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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Jepang dan Filipina memiliki hubungan sejarah yang cukup panjang. Jepang 

pernah menjajah Filipina dalam Perang Dunia II, tetapi Jepang mengalami kekalahan 

akibat bom nuklir yang jatuh di Kota Hirosima dan Kota Nagasaki. Dewasa ini, Jepang 

berhasil membangun kembali negaranya dan dapat disejajarkan dengan negara-negara 

maju lainnya. Namun, Jepang merasa perlu untuk melakukan berbagai kerjasama agar 

dapat mengamankan negara dari segala bentuk ancaman yang datang dari luar 

wilayahnya. Oleh sebab itu, Jepang memilih untuk menjalin kerjasama dengan Filipina 

dengan mengupayakan berbagai hal agar dapat berjalan lancar. Kerjasama ini dilakukan 

karena berbagai ketegangan politik antar negara kian terasa, terutama pada isu-isu 

keamanan territorial. 

A. Latar Belakang Masalah 

Jepang merupakan negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang sangat 

kuat selama Perang DuniaII. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi target 

imperialisme Jepang untuk dapat memenuhi kebutuhan sumber energinya. Pada tahun 

1941, sebagai langkah awal Jepang dalam melakukan ekspansi di wilayah Asia Pasifik, 

militer Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer terbesar di Asia 

Pasifik, yaituPearl Harbor yang berada di Hawaii. Peristiwa ini sekaligus menjadi 

pendeklarasian Jepang terlibat dalam Perang Dunia ke II melawan kekuatan negara-

negara sekutu. Dengan demikian, serangan yang dilakukan di pangkalan militer Pearl 
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Harbor milik Amerika Serikat bertujuan agar Jepang bisa lebih leluasa di kawasan Asia 

Pasifik.1 

Sehari setelah penyerangan pangkalan militer Pearl Harbor, pasukan militer Jepang 

bergerak menuju Filipina guna melanjutkan strateginya untuk membentuk Kawasan 

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Jepang terus melakukan serangan udara ke 

kota-kota besar di Filipina. Pada tahun 1942 Jepang berhasil menduduki Filipina dengan 

memukul mundur pasukan Amerika Serikat serta kekuatan penguasa Eropa dari kawasan 

jajahannya di Asia. Jepang tidak ingin menghilangkan kesempatannya untuk dapat 

menguasai Filipina secara utuh.2 Kesuksesan Jepang dalam menduduki Filipina dan 

negara lainnya di Asia menjadi bukti sejarah militerisme Jepang yang sangat agresif. 

Jepang mengubah sistem pemerintahan baru di Filipina untuk mengontrol dan 

mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatur daerah jajahan dibawah kendali sesuai 

keinginan Jepang.3 

Kejayaan Jepang di Filipina tidak berlangsung lama. Hal itu disebabkan angkatan 

perang Filipina membuat langkah untuk bergabung dengan angkatan perang Amerika 

yang bernama United States Armed Forces in the Far East (USAFFE) sebagai bentuk 

dari upaya perlawanan Filipina terhadap penjajahan Jepang. Bahkan, dengan kembalinya 

Komandan militer Douglas Mac Arthur ke Filipina dengan menerapkan strategi yang 

matang untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan pertahanan Jepang dan serangan 

                                                
1 Sugeng Riyanto, Evolusi Sistem Pertahanan Jepang, Prudent Media, Yogyakarta, 2012, hal. 23. 
2 Philippine History Worl War 2 and Japanese Occupation dalam 

www.philippinecountry.com/philippine_history/japanese_colonization.html, diakses pada 28 Juni 

2017 
3 Khari Purnawanto, Masa Pendudukan Jepang di Filipina (1941-1945), FKIP, Surakarta, 2007 
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beruntun dari kelompok gerilya Filipina,4 menyebabkan porak-poranda pasukan 

pertahanan Jepang.  

Pada tahun 1945, dua Kota besar Jepang yaitu Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom 

oleh pasukan militerAmerika Serikat. Akibat dari serangan dan ledakan bom atom 

tersebut, jutaan rakyat Jepang tewas dan kedua Kota itu rata dengan tanah. Dampak dari 

peristiwa tersebut membuat Jepang kehilangan kekuatan militernya sehingga Jepang 

menghentikan interfensi terhadap Filipina. Peristiwa pengeboman tentara sekutu ke Kota 

Hirosima dan Nagasaki Jepang menandai berakhirnya Perang Dunia II.5 

Dua minggu pasca Perang Dunia II berakhir, Supreme Commander for the Allied 

Powers (SCAP) yakni tentara sekutu Amerika Serikat dibentuk khusus untuk menduduki 

Jepang. Kontrol SCAP turut andil dalam merumuskan Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang 

tahun 1947, yaitu konstitusi yang membatasi ruang gerak dan peran militer Jepang dan 

sebagai tanda pasifisme dalam militer Jepang. Selain itu, untuk mengatur militer Jepang 

dibuatlah Self Defense Forces Law (SDF) pada tahun 1954. Jepang hanya bertumpu pada 

pasukan beladiri yang tidak dapat diproyeksikan keluar negeri. Ditambah dengan 

perjanjian San Fransisco Treaty dan pada 8 Agustus 1951 U.S Japan Security Treaty 

sebagai perjanjian damai untuk menghindari peperangan, serta yang menandai Jepang 

berada dibawah payung militer Amerika Serikat. San Fransisco Treaty dan U.S Japan 

Security Treaty merupakan panduan tentang penjelasan lebih rinci mengenai hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan antara SDF Jepang dan US Forces dalam mekanisme 

                                                
4Khari Purnawanto, Loc.Cit 
5 Adrianus Mandey, Pengumuman Resmi Kekalahan Jepang oleh Kaisar, dalam 

http://m.viva.co.id/berita/dunia/661430-15-8-1945-pengumuman-resmi-kekalahan-jepang-oleh-

kaisar, diakses pada 30 Juli 2017 
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kerjasama pertahanan (defensive cooperation) pada situasi ketika Jepang diserang oleh 

pihak luar ataupun mendapat ancaman dari kekuatan eksternal.6 

Dewasa ini, situasi politik internasional mengalami perubahan. Isu territorial 

menjadi perhatian banyak negara dan menciptakan perselisihan karena dalam menetapkan 

batas-batas antar negara itu bersifat konfliktual. Hal tersebut dikarenakan menyangkut 

masalahan kedaulatan suatu negara bahkan mengancam keamanan global. Sulit bagi suatu 

negara yang telah terlibat untuk dapat terhindar dari konflik sengketa territorial yang akan 

mengancam kedaulatan masing-masing negara. Dalam perkembangan isu territorial, isu 

di Laut China Selatan semakin memanas. Hal itu disebabkan Perairan Laut China Selatan 

mengandung sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan hasil perikanan. 

Sumber daya alam tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam skala 

besar sehingga wilayah perairan itu banyak diperebutkan negara-negara yang berada di 

sekitarnya. Isu territorial yang terus berkembang tersebut membuat banyak negara, di luar 

negara sengketa, ikut terlibat dalam konflik territorial Laut China Selatan. Salah satu 

negara yang melibatkan diri yakni Jepang. 

Pada tahun 2007 Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengganti Badan Pertahanan 

Jepang (Japan Defense Agency) menjadi Departemen Pertahanan (Japan Ministry of 

Defense). Di dalam 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. Namun, dengan kembali terpilihnya 

                                                
6 Jutsuo Tsuciyama, Japanese Foreign Policy Today:Ironies in Japanese Defense and 

Disarmament Policy, New York, Palgrave, hal. 151 
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Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 2012, maka Jepang mulai meniti awal 

kerjasama di bidang keamanan dengan negara-negara lain.7 

Fokus kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan guna menaikkan anggaran 

militer pemerintah Jepang membuat Shinzoe Abe mengeluarkan berbagai kebijakan baru 

mengenai sistem pertahanan dan keamanan, serta peningkatan aktifitas militer Jepang 

untuk dapat mengaktifkan kembali pasukan Self Defense Forces Law (SDF). Melalui 

suatu kerjasama pertahanan dan keamanan, militer Jepang aktif tidak hanya didalam 

negeri, tetapi juga di luar negeri, termasuk kawasan regional. Kembali aktifnya militer 

Jepang ditandai dengan keterlibatan Jepang dalam isu territorial.8 

Inisiasi kerjasama keamanan di Kawasan Pasifik terkait konflik sengketa Laut 

China Selatan membuat Jepang memulai menjalin kerjasama dengan Filipina dalam 

bidang keamanan. Pada tahun 2013, Menteri Luar Negeri Jepang menginisiasi dialog 

dengan Menteri Luar Negeri Filipina untuk mempererat hubungan Jepang dengan Filipina 

untuk peningkatan keamanan regional. Tahun 2014, Jepang telah memperluas peran 

pertahanan internasionalnya. Kerjasama antara Jepang dan Filipina ditandai dengan nota 

kesepahaman pembelian sejata. Nota kesepahaman tersebut disepakati oleh kedua belah 

pihak dengan penyediaan 10 kapal patroli Jepang dalam penjagaan wilayah sekitar pantai. 

Jepang pun membantu Filipina dalam meningkatkan perlengkapan teknologi pertahanan 

dan melatih pasukan militer Filipina.9 

Jalinan kerjasama Jepang di bidang keamanan dengan Filipina ini juga 

dilaksanakan melalui pemberian bantuan dana, serta pemberiaan bunga yang rendah 

                                                
7Global Security, Military World Japan dalam 

http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jda.htm,  diakses pada 2 Agustus 2017 
8Ibid. 
9  Ella Syafputri, Jepang perkuat kerjasama antisipasi China, dalam 

www.antaranews.com/berita/352416/Jepang-perkuat-kerja-sama-antisipasi-china.com, diakses 

pada 29 Juli 2017 
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terhadap pembelian alutsista oleh Filipina. Kedua negara secara berkala juga melakukan 

latihan gabungan militer, bahkan pasukan militer Jepang melatih pasukan militer Filipina. 

Di samping itu, Jepang juga melakukan transfer teknologi ke Filipina sebagai cara untuk 

meningkatkan alutsista Filipina.10 

Berbagai hal rangkaian bentuk kerjasama keamananantara Jepang dan Filipinayang 

disepakati tahun 2013, dan mengingat karena adanya ancaman yang dirasakan oleh kedua 

negara ini, maka menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, terlebih karena Jepang dan 

Filipina belum pernah menjalin hubungan bilateral di bidang keamanan pasca 

pendudukan Jepang di Filipina. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil rumusan 

masalah 

Mengapa Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2013? 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya menjawab pertanyaan “mengapa Jepang menjalin kerjasama dengan 

Filipina di bidang keamanan tahun 2013?” penulis menggunakan teori Geopolitik dan 

Geostrategi. Bahwa tindakan Jepang memilih Filipina untuk melakukan kerjasama 

keamanan merupakan nilai geopolitik dalam kebijakan luar negeri Jepang. 

1. Geopolitik 

Geopolitics berasal dari bahasa Yunani, geo adalah bumi sedangkan politics 

berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan atau kekuasaan. 

Pendekatan geopolitik sangat tepat untuk menganalisis mengapa perselisihan teritorial 

                                                
10Pars Today, Kerjasama Strategis Jepang dan Filipina, dalam parstoday.com/id/news/world/-

i24295-kerja_sama_strategis_jepang_dan_filipina, diakses pada 8 Desember 2017 
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mempengaruhi suatu negara dalam berprilaku secara politik dan militer di suatu kawasan. 

Istilah geopolitik merefleksikan hubungan antara power dan kepentingan dalam 

pengambilan keputusan secara strategis dan wilayah geografis tertentu.11 

Menurut Webster dictionary, Geopolitik memiliki arti: 

Geopolitics a study of the influence of such factors as geography, 

economics, and demography on the politics and especially the foreign 

policy of a state. Geopolitics is a combination of political and geographic 

factors characterizing a particular state or region.12 

Geopolitik adalah sebuah studi tentang pengaruh geografi, ekonomi dan demografi 

terhadap politik internasional sebuah negara, khususnya politik luar negeri. Geopolitik 

adalah sebuah kombinasi dari faktor politik dan geografis yang mencirikan suatu negara 

atau wilayah tertentu. Hal ini menyoroti berbagai unsur kebumian yang dapat 

mempengaruhi haluan dan strategi sebuah bangsa dalam menjalin hubungan dengan 

negara-negara lain, khususnya dengan negara tetangga di sekelilingnya. Unsur kebumian 

seperti, kebutuhan akan wilayah yang lebih luas agar dapat menampung pertambahan 

penduduk, keinginan dalam menguasai sumber daya alam tertentu untuk memperbesar 

kekuatan perekonomian negara, keperluan memiliki wilayah-wilayah pelabuhan dan 

jalur-jalur pelayaran serta pengendalian tempat-tempat penting untuk dapat meraih 

keunggulan militer.13 

Menurut Friederich Ratzel, seorang ahli geopolitik Jerman, menjelaskan bahwa 

Negara dipandang sebagai suatu organisme yang hidup yang menempati ruang dan 

                                                
11 Makmur Supriyanto, Tentang Ilmu Pertahanan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, 

hal. 359 
12 Geopolitics, dalam https://www.merriam-webster.com/dictionary/geopolitics, diakses pada 30 

mei 2017 
13 Makmur Supriyanto, loc.cit. 
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tumbuh, berkembang, menyusut dan akhirnya mati. Ratzel mengatakan bahwa sebuah 

negara sama halnya seperti organisme. Organisme membutuhkan ruang untuk hidup, 

begitu pula sebuah negara. Sebuah negara membutuhkan ruang yang cukup untuk tumbuh 

dengan maksimal. Jika dikaitkan pada konsepsi ruang, luas tanah suatu negara akan 

menunjukkan posisi kekuatannya sehingga, negara akan cenderung untuk memperluas 

batas-batas wilayahnya dengan mengadakan ekspansi.14 Karena geopolitik berakar pada 

hubungan antara kekuatan dan kekuasaan serta teritori atau wilayah. Alfred Mahan 

menambahkan bahwa kunci utama kekuatan negara yaitu memiliki angkatan laut. Negara 

yang mempunyai kontrol atas lautan lepas maka dapat mendominasi hubungan 

internasional dan hal tersebut dapat ditentukan oleh kekuatan angkatan laut, garis pantai 

dan fasilitas pelabuhan yang memadai.15 

Geopolitik dewasa ini diwarnai oleh persaingan sekaligus kerjasama antar bangsa 

di bidang politik, ekonomi dan militer. Domain militer merupakan salah satu wadah 

persaingan sekaligus kerjasama antar bangsa. Isu-isu keamanan maritime dan keamanan 

energi mewarnai geopolitik kontemporer. Banyak negara yang menekankan isu keamanan 

maritim sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Sengketa pada domain maritim 

seperti di Laut China Selatan merupakan persinggungan antara keamanan maritim dan 

keamanan energi. Semakin langkanya sumber energi di wilayah daratan, maka akan 

mendorong banyak negara untuk mengeksplorasi dan mengekspoitasi energi di wilayah 

lautan. Hal ini seringkali memunculkan sengketa dengan negara lain khususnya pada 

                                                
14 Dougherty E. James and Pfaltzgraff L. Robert, Teori-teori Hubungan Internasional: Sebuah 

Survai Komprehensif, Yogyakarta, hal. 59-60 
15 Khasan Ashari, Kamus Hubungan Internasional, Nuansa Cendikia, Bandung, 2015, Hal. 204 
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wilayah perairan yang batas-batas definitifnya baik laut territorial, zona tambahan 

maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) belum disepakati bersama. 16 

Hal ini senada dengan geopolitik Jepang untuk menjalin kerjasama dengan 

Filipina terkait konflik Laut China Selatan sebagai hal yang dapat dimanfaatkan untuk 

dapat membendung agresifitas Tiongkok dan akan memberikan keuntungan bagi Jepang 

bilamana terjalin kesepakatan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan 

Filipina. Sehingga Jepang dapat lebih meningkatkan kekuatan militer serta menjaga 

pertahanan negaranya. 

Jika berbicara tentang isu sengketa territorial Laut China Selatan yang terus 

meruncing antara Tiongkok, Filipina dan negara lainnya, hal tersebut disebabkan oleh 

adanya peningkatan aktifitas militer Tiongkok. Tingkok terus membangun pangkalan 

militer di kepulauan Sparlty dan berpatroli dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Filipina. Tidak hanya di Laut China Selatan, Tiongkok juga terus mengklaim kepulauan 

Senkaku/ wilayah Laut China Timur.  

Kontrol Amerika Serikat terhadap Filipina yang mulai menurun membuat Jepang 

tertarik dalam melakukan kerjasama maritim dengan Filipina, adapun rasa khawatir 

Jepang terhadap agresifitas Tiongkok di kawasan Laut China Timur mengakibatkan 

Jepang ikut menaikkan keamanan militernya. Adanya persamaan misi Jepang dengan 

Filipina ini membuat hubungan kerjasama yang akan terjalin semakin lebih mudah. 

Jepang juga ingin menyingkirkan kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Oleh 

karena itu, isu keamanan menjadi salah satu fokus kebijakan Jepang dalam menjalin 

                                                
16 Dr. Susilo B Yudhoyono, 2014, dalam Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim 

dalam https://jakartagreater.com/geopolitik-kawasan-asia-tenggara/, diakses pada 28 November 

2017 
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kerjasama dengan Filipina dalam menghadapi Tiongkok terkait konflik sengketa Laut 

China Selatan. 

2. Geostrategis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Geostrategi berasal dari kata geo yang 

berarti bumi, sedangkan stategi diartikan sebagai suatu usaha dengan menggunakan 

segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun alamnya untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kaitan dalam kehidupan suatu negara 

adalah sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui 

proses pembangunan memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi 

pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa 

depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat.17 

Menurut Webster dictionary Geostrategi yaitu: Geostrategy a branch of 

geopolitics that deals with strategy. The combination of geopolitical and strategic factors 

characterizing a particular geographic regionthe use by a government of strategy based 

on geopolitics.18 Sehingga dapat diartikan bahwa geostrategi merupakan suatu cabang 

geopolitik yang berhubungan dengan strategi. Memiliki sebuah kombinasi faktor 

geopolitik dan strategis yang memberikan ciri terhadap wilayah geografis tertentu dan 

digunakan sebagai strategi pemerintah yang didasarkan pada geopolitiknya. 

Dalam hal ini, kerjasama keamanan yang dijalin Jepang dengan Filipina dilakukan 

secara strategis dengan melihat nilai-nilai yang dimiliki Filipina. Posisi Filipina di 

kawasan Laut China Selatan inilah yang menjadi alasan utama Jepang menjalin kerjasama 

keamanan. Diketahui bahwa Filipina yang terlibat langsung dengan sengketa Laut China 

                                                
17 Prof. Dr. Ermaya Suradinata, Hukum Dasar Geopolitik dan geostrategi dalam kerangka 

keutuhan NKRI, Suara Bebas, Jakarta, 2005, Hal. 10 
18 Marriam Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/geostrategy diakses pada 31 

mei 2017 
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Selatan berhadapan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Taiwan, Vietnam, 

Malaysia dan Brunei Darussalam. Filipina mulai menyoroti pulau-pulau Spratly dan 

mengajukan tuntutan kepemilikan ke PBB pada tahu 1946. Filipina beranggapan bahwa 

pulau - pulau di Laut China Selatan diserahkan Jepang kepada Filipina pasca pendudukan 

Jepang di Filipina.19 Sengketa teritorial di kawasan Laut China Selatan tidak hanya 

terbatas oleh masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi bercampur dengan 

hak berdaulat atas landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. 

Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina pada tahun 2013 sebagai 

upaya pemenuhan kepentingan nasional. Jepang memanfaatkan nilai geostrategis Filipina 

untuk membendung agresifitas militer Tiongkok di kawasan Laut China Selatan. 

Meningkatnya eksistensi Tiongkok pada perekonomian dunia menambah deretan 

kekhawatiran pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang pada tahun 2014 memperbaharui 

dan menerbitkan buku putih pertahanan Jepang yang di dalamnya memuat sejumlah 

persoalan yang berada di sekitar Jepang, seperti isu kedaulatan wilayah dan reunifikasi, 

serta peningkatan potensi-potensi masalah lainnya yang berkaitan dengan wilayah, 

kedaulatan, ataupun kepentingan ekonomi maritim. Buku Putih Jepang menjelaskan 

mengenai agresifitas militer Tiongkok sebagai sumber ancaman. 

Agresifitas militer Tiongkok di kawasan Laut China Selatan terlihat setiap 

tahunnya sejak Tiongkok mengklaim kepemilikan Laut China Selataan. Tiongkok 

berencana mengumumkan Air Defence Identification Zone (ADIZ)-nya di Laut China 

Selatan. Rancangan ADIZ Tiongkok di Laut China Selatan tersebut luasnya mencakup 

kepulauan Paracel dan sebagian besar wilayah udara di atas perairan Laut China Selatan. 

Peraturan dalam ADIZ mengharuskan pesawat yang akan memasuki dan melewati zona 

                                                
19 Asnani Usman dan Rizal Sukma Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, Centre 

for strategic and international studies, Jakarta, Hal. 7 
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tersebut untuk terlebih dahulu memberikan identitas diri dan informasi tujuan 

penerbangan, serta tetap mempertahankan kontak radio dengan pihak lokal yang 

berwenang. Jika terdapat hal yang mencurigakan atau kemungkinan membahayakan, 

maka pihak tersebut akan memburu dan mencegat pesawat tersebut menggunakan jet 

tempur. Hal inilah yang benar-benar dikecam oleh Jepang dan beberapa negara lain 

termasuk Amerika Serikat yang merasa dirugikan dengan tindakan Tiongkok tersebut 

yang membatasi ruang gerak negara lain di kawasan sengketa yang sebelumnya 

merupakan perairan bebas.20 

Jepang merasa terancam dengan keberadaan militer Tiongkok yang terus berpatroli 

di daerah sekitar kawasan Laut China Selatan hingga sekitar Laut China Timur, yang 

dianggap akan mengganggu ketenangan Jepang usai gugatan mahkamah agung 

memenangkan Jepang atas Laut China Timur. Kerjasama keamanan yang dijalin Jepang 

dengan Filipina ditujukan untuk mencapai kepentingan Jepang membendung agresifitas 

militer Tiongkok di kawasan Laut China Selatan melalui Filipina.  

D. Hipotesa 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, dapat di tarik hipotesa 

bahwa alasan Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina dalam konflik Laut 

China Selatan karena Filipina dapat menguntungkan Jepang dalam upaya membendung 

agresifitas Tiongkok di Laut China Selatan. 

E. Jangkauan Penelitian 

Fokus penelitian dilakukan dengan mengkaji secara fundamental pada prinsip 

kerjasama antara Jepag dan Filipina dalam bidang keamanan dan upaya Jepang 

                                                
20 Jia Xiang, Laut China Selatan Kembali Memanas dalam http://www.jia-xiang.biz/laut-china-

selatan-kembali-memanas/, diakses pada 1 Agustus 2017 
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menjalankan politik luar negeri untuk dapat menjaga eksistensi Jepang di kancah dunia 

internasional. Jangkauan batasan yang diambil dari tahun 2013 karena Jepang sepakat 

dalam membentuk kerjasama dengan Filipina sampai 2017. Namun tidak menutup 

kemungkinan penulis untuk memuat data-data diluar tahun tersebut apabila diperlukan. 

F. Metode Penelitian 

Metode untuk mencapai tujuan penelitian ini bersifat analisa kualitatif, yaitu 

penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan Jepang menjalin kerjasama 

dengan Filipina dan bagaimana Jepang menggunakan politik luar negerinya terhadap 

keinginan Jepang untuk tetap eksis di keamanan dunia. Dalam peneliatan ini, jenis yang 

digunakan yaitu data sekunder, dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka (library 

research) melalui pengumpulan data dan informasi dari literature yang berkaitan seperti 

buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan bahan dari internet yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas untuk menunjang penelitian ini. 

G. Tujuan Penelitian 

Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui faktor Jepang memilih untuk melakukan 

kerjasama degan Filipina di bidang keamanan, dan untuk mengetahui lebih dalam 

bagaimana Jepang dapat menggunakan politik luar negerinya. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk masukan rekomendasi starategis selanjutnya, dalam 

hal upaya Jepang membendung agresifitas negara yang berkonflik di kawasan Laut China 

Selatan. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini direncanakan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab 

sebagai berikut:  
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BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku  penulisan 

ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan,  

kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan. 

BAB II pemaparan mengenai hubungan Jepang dan Filipina saat, pasca dan 

dampak Perang Dunia II hingga terhentinya intervensi Jepang terhadap 

Filipina. 

BAB III berisi tentang kondisi geografis, sejarah, perkembangan konflik sengketa 

Laut China Selatan dan keterlibatan Jepang dalam konflik sengketa Laut 

China Selatan. 

BAB IV berisi tentang pembuktian hipotesa yakni penjelasan dan analisis 

mengenai alasan yang melatarbelakangi Jepang menjalin kerjasama 

keamanan dengan Filipina dalam konflik Laut China Selatan. 

BAB V kesimpulan dari Latar Belakang Jepang menjalin kerjasama keamanan 

dengan Filipina 
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