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Keputusan Jepang untuk menjalin sebuah kerjasama dengan Filipina tahun 2013, tidak 

terlepas dari ketertarikan Jepang dalam memulai kembali hubungan kerjasama terutama di bidang 

keamanan dengan Filipina yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sejarah singkat awal 

lahirnya hubungan antara Jepang dan Filipina yang diawali oleh masa kependudukan Jepang di negara 

Filipina. Pendudukan Jepang di Filipina tidak hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan 

manusianya, Jepang juga menciptakan tatanan baru di bagi rakyat Filipina. Hingga mundurnya 

pasukan perang Jepang dari kawasan Filipina menjadi akhir masa kependudukan Jepang di Filipina 

yang disebabkan hancurnya pusat Kota-Kota besar di Jepang dan menjadi kekalahan Jepang dalam 

Perang Dunia II. Selanjutnya Jepang menandatangani perjanjian damai San Fransisco Treaty dan 

perjanjian kerjasama Japan-US Security Treaty pada tahun 1951. 

Pelecutan senjata yang dialami Jepang selama ini menyebabkan Jepang tidak memiliki sistem 

pertahanannya sendiri dan seluruh keperluan keamanan negara Jepang berada di bawah payung 

Amerika Serikat. Hal ini membuat Jepang tidak dapat terlibat langsung dalam isu-isu militer baik 

kawasan regional maupun nternasional. Namun berbagai isu keamanan yang mulai berkembang 

dalam dunia internasional menyebabkan perubahan pada peta politik internasional Jepang dan negara-

negara sekitarnya. 

Kawasan Laut China Selatan merupakan perairan yang telah menjadi primadona bagi setiap 

negara yang berada di sekitar perairan tersebut. Kawasan perairan yang dianggap memiliki kandungan 

sumber daya alam yang sangat besar menciptakan persaingan untuk dapat menjadikan bagian pulau, 

karang-karang maupun wilayah perairan di Laut China Selatan menjadi bagian dari negaranya, agar 

dapat di kelola dan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung. Persaingan ini 

menyebabkan suasana ketegangan bagi sesama negara kawasan Asia Pasifik. Filipina, Malaysia, 

Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan dan Tiongkok adalah negara-negara yang terlibat dalam 

persaingan perebuatan wilayah Laut China Selatan. 



Isu yang terus berkembang terkait sengketa Laut China Selatan yang kian memanas membuat 

kepentingan Jepang sedikit terganggu, sehingga Jepang mencoba memulai kembali hubungan 

kerjasama keamanan dengan negara-negara bekas jajahannya, salah satunya Filipina. Jepang yang 

terus mencoba menaikkan anggaran belanja bagi militernya dan kemandirian sistem pertahanan 

ditandai dengan turut melakukan kerjasama terkait bantuan militer ke Filipina. 

Dalam pengkajian permasalahan yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan fakta yang 

menjadi alasan atau latar belakang Jepang menjalin kerjasama dengan Filipina tahun 2013. 

Bahwasanya keputusan Jepang menjalin kerjasama dengan melihat geopolitik disertai geostrateginya 

Jepang di kawasan Laut China Selatan sehinga Jepang memilih untuk melakukan kerjasama terutama 

di bidang militer dengan Filipina. Pengutan pertahanan dilakukan dengan beberapa cara yang telah 

disepakati, seperti latihan gabungan militer dan pemberian alusista seperti kapal-kapal perang. 

Keputusan Jepang kerjasama dengan Filipina dengan mempertimbangkan peningkatan sengketa Laut 

China Selatan, dan lemahnya sistem pertahanan Filipina. Menurut penulis, yang menjadi alasan 

terdorongnya Jepang menjalin kerjasama denga Filipina tahun 2013 yaitu pertimbangan akan adanya 

potensi ancaman dari Tiongkok. Potensi ancaman yang datang dari Tiongkok berupa peningkatan 

kapabilitas militer Tiongkok dan agresifitasnya di kawasan Asia Pasifik. 

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. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan sedikit hambatan mengenai data 

tentang teori geopolitik dan geostrategis Jepang. Penulisan skripsi dengan judul “Latar Belakang 

Jepang Menjalin Kerjasama Keamanan Dengan Filipina Tahun 2013 terkait Laut China Selatan” 

diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi keilmuan Hubungan Internasional seperti pada studi 

kajian strategis, kebijakan keamanan dan pertahanan suatu negara, dan diplomasi. Menurut penulis, 



kajian mengenai keamanan dan pertahanan Jepang tidak hanya sebatas membahas tentang 

kerjasamanya dengan Filipina untuk diteliti. Kajian ini dapat diteruskan menjadi sebuah penelitian 

lanjutan tentang prediksi penyelesian konflik sengketa Laut China Selatan dan kemajuan militer bagi 

Jepang dan Filipina. Penelitian lain juga dapat dilakukan mengenai prediksi munculnya Jepang 

sebagai kekuatan baru di Asia yang dapat menyaingi kekuatan Tiongkok. Penelitian lanjutan yang 

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

terkait perluasan ADIZ Tiongkok tahun 2013. 
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