Perang Dunia II berakhir. Dibawah komando Menteri Pertahanan 

Jepang, Gen Nakatani, kenaikan anggaran pertahanan tahun 2015 sebesar 2% dari 

tahun sebelumnya ditujukan untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di 

sekitar Jepang – termasuk potensi ancaman China. Anggaran pertahanan Jepang 

yang baru dialokasikan untuk pembelian 20 pesawat patroli laut, 5 pesawat 

crosscover, 3 pesawat tanpa awak (drone), 6 pesawat siluman, dan rencana 

pembelian 30 unit amfibi. (Shamil & Hendra, 2015) 

Dengan kapasitas militer yang semakin besar tiap tahunnya, kebijakan 

keamanan China cenderung ekspansif di kawasan. Hal ini terlihat dari ambisi 

China memperluas wilayah kekuasaannya di Laut China Timur dan Laut China 

Selatan. Agresifitas China di kedua wilayah tersebut dipandang Jepang sebagai 

ancaman atas keamanan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Timur. Konflik yang 

terjadi kian memanas setelah China mengumumkan memperluas jangkauan Air 

Defense Identification Zone (ADIZ) di atas perairan Laut China Timur pada 

Desember 2013. ADIZ merupakan mekanisme pertahanan udara yang berisi 

tentang batas-batas jangkauan kedaulatan udara suatu negara dimana di dalam 

ADIZ itu sendiri terdapat regulasi bagi pesawat terbang asing diwajibkan untuk 

mengidentifikasi dirinya dan memberikan informasi rencana serta tujuan 

dilakukannya penerbangan tersebut. Mekanisme ADIZ memberikan keharusan 

terhadap pesawat yang akan memasuki dan melewati zona tersebut dengan 

terlebih dahulu diminta memberikan identitas diri dan informasi tujuan 
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penerbangan, serta tetap mempertahankan kontak radio dengan pihak local yang 

berwenang. Klaim ADIZ China tersebut menjadi ancaman cukup serius bagi 

Jepang karena skema ADIZ yang baru tersebut mencakup kepulauan Senkaku dan 

posisinya tersebut tumpang tindih dengan batas ADIZ milik Jepang yang telah ada 

sebelumnya. (Staf FORUM, 2015) 

Gambar 4. 5 Air Defense Indentification Zone di Laut China Timur 

 

Sumber: Jurnal Congressional Research Service yang berjudul China’s Air Defense Indentification 

Zone (ADIZ) oleh Ian E. Rinehart dan Bart Elias tahun 2015 

 Berdasarkan gambar diatas, jangkauan ADIZ milik China (garis putus-

putus warna merah) yang dirilis pada tahun 2013 menabrak batas ADIZ milik 

Jepang (garis lurus warna biru tua). Tumpang tindih antara ADIZ Jepang dan 

China ini akan berdampak serius terhadap stabilitas Laut China Timur. Perluasan 

cakupan ADIZ milik China meliputi kepulauan senkaku dan sebagian wilayah 

perairan di Laut China Timur. Dalam peta diatas juga memperlihatkan bahwa 

ADIZ China juga menabrak ADIZ milik Taiwan dan Korea Selatan. (Rinehart & 

Elias, 2015) 

Fokus perhatian isu keamanan global yang berkembang pasca berakhirnya 

Perang Dingin mengarah kepada pencapaian terjaminnya keamanan energi 

masing-masing negara.  Dewasa ini kebutuhan akan sumber daya energi bagi 

suatu negara merupakan kebutuhan dasar sebagai bagian dari kepentingan 

nasional yang harus dicapai. Hal ini juga yang terjadi di Laut China Selatan yang 

menjadi sengketa oleh negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Persengketaan Laut China Selatan telah mengganggu stabilitas keamanan Asia 

Timur, terlebih lagi China begitu agresif dalam klaim wilayah tersebut. 
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Agresifitas China tersebutlah yang dipandang Jepang menjadi sebuah ancaman 

lain selain agresifitas China di Laut China Timur. Jepang merasa perlu 

menghentikan upaya China tersebut karena selain kepentingan nasional Jepang 

yang terganggu di Laut China Selatan, Jepang juga memiliki komitmen penuh 

untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan bersama dengan Amerika 

Serikat yang menjadi negara aliansinya sejak Perang Dunia II berakhir. 

Gambar 4. 6 Klaim Kedaulatan di Laut China Selatan 

 

Sumber: http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/ 

Gambar di atas menerangkan klaim China terhadap wilayah Laut China 

Selatan merupakan klaim penuh dan terluas diabandingkan klaim negara lain. 

Dalam gambar di atas, klaim China seluas wilayah dan termasuk kepulauan yang 

berada di dalamnya berbentuk U (9 garis putus berwarna merah). Klaim tersebut 

saling tumpang tindih dengan klaim Brunei Darussalam (garis berwarna putih), 

klaim Malaysia (garis putus-putus berwarna biru tua), dan klaim Filiphina (garis 

putus-putus berwarna kuning). (Nankivell, 2016) 

Table 4. 1 Penciptaan Lahan China di Kepulauan Spratly tahun 2015 

Fitur Daerah Buatan Infrastruktur 

Udara Aset Tanah Laut 

Fiery Cross 0,96 km
2 

Landasan Udara Stasiun Utama Pelabuhan 

Subi 0,96 km
2
 Landasan 

Helikopter/ 

Landasan Udara 

Stasiun - 

Mischief 0,96 km
2
 - Stasiun Pangkalan 

Angkatan Laut 

Masa Depan 
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Cuarteron 0,1 km
2
 Landasan 

Helikopter X2 

Komunikasi & 

Radar 

- 

Gaven 0,1 km
2
 Landasan 

Helikopter X2 

Anti-Udara Platform 

Pasukan 

Hughes 0,96 km
2
 Landasan 

Helikopter 

Sudah Ada 

Anti-Udara Pelabuhan 

Johnson South 75.000 m
2
 Landasan 

Helikopter X2 

Komunikasi & 

Radar 

Pelabuhan Kecil 

Sumber: http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/ 

Pada gambar di bawah juga semakin memperlihatkan bagaimana sepak 

terjang Pemerintah China dalam memperkuat klaimnya terhadap Laut China 

Selatan. Pada Mei 2015 kamera milik pesawat pengintai Amerika Serikat 

menangkap aktivitas kapal pengeruk milik China sedang beroperasi di dekat 

Mischief Reef di kepulauan Spratly. 

2. Ancaman Kepemilikan Nuklir Korea Utara 

Di kawasan Asia Timur, tantangan isu keamanan yang dihadapi Jepang 

tidak hanya menyangkut agresifitas kekuatan militer China di Laut China Timur 

dan Laut China Selatan. Kekhawatiran Jepang juga muncul akibat adanya potensi 

kepemilikan dan pengembangan nuklir Korea Utara yang dapat menjadi ancaman 

keamanan Jepang serta stabilitas kawasan. Proliferasi nuklir Korea Utara bukan 

semata-mata untuk tujuan penelitian, namun seiring waktu nuklir Korea Utara 

dijadikan instrument persenjataan utama negara tersebut. 

Gambar 4. 7 Status Negara Pemilik Senjata Berhulu Ledak Nuklir Dunia 2015 

 

Sumber: http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/infographic/world_nuclear.htm?lang=i 

Dari gambar diatas, di dapat informasi bahwa pada tahun 2015 terdapat 

sembilan negara yang memiliki hulu ledak nuklir. Lima negara pemilik hulu ledak 
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nuklir sebagai negara yang menandatangani Perjanjian Non-proliferasi Nuklir 

(Non-Proliferation Treaty) adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, China dan 

Inggris. Sedangkan empat negara lain tidak tergabung dalam Perjanjian Non-

proliferasi Nuklir (Non-Proliferation Treaty), namun keempat negara ini diketahui 

memiliki hulu ledak nuklir yakni Pakistan, India, Israel dan Korea Utara. (KBS 

World Radio, 2013) 

Gambar 4. 8 Daerah Fasilitas Pengembangan Nuklir Korea Utara 

 

Sumber: 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/nucleus/nucleus_facilities.htm?lang=i 

Gambar diatas memberikan informasi atas beberapa titik daerah yang 

dicuragai oleh beberapa pengamat dipergunakan sebagai fasilitas untuk 

pengembangan nuklir Korea Utara yang selama ini dilakukan secara rahasia. 

Daerah fasilitas pengembangan nuklir tersebut antara lain Yongbyeon, Shinpo, 

Pyngyang, dan Taecheon yang terdapat reaktor nuklir di dalamnya. Kemudian 

Pyongsan, Suncheon, dan Backcheon sebagai pabrik pengolahan bahan bakar 

nuklir. (KBS World Radio, 2016) 

Tepatnya pada 9 Oktober 2006 Korea Utara berhasil menggelar uji coba 

nuklir bawah tanah perdananya, yang diperkirakan kekuatan ledakannya kurang 

dari satu kiloton. Sebelumnya pada 5 Juli di tahun yang sama, Korea Utara 

melakukan uji coba menembakkan rudal balistik termasuk roket Taepodong-2. 

Namun uji coba penembakan roket Taepodong-2 tersebut tidak berhasil sesuai 

rencana, walaupun demikian kantor berita sentral Korea Utara mengumumkan 

bahwa uji coba tersebut dinyatakan telah sukses. Taepodong-2 merupakan rudal 

balistik tiga tingkat, namun sudah jauh lebih maju daripada Taepodong-1. 

Jangkauannya diperkirakan 5.000 km hingga 15.000 km dapat menjangkau 

Amerika Serikat yang berjarak 9.693 km dari Korea Utara sudah bisa menjadi 

target Taepodong-2 (Artileri, 2013) Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara 
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langsung mendapat respon keras oleh masyarakat internasional, termasuk Jepang. 

Jepang tidak sendiri dalam menghadapi Korea Utara, bersama negara aliansinya 

Ameirka Serikat, kedua negara ini berusaha untuk melawan ancaman Korea 

Utara. Pasukan militer Amerika Serikat langsung menerbangkan pesawat WC-135 

“Constant Phoenix” dari pangkalan Amerika di Kadena, Jepang, yang punya 

perlengkapan khusus untuk mendeteksi bahan radioaktif dari udara selama 

berhari-hari. (Leksono, 2006) 

Gambar 4. 9 Perkiraan Jangkauan Misil Korea Utara 

 

Sumber: http://www.express.co.uk/news/world/632178/North-Korea-hydrogen-bomb-test-map-

potential-targets-nuclear-warhead 

Gambar diatas memberikan informasi perkiraan jangkauan peluncuran 

misil Korea Utara. Baik misil Nodong, Taepodong-1, Musudan dan Taepodong-2 

radius peluncurannya mencapai wilayah territorial Jepang. Ancaman dari misil 

Korea Utara terlebih lagi jangkauan maksimal terjauh nya dapat mencapai 

Amerika Serikat, sehingga kepemilikan nuklir Korea Utara ini dapat mengancam 

kedaulatan Jepang dan stabilitas serta keamanan global. (Batchelor, 2016) 

Gambar 4. 10 Unit Pencegat Rudal Patriot Advanced Capability-3 
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Sumber: http://apdf-magazine.com/id/membangun-pertahanan-rudal-balistik/ 

Beberapa anggota SDF Jepang menempatkan unit pencegat rudal Patriot 

Advanced Capability-3 di Departemen Pertahanan di Ward Shinjyuku, Tokyo 

pada April 2013 setelah Korea Utara mengumumkan ancaman untuk meluncurkan 

kembali sebuah rudal balistik miliknya. Penempatan penghalau rudal ini 

dilakukan Jepang sebagai upaya antisipasi terhadap uji coba nuklir yang dapat 

dilakukan oleh Korea Utara sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. (Indo-Asia 

Pasific Defense FORUM, 2016) 

Tabel 4. 1 Uji Coba Persenjataan (berbasis nuklir) Korea Utara 

Tahun Tanggal dan 

Bulan 

Uji Coba Persenjataan 

Korea Utara 

Lokasi 

2013 

15 Maret Peluncuran 2 rudal jenis KN 

Perairan Laut Timur 

18 Mei Penembakkan 6 artileri 300mm 

19 Mei Penembakkan 1 artileri 300mm 

20 Mei Peluncuran 2 rudal jenis KN 

26 Juni Penembakkan 4 artileri 300mm 

2014 

21 Februari Penembakkan 4 artileri 300mm 

Perairan Laut Timur 

27 Februari Peluncuran 2 rudal Scud 

03 Maret Peluncuran 2 rudal Scud 

04 Maret Penembakkan 4 artileri 300mm 

Penembakkan 3 artileri 240mm 

16 Maret Peluncuran 25 roket FROG 

22 Maret Peluncuran 22 roket FROG 

23 Maret Peluncuran 25 roket FROG 

26 Maret Peluncuran rudal jarak menengah 

Nodong 

26 Juni Penembakkan 3 artileri 300mm 

29 Juni Peluncuran 2 rudal Scud 

02 Juli Penembakkan 2 artileri 300mm 

09 Juli Peluncuran 2 rudal Scud 

13 Juli Peluncuran 2 rudal Scud 

14 Juli Penembakan 100 artileri 240mm, 

122mm dan pluru artileri 

26 Juli Peluncuran 1 rudal Scud 

30 Juli Penembakkan 4 artileri 300mm 

14 Agustus Penembakkan 5 artileri 300mm 

01 Sepetember Peluncuran 1 rudal jarak pendek jenis 

baru 

06 Sepetember Peluncuran 3 rudal jarak pendek jenis 

baru 

Sumber: 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus_history.htm?lang=i 
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Selama tahun 2013 dan 2014, Korea Utara secara agresif melakukan 

berbagai kegiatan terkait dengan uji coba senjata nuklir di wilayah perairan Laut 

Timur. Sebanyak 28 kali uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara ini 

mengancam keamanan Jepang yang mana secara geografis, uji coba tersebut 

mengarah dan dapat menjangkau wilayah territorial Jepang. Korea Utara juga 

telah berhasil melakukan uji coba 3 missil jarak pendek ke Laut Jepang. Uji coba 

ini dilakukan dari pantai timur Semenanjung Korea hingga 190 km yang akhirnya 

jatuh ke Laut Jepang pada tahun 2014. (VOA Indonesia, 2014) 

D. 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. 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. 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. 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 perubahan dinamika 

politik internasional yang berkembang pada saat itu. Perubahan iklim lingkungan 
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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 Guidelines 2015 yaitu 

pertimbangan akan adanya potensi ancaman dari China dan Korea Utara. Potensi 

ancaman dari China berupa peningkatan kapabilitas militer China dan 

agresifitasnya di kawasan Asia Timur.  

Bahwa pada tahun 2013 agresifitas China terlihat saat China 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 China. Kekuatan militer China 

yang cenderung ekspansif yang mana pada tahun 2014, China 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. 
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