
18 
 

 
 

BAB II  

KEMITRAAN JEPANG DENGAN INDIA, 

AUSTRALIA, DAN AMERIKA SERIKAT 
 

Wajah masa lalu Jepang yang kejam dan ekspansionis 

berusaha diperbaiki dengan upaya Jepang untuk terlibat aktif 

dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai 

perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di dunia (Kedutaan 

Besar Jepang di Indonesia). Selain itu, Jepang juga berusaha 

untuk memainkan peran dalam menciptakan stabilitas regional 

kawasan dengan memperkuat hubungan kerja sama dengan 

sejumlah negara di dunia. Keinginan Jepang untuk 

meghapuskan citra Jepang yang buruk pada masa lalu, 

akhirnya mendorong Jepang untuk menjalin dan meningkatkan 

upaya kerja sama dengan sejumlah pihak.  

Kerja sama dianggap sebagai salah satu cara yang 

tepat untuk mewujudkan keuntungan bagi masing-masing 

pihak yang terlibat kerja sama. Sebagai langkah awal, Jepang 

mulai memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat. 

Tidak hanya sampai di situ saja, Jepang juga mulai menjalin 

dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara 

tetangganya. Jepang juga berusaha memperbaiki hubungan 

dengan sejumlah negara di kawasan Asia yang dahulu pernah 

menjadi daerah jajahannya. Keseriusan Jepang untuk 

melakukan kerja sama tidak hanya dicerminkan dari kuatnya 

kerja sama yang dijalin antara Jepang dengan negara-negara 

tetangga maupun dengan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Akhir-akhir ini Jepang juga berusaha meningkatkan 

hubungan kerja samanya dengan sejumlah negara di kawasan 

Pasifik. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan kerja 

sama Jepang dengan Amerika Serikat, India dan juga 

Australia.  
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A. Hubungan Kerja sama Jepang-India 

India dan Jepang merupakan negara demokrasi 

terbesar dan tertua di kawasan Asia. Kedua negara 

tersebut sama-sama memiliki kepentingan strategis, 

politik, dan ekonomi yang cukup tinggi. Jepang dan India 

saling memandang bahwa masing-masing pihak memiliki 

tanggung jawab untuk mampu menghadapi tantangan 

global dan regional. Jepang dan India memiliki visi global 

untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan 

kemakmuran bersama berdasarkan pada pembangunan 

yang berkelanjutan. Kedua negara juga menjadi mitra 

dalam perdamaian, dan mempunyai kepentingan bersama 

untuk ikut mewujudkan keamanan, stabilitas, dan 

kemakmuran Asia serta dalam memajukan perdamaian 

internasional dan pemerataan pembangunan. 

Hubungan antara Jepang dengan India telah 

terjalin sejak lama. Pertukaran budaya menjadi salah satu 

bentuk kerja sama yang telah terjalin antar kedua negara 

sejak awal abad ke-6, setelah diperkenalkannya agama 

Buddha ke Jepang dari India (Ministry of Foreign Affairs 

of Japan, 2018). Biksu dari India yaitu Bodhisena tiba di 

Jepang pada tahun 736 untuk menyebarkan agama 

Buddha. Budaya India yang melekat pada ajaran Buddha 

akhirnya memiliki dampak yang cukup berpengaruh pada 

budaya Jepang. Hal tersebutlah yang menjadi sumber 

kedekatan hubungan antara orang Jepang dengan India. 

Walaupun pertukaran budaya antara Jepang dan India 

sudah berlangsung sejak awal abad ke-6, namun hubungan 

politik kedua negara baru terjalin pada era Meiji (1868-

1912) atau pada saat Jepang memulai proses modernisasi 

(Embassy of India Japan, 2008). Setelah itu, hubungan 

kerja sama yang harmonis antara Jepang dan India terus 

saja berlanjut. Kemunculan Jepang sebagai kekuatan baru 

di awal abad ke-20 dipandang menjadi gambaran positif 
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oleh India dan hal tersebut dianggap sebagai awal 

kebangkitan Asia. Sejak saat itu, India menaruh 

kekaguman yang cukup besar terhadap rekonstruksi 

ekonomi Jepang pasca masa perang. 

Jepang dan India secara resmi menandatangani 

perjanjian damai dan menjalin hubungan diplomatik pada 

28 April tahun 1952 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 

2018). Perjanjian tersebut menjadi salah satu perjanjian 

damai pertama yang ditandatangani Jepang setelah masa 

Perang Dunia II. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik 

secara resmi tersebut, kedua negara berusaha menjalin 

hubungan yang harmonis. Pada masa periode setelah 

Perang Dunia II, bijih besi dari India didatangkan untuk 

membantu Jepang memperbaiki sejumlah infrastruktur 

yang hancur akibat perang. Kunjungan diplomatik Perdana 

Menteri Jepang Nobusuke Kishi pada tahun 1957, menjadi 

kunjungan pertama Jepang ke India setelah kedua negara 

tersebut secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada 

tahun 1952. Setelah kunjungan tersebut, Jepang bersedia 

memberikan bantuan pinjaman yen ke India pada tahun 

1958. 

Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshiro Mori 

ke India pada bulan Agustus tahun 2000 membuka 

momentum terciptanya hubungan Jepang dan India yang 

semakin kuat. Pada kunjungan tersebut pula, kedua negara 

bertekad untuk membentuk kemitraan global antara India 

dengan Jepang. Sejak saat itu, hubungan kerja sama 

Jepang dan India semakin meningkat lagi. Hingga 

puncaknya terjadi pada tahun 2015, saat Perdana Menteri 

Shinzo Abe melakukan kunjungan resmi ke India dan 

mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Narendra 

Modi. Kedua pemimpin negara tersebut bertekad untuk 

meningkatkan hubungan antar kedua negara menjadi 

kemitraan yang semakin mendalam dan kerja sama yang 

berorientasi pada aksi (Ministry of Foreign Affairs of 

Japan, 2018). Kedua negara sepakat dan mengumumkan 
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visi Jepang dan India pada tahun 2025 mengenai strategi 

khusus untuk bekerja sama dalam perdamaian dan 

kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dan dunia. Pada 

tahun 2016, Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya 

membalas kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke 

Jepang. Shinzo Abe menyatakan bahwa pertemuan puncak 

antara Jepang dengan India tersebut diharapkan dapat 

membawa kemakmuran dan stabilitas bagi kawasan Indo-

Pasifik. 

Kerja sama dalam bidang keamanan yang terjalin 

antara Jepang dengan India berjalan cukup erat. Kedua 

negara telah berbagi kepentingan dalam menjaga 

keamanan jalur laut di kawasan Asia Pasifik dan India. 

Selain itu,  kerja sama keamanan yang terjalin antar kedua 

negara dilakukan untuk memerangi kejahatan 

internasional, terorisme, pembajakan, dan poliferasi 

senjata pemusnah massal (Choudhury, 2017). Kedua 

negara juga telah sering mengadakan latihan militer 

bersama dan bekerja sama dalam teknologi pertahanan. 

Pasukan keamanan masing-masing negara juga terlibat 

dalam latihan Malabar. Latihan keamanan tersebut 

menyiratkan bahwa kedua negara mempunyai komitmen 

yang sama untuk mewujudkan keamanan maritim di 

kawasan Indo-Pasifik.  

Kerja sama pertahanan Jepang dan India disahkan 

pada Oktober tahun 2008 saat Perdana Menteri India, 

Manmohan Singh mengunjungi Jepang. Kedua negara 

sepakat untuk mengeluarkan deklarasi bersama tentang 

kerja sama keamanan antara Jepang dengan India. 

Terdapat beberapa kerangka dioalog keamanan dan 

pertahanan antara Jepang dan India, termasuk dialog 

mengenai kebijakan pertahanan, pembicaraan militer antar 

kedua negara, hingga pembicaraan mengenai kerja sama 

penjagaan wilayah keamanan laut. Pada pertemuan baru-

baru ini, kedua negara kembali menegaskan untuk 
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memperdalam kerja sama di bidang keamanan dan 

pertahanan. 

Sedangkan, kerja sama ekonomi yang terjalin 

antara Jepang dan India juga berjalan cukup intens. Saat 

kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Jepang 

pada September 2014 lalu, dua pemimpin negara tersebut 

sepakat untuk menggandakan jumlah investasi Jepang di 

India. Selain itu, Jepang juga bertekad untuk 

memperbanyak jumlah perusahannya di India pada tahun 

2019 ini. Perdana Menteri Abe bermaksud untuk 

mewujudkan 3,5 triliun yen pada investasi publik maupun 

swasta, termasuk bantuan pembangunan ODA ke India 

selama lima tahun mendatang. India juga telah menjadi 

negara penerima pinjaman ODA terbesar selama beberapa 

dekade terakhir. Kerja sama pembangunan proyek kereta 

cepat di India, Delhi Metro, menjadi salah satu bukti 

keberhasilan pemenfaatan bantuan ODA Jepang terhadap 

negara lain. Jepang akan bekerja sama untuk mendukung 

terciptanya konektivitas yang menghubungkan Asia 

Selatan ke Asia Tenggara melalui sinergi antara kebijakan 

“Act East” dan “Partnership for Quality Infrastructure” 

(Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018). 

Bergabungnya India dengan aliansi Blok Quad 

tidak lepas dari peran Jepang. Pada tahun 2007 lalu, saat 

Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang periode I 

dan melakukan kunjungan kenegaraan ke India, dirinya 

berusaha mengajak India untuk bergabung dengan aliansi 

Jepang dan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya 

tersebut, Abe menyoroti hubungan ekonomi dan 

perdagangan kedua negara serta kerja sama dalam bidang 

militer, termasuk proposal agar India dapat bergabung 

dengan aliansi segi empat. Jepang mengajak India untuk 

bergabung untuk dapat mewujudkan ide mengenai “Arc of 

Freedom”. Pemerintah India menganggap bahwa 

kemitraannya dengan Quad adalah perwujudan untuk 

berbagi nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan 



23 
 

penghormatan terhadap hak asasi manusia (Asia News, 

2007). Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin 

menekankan pentingnya hubungan antara dua negara 

demokrasi besar di dunia.  

Keterlibatan India dalam Quad lantas dibuktikan 

dalam latihan militer yang dilakukan bersama Amerika 

Serikat dan Jepang di Teluk Benggala pada bulan 

September pada 2007 lalu. Saat dialog Quad kembali 

diadakan tahun 2017, India juga kembali bergabung dalam 

dialog tersebut. Pertemuan Quad pada tahun 2017 tersebut 

dianggap sebagai peluang bagi keempat negara untuk 

mengembangkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan 

terbuka. India secara khusus menekankan visi untuk 

menghubungkan kawasan tersebut dengan dasar untuk 

mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran 

di wilayah tersebut (Panda, 2017). 

B. Hubungan Kerja Sama Jepang-Australia 

Hubungan kerja sama antara Jepang dengan 

Australia didukung oleh komitmen bersama dalam 

demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta 

pendekatan umum terkait keamanan internasional 

(Australian Government). Nilai-nilai tersebut semakin 

diperkuat melalui hubungan perdagangan dan investasi. 

Pada tahun 2017, Jepang menjadi mitra dagang terbesar 

kedua Australia, pasar ekspor terbesar kedua, dan menjadi 

sumber investasi asing langsung terbesar kedua. Selain 

mempunyai hubungan yang cukup kuat dalam bidang 

ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara 

juga telah berkomitmen untuk memperkuat kerja sama 

dalam bidang politik dan keamanan. Dalam hal tersebut, 

Jepang menjadikan Australia menjadi mitra strategis di 

kawasan Asia-Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of 

Japan, 2014). Kedua negara telah bekerja sama dengan 

erat untuk mengatasi masalah global dan regional. 
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Pasca masa Perang Dunia, hubungan diplomatik 

antara Jepang dengan Australia kembali diperbaiki. Hal 

tersebut terjadi setelah setelah penghentian pendudukan 

sekutu dan setelah Haruhiko Nishi diangkat sebagai Duta 

Besar Jepang untuk Australia. Pada tahun 1957, Perdana 

Menteri Australia Robert Menzies mengunjungi Jepang 

dengan tujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan 

politik antar kedua negara. Hubungan yang kuat antar 

kedua negara tersebut terus saja terjalin, hingga pada 

tahun 2002, kedua negara mengumumkan pernyataan 

bersama mengenai “Kemitraan Kreatif Australia-Jepang” 

dan menyepakati kerja sama disejumlah bidang.  

Hubungan Jepang dengan Australia juga 

ditingkatkan pada tahun 2006, ketika Menteri Luar Negeri 

Taro Aso mengunjungi Australia untuk menghadiri 

pertemuan trilateral antara Jepang, Australia, dan Amerika 

Serikat. Aso dan Menteri Luar Negeri Downer 

mengeluarkan pernyataan mengenai “Pembangunan 

Hubungan Strategis Komprehensif”. Sejak adanya 

pernyataan mengenai peningkatan kerja sama yang 

strategis antara Jepang dan Australia tersebut, kedua 

negara lantas berusaha meningkatkan kerja sama 

keamanan pada tahun 2007 sebagai bentuk nyata dari 

peningkatan kerja sama tersebut. Masing-masing Perdana 

Menteri Jepang maupun Australia sepakat untuk 

mengimplementasikan deklarasi bersama antara Jepang 

dengan Australia tentang kerja sama keamanan pada 

pertemuan APEC di bulan September 2007 lalu.  

Setelah bertekad untuk meningkatkan kerja sama 

keamanan, Jepang dan Australia juga berusaha 

memfokuskan kerja samanya pada bidang ekonomi. 

Masing-masing Perdana Menteri menyepakati kerangka 

kerja perdagangan dan ekonomi Australia-Jepang pada 

Juli tahun 2003. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, 

kedua negara melakukan penelitian bersama mengenai 

liberalisasi perdagangan dan investasi. Hingga pada tahun 
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2007, akhirnya kedua negara sepakat untuk memulai 

negosiasi mengenai Kesepakatan Kemitraan Ekonomi 

Jepang-Australia (JAEPA). Perjanjian Kemitraan Jepang-

Australia tersebut mulai berlaku pada tahun 2015 setelah 

Perdana Menteri Tony Abbot dan Shinzo Abe 

menandatangani perjanjian pada Juli 2014. JAEPA 

berusaha menyediakan akses preferensial yang berharga 

bagi para eksportir Australia dan akan mendukung 

pertumbuhan lebih lanjut dalam investasi dua arah 

(Australian Government, 2018). JAEPA menguntungkan 

Australia dan Jepang. Perjanjian tersebut menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan peluang 

untuk investasi dan perdagangan (Australian Embassy in 

Tokyo). Hal tersebut akan membawa ekonomi dan 

masyarakat kedua negara lebih dekat dan mendukung 

terciptanya hubungan yang kuat antara Jepang dengan 

Australia. 

C. Hubungan Kerja Sama Jepang-Amerika Serikat 

Dinamika hubungan antara Jepang dengan 

Amerika Serikat memiliki sejarah yang cukup panjang. 

Amerika telah menjalin hubungan diplomatik dengan 

Jepang sejak tahun 1858. Namun, selama masa Perang 

Dunia II, hubungan diplomatik antara Jepang dengan 

Amerika terputus. Setelah bertahun-tahun pertempuran di 

wilayah Pasifik, Jepang menandatangani instrumen 

penyerahan diri pada tahun 1945. Hubungan diplomatik 

yang baik berusaha ditingkatkan oleh kedua negara sejak 

tahun 1952.  

Sejak akhir abad ke-20, Jepang dan Amerika 

memiliki hubungan politik, ekonomi, dan militer yang 

kuat dan aktif. Amerika telah menganggap Jepang sebagai 

sekutu dan mitra terdekatnya (The Washington Times, 

2011). Aliansi AS-Jepang telah menjadi landasan bagi 

kepentingan keamanan AS di kawasan Asia dan 

merupakan dasar bagi stabilitas dan kemakmuran 
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kawasan. Aliansi tersebut didasarkan pada kepentingan 

dan nilai-nilai vital yang dimiliki bersama, seperti; 

pemeliharaan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik; 

pelestarian dan promosi kebebasan politik dan ekonomi; 

dukungan untuk hak asasi manusia dan lembaga 

demokrasi; serta perluasan kemakmuran bagi masyarakat 

di kedua negara dan komunitas internasional secara 

keseluruhan (Bureau of Public Affairs U.S. Department of 

State, 2018). Hingga dalam beberapa tahun terakhir, 

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe telah menikmati 

hubungan yang baik dengan Presiden AS Barack Obama 

dan Donald Trump. Kedua negara tersebut saat ini 

berusaha menghadapi meningkatnya tantangan strategis 

dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Tiongkok (Stokes, 

2015). 

Hubungan yang kuat dalam bidang keamanan 

antara Jepang dengan Amerika terjadi setelah Jepang 

menderita kekalahan dalam Perang Dunia II. Kekalahan 

tersebut menyebabkan pasukan Amerika menduduki 

wilayah Jepang. Setelah berakhirnya masa pendudukan 

pasukan Amerika tersebut, Amerika berusaha untuk 

memperbaiki hubungan dengan Jepang dan ingin 

menjadikan Jepang sebagai sekutu utama sekaligus 

menjadikannya pilar pertahanan yang kuat di kawasan 

Asia. Kedua negara akhirnya sepakat untuk 

menandatangani perjanjian keamanan yang dibuat. Dalam 

perjanjian tersebut, Amerika memiliki komitmen untuk 

menjamin keamanan Jepang dan berusaha melindungi 

negara tersebut dari ancaman pihak lain.  

Pada tahun 1951, Jepang memutuskan untuk 

menandatangani perjanjian militer dengan Amerika 

(Japan-US Security Treaty). Penandatanganan perjanjian 

tersebut secara langsung telah memberikan izin bagi 

Amerika untuk menempatkan pasukan militernya di 

Jepang. Perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika 

tersebut mulai berlaku pada tahun 1952 bersamaan dengan 
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berakhirnya masa pendudukan sekutu Amerika di Jepang 

(Leifer, 1986, p. 74). Kerja sama keamanan antara kedua 

negara juga terus berusaha ditingkatkan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian keamanan 

pada tahun 1960. Pada tahun 2015, kedua negara juga 

memperkuat kerja sama keamanannya dengan dirilisnya 

Pedoman Pertahanan AS-Jepang yang telah direvisi.  

Selain kuatnya hubungan keamanan yang dijalin 

antar kedua negara tersebut, hubungan kerja sama dalam 

bidang ekonomi juga menjadi perhatian utama. Hubungan 

bilateral AS-Jepang menampilkan perdagangan dan 

investasi yang substansial. Namun, defisit perdagangan 

barang Amerika dengan Jepang menjadi yang terbesar 

ketiga di dunia (Bureau of Public Affairs U.S. Department 

of State, 2018). Kebijakan ekonomi Amerika terhadap 

Jepang berfokus pada upaya untuk mengatasi defisit 

perdagangan tersebut melalui perdagangan bebas, adil, dan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Secara khusus, 

Amerika memiliki tujuan untuk memperluas akses pasar 

ke Jepang, meningkatkan investasi dua arah, merangsang 

pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh permintaan 

domestik, mempromosikan restrukturisasi ekonomi, 

meningkatkan iklim bagi investor Amerika, dan 

meningkatkan standar hidup di kedua negara.  


