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BAB III  

DINAMIKA BLOK QUAD 
 

Kemunculan konsep Indo-pasifik pertama kalinya 

dicetuskan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dalam 

pertemuan Quadrilateral Security Dialogue (QSD) atau Quad 

pada tahun 2007 silam. Dalam pertemuan QSD pada tahun 

2017 lalu, AS juga kembali mengangkat istilah Indo-Pasifik 

sebagai istilah baru yang tidak hanya mengganti istilah Asia-

Pasifik secara penyebutan maupun cakupan geografis, namun 

juga mencakup perluasan aktor yang terlibat dalam kawasan 

tersebut, kekuasaan, hingga arsitektur keamanan kawasan 

(Escobar, 2017). Jepang bersama dengan Amerika Serikat, 

India, dan juga Australia menekankan bahwa selain perbaikan 

pada sektor keamanan kawasan, konsep Indo-Pasifik di 

dalamnya juga mengarah pada penciptaan iklim kerja sama 

yang lebih terbuka. Istilah “Indo” juga telah menandai tahapan 

awal menuju transformasi geopolitik di kawasan, di mana 

istilah tersebut juga telah menjadi penanda perluasan peran 

India dalam landskap tata kelola kawasan Asia-Pasifik. 

QSD telah menghadirkan aktor baru di mana telah 

dibangun unifikasi kekuatan antara dua samudera, yakni 

Pasifik dan Hindia. Dalam Buku Putih Pertahanan Australia 

tahun 2013, disebutkan bahwa istilah Indo-Pasifik merupakan 

istilah baru dari perkembangan politik internasional yang 

menghubungkan dua letak geografis yang berbeda antara 

Samudera Hindia dan Pasifik. Australia dan Asia Tenggara 

telah menjadi penghubung strategis yang menjembatani 

“jurang” kepentingan AS dalam mendesak peran lebih India 

terhadap wilayah yang sebelumnya lebih dikenal dengan 

sebutan Asia-Pasifik.  
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Sebagai kawasan yang cukup penting, Indo-Pasifik 

telah menjadi pusat kekuatan geopolitik dunia. Melihat 

peluang tersebut, Tiongkok secara aktif berupaya untuk 

memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan dan 

menghubungkan negara-negara di kawasan tersebut. Alasan 

Tiongkok untuk dapat mewujudkan kerja sama yang saling 

menguntungkan dan saling terhubung tersebut adalah karena 

negara tersebut telah meluncurkan inisiatif “Belt and Road” 

(BRI). Diharapkan, dengan diluncurkannya inisiatif tersebut, 

negara-negara lainnya dapat memperoleh manfaat yang 

menguntungkan.  

Amerika Serikat telah merasakan dampak dari upaya 

peningkatan yang coba dilakukan Tiongkok tersebut. Maka 

dari itu, AS bertekad untuk mempertahankan supremasi global 

dengan meningkatkan kehadiran militer di kawasan Indo-

Pasifik dan meningkatkan standar kerja sama segi empat 

dengan Jepang, India, dan Australia (Saeed, 2017).  

Persaingan Tiongkok dan AS di kawasan tersebut, 

akhirnya membuat Jepang berusaha mengambil peran aktif 

untuk dapat menghidupkan kembali kerja sama Quad. Hal 

tersebut dikarenakan pemerintahan AS saat ini mengangkat 

doktrin “American First”. Akibatnya, pengaruh regional 

Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik akan terus berlanjut dan 

meluas dengan mempromosikan BRI dan inisiatif lain untuk 

meningkatkan integrasi regional. 

Jepang merupakan salah satu negara yang berada di 

kawasan Indo-Pasifik. Maka dari itu, Jepang juga seharusnya 

meningkatkan perannya sebagai aktor yang berperan dalam 

menjaga keamanan maritim di wilayah tersebut. Meningkatnya 

peran Jepang di kawasan ini merupakan reaksi terhadap 

perubahan yang dinamis dalam tatanan internasional. Amerika 

Serikat yang telah lama menjadi aktor utama keamanan di 

kawasan tersebut telah mengalami perubahan dalam postur 

kebijakan luar negerinya. Bangkitnya Tiongkok dalam bidang 
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militer dan ekonomi secara tidak langsung telah menantang 

dominasi AS di kawasan Asia (Godbole, 2018).  

Untuk menghadapi isu ketidakpastian politik AS di 

kawasan Asia hingga munculnya Tiongkok sebagai kekuatan 

baru di kawasan, Jepang berusaha meningkatkan kerja 

samanya dengan sejumlah negara lain yang memiliki 

pemikiran serupa untuk menjadi penyeimbang di kawasan. 

Maka dari itu, Jepang berusaha untuk kembali membangkitkan 

kerja sama dengan Quad.  

A. Awal Mula Terbentuknya Quad 

Quad merupakan dialog strategis informal antara 

Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India yang 

ditujukan untuk memfasilitasi dialog kerja sama antar 

keempat negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi 

tersebut. Pada mulanya, inisiatif Quad tersebut diadakan 

sebagai respon terhadap kebangkitan kekuatan Tiongkok 

yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi kawasan 

(Madan, 2017). Hubungan kerja sama yang telah lama 

terjalin antar masing-masing negara Blok Quad menjadi 

salah satu kunci pemersatu mereka. 

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda 

kawasan Samudera Hindia pada tahun 2004 telah menjadi 

titik awal bertemunya Jepang, Amerika Serikat, India, dan 

Australia sebagai sebuah “kelompok” yang saling bekerja 

sama dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Demi 

merespon bencana tsunami tersebut, Amerika Serikat 

lantas meluncurkan “Operasi Bantuan Terpadu” demi 

membantu negara-negara yang terdampak peristiwa 

bencana alam tersebut. Langkah kemanusiaan yang 

diambil Amerika tersebut telah mendorong niat negara 

lain untuk ikut serta untuk membantu. Akhirnya, sejumlah 

negara, seperti Australia, Jepang, dan India juga lantas 

menerjunkan pasukan untuk membantu dalam penanganan 

bencana tsunami tersebut. 
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Keempat negara tersebut saling berkoordinasi 

untuk merespon peristiwa tsunami dan mendapatkan 

julukan “The Tsunami Core Group” karena telah menjadi 

pihak yang memberika kontribusi cukup besar dalam 

penanganan peristiwa bencana tsunami tersebut. 

Koordinasi yang baik dan intens antar keempat negara 

tersebut lantas memberikan inspirasi untuk dapat 

menciptakan kerja sama yang lebih kuat antar masing-

masing negara. 

B. Quad I (tahun 2007) 

Pada tahun 2006, Shinzo Abe yang baru saja 

menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang lantas 

memunculkan ide untuk menciptakan kerja sama segi 

empat antara Jepang, Amerika Serikat, India, dan 

Australia. Keseriusan Abe untuk mendukung terciptanya 

kerja sama yang lebih intens antara negara-negara Blok 

Quad digambarkan dengan kunjungan Abe ke India pada 

tahun 2007 lalu. Dalam pidatonya di depan Parlemen 

India, Abe menyinggung mengenai harapannya untuk 

dapat meningkatkan kerja sama yang lebih erat dengan 

India terkait dengan wilayah Indo-Pasifik yang telah 

menjadi kekuatan dinamis sebagai kawasan yang bebas 

dan makmur. Abe menganggap bahwa Jepang dan India 

mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjaga 

stabilitas keamanan di kawasan tersebut (Shinzo, 2007). 

Pada masa jabatannya sebagai Perdana Menteri 

Jepang, Abe betul-betul menunjukkan keseriusannya 

untuk menguatkan hubungan antara Jepang dengan 

Amerika Serikat, Australia, dan India. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan terlaksananya dialog keamanan antara 

keempat negara tersebut pada bulan Mei 2007 silam. Para 

pejabat dari keempat negara tersebut bertemu di sela-sela 

pertemuan Forum Regional ASEAN di Filipina. Pada 

pertemuan tersebut, Australia menggambarkan Quad 

sebagai dialog untuk membicarakan isu-isu yang menjadi 
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kepentingan bersama yang melibatkan negara-negara yang 

mengembangkan kerja sama di Asia Pasifik (Madan, 

2017). 

Selain mengadakan dialog keamanan, agenda 

Quad adalah mengadakan latihan militer bersama. Latihan 

tersebut pertama kali diselenggarakan pada tahun tersebut 

juga di Teluk Benggala. Keseriusan Jepang dalam 

meningkatkan kerja sama dengan Quad ditandai dengan 

meratifikasi perjanjian keamanan yang lebih lanjut antara 

Jepang dan juga India. Salah satu fokus yang dibahas dan 

diperkuat adalah mengenai keselamatan jalur laut dan 

kerja sama pertahanan. 

Menurut pernyataan PM India, Manmohaman 

Singh saat mengunjungi Jepang pada tahun 2007, dialog 

keamanan segi empat atau Quad sangat berguna untuk 

membicarakan kepentingan bersama di antara negara–

negara di kawasan Asia-Pasifik (Ministry of External 

Affairs of India, 2006). Dalam pertemuan Quad pertama 

tidak ada agenda formal dan tidak ada keputusan tentang 

kejelasan mengenai pertemuan berikutnya. Namun, 

harapan agar keempat negara tersebut dapat kembali 

bertemu dalam kerangka kerja sama Quad cukup ramai 

disuarakan. 

Quad I berakhir tanpa kejelasan terkait dengan 

bagaimana agenda selanjutnya dan masa depan kerja sama 

antar keempat negara. Kegagalan Quad I tersebut diwarnai 

setelah Menteri Pertahanan Australia saat itu, Brendan 

Nelson mengunjungi Tiongkok dan berusaha meyakinkan 

Tiongkok bahwa dialog segi empat dengan Jepang, India, 

dan Amerika Serikat bukanlah menjadi tujuan utama 

Australia (McDonell, 2007). Sedangkan saat 

kunjungannya ke India, Nelson kembali menegaskan 

bahwa Australia tidak ingin melakukan kerja sama yang 

tidak perlu dan dapat mengganggu negara lain. Pernyataan 

Nelson tersebut telah menyiratkan bahwa Australia 
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mungkin tertarik untuk terlibat dalam kerangka kerja sama 

Quad, jika kerja sama tersebut bertujuan untuk 

pemeliharaan perdamaian dan untuk membahas kerja sama 

ekonomi (Dikshit, 2007). Setelah sikap Australia yang 

kembali mencoba meningkatkan hubungan kerja samanya 

dengan Tiongkok, kegagalan Quad I juga diwarnai oleh 

mundurnya Abe menjadi PM Jepang pada September 

2007. Mundurnya Abe sebagai Perdana Menteri Jepang 

betul-betul telah membuat kerja sama Quad I berakhir 

begitu saja. Padahal, Abe merupakan sosok yang cukup 

serius dalam menyuarakan terciptanya kerja sama segi 

empat antara Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan 

India.  

C. Quad II (tahun 2017) 

Setelah satu dekade tanpa ada kejelasan mengenai 

tindak lanjut dari kerja sama dan kegiatan Quad, akhirnya 

pada tahun 2017 pertemuan Quad kembali terjadi. Hal 

tersebut tentu menjadi momentum kebangkitan Quad. 

Peningkatan kekuatan Tiongkok merupakan alasan yang 

mendasari kembalinya diskusi Quad. 

Sejumlah negara menganggap bahwa kegiatan 

militer, politik, dan ekonomi Tiongkok dapat mengancam 

sistem internasional yang telah berlaku. Apalagi, 

peningkatan aktivitas Tiongkok tersebut telah 

menyebabkan ketegangan politik dan ekonomi di kawasan 

Asia maupun Pasifik. Dikarenakan banyak negara yang 

tidak dapat menegakkan kepentingan mereka akibat 

dominasi militer dan ekonomi Tiongkok yang cukup 

besar, maka Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India 

berusaha untuk membatasi aktivitas Tiongkok yang 

semakin agresif tersebut dengan sebuah kerangka kerja 

sama Quad (Adam, 2018). 

Kebangkitan Quad pada tahun 2017 mendapatkan 

dukungan dari sejumlah pihak, terutama dari negara-
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negara yang tergabung dalam diskusi Quad pada tahun 

2007 lalu. Australia menunjukkan keseriusannya untuk 

kembali bergabung dengan Quad dengan merilis Buku 

Putih Kebijakan Luar Negerinya. Dalam buku putih 

tersebut, Australia menunjukkan bahwa negara tersebut 

terbuka untuk kerja sama multilateral dengan negara-

negara lain. Selain Australia, hal senada juga ditunjukkan 

Amerika Serikat dengan merilis pernyataan dalam strategi 

pertahanan nasional Amerika Serikat bahwa negara 

tersebut akan meningkatkan kerja sama segi empat dengan 

Jepang, Australia, dan India. Keputusan Amerika Serikat 

tersebut juga bertujuan untuk memperluas hubungan 

dengan sekutunya yang ada di kawasan Indo-Pasifik 

(Madan, 2017).  

Dalam sebuah dokumen kebijakan resmi, Amerika 

Serikat menegaskan untuk berkomitmen penuh terhadap 

Quad II. AS mengharapkan bahwa kerja sama Quad II 

dapat digunakan sebagai salah satu jalan utama untuk 

menjamin keamanan maupun kepentingan AS. The Asia 

Reassurance Initiative Act yang ditandatangani oleh 

Presiden Donald Trump baru-baru ini menyiratkan  bahwa 

dialog keamanan antara AS, Australia, Jepang, dan India 

sangat penting diadakan untuk menghadapi tantangan 

keamanan yang mendesak di kawasan Indo-Pasifik 

(Gardner, 2018). AS juga berharap bahwa Quad dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menegakkan perintah 

berdasarkan aturan, menghormati hukum internasional, 

serta mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan 

terbuka. 

Sebagai langkah nyata setelah adanya deklarasi 

dari sejumlah pihak yang menyatakan dukungannya untuk 

kembali menghidupkan Quad, pejabat tinggi dari empat 

negara bertemu di Filipina pada 12 November 2017, 

bersamaan dengan pertemuan KTT ASEAN dan KTT 

Asia Timur. Setelah pertemuan Quad tersebut, Tiongkok 

memberikan peringatan pada keempat negara tersebut 
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bahwa kerja sama yang terjalin di antara keempat negara 

tersebut tidak boleh dipolitisasi, eksklusif, atau 

membahayakan bagi pihak lainnya (Jiangtao & Zhou, 

2017). 

Selain pertemuan pada November tersebut, 

pertemuan Quad juga dilaksanakan pada Januari tahun 

2018. Pada pertemuan tersebut, sejumlah Komandan 

Angkatan Laut dari negara yang tergabung dalam Quad 

mengadakan negosiasi dalam Konferensi Raisina di New 

Delhi (Indian Express, 2018). Dalam diskusi tersebut, 

India mengkhawatirkan tindakan Tiongkok yang 

membangun sejumlah infrastruktur di sejumlah negara 

lainnya. Selain India, Jepang yang diwakili oleh 

Laksamana Katsutoshi Kawano, juga menaruh 

kekhawatiran yang sama terhadap aktivitas Tiongkok yang 

semakin agresif di Laut Tiongkok Timur dan Selatan. 

Jepang mengharapkan bahwa kerja sama Quad dapat 

semakin dipererat. 

Reorganisasi Quad pada tahun 2017 mempunyai 

tujuan untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang 

bebas dan terbuka (Hui & Hussain, 2018). Namun secara 

tersirat, lahirnya kembali kerja sama Quad disebabkan 

karena peningkatan aktivitas militer dan ekonomi 

Tiongkok yang kian meningkat. Kekuatan militer dan 

ekonomi tersebut dapat menjadi modal utama bagi 

Tiongkok untuk menjadi kekuatan baru di dunia. 

Inisiatif Belt and Road Tiongkok secara tidak 

langsung telah mengancam kepentingan negara-negara 

Quad di wilayah Hindia dan Laut Tiongkok Timur. 

Meskipun keempat negara menyangkal tujuan implisit 

tersebut, keempat negara mempunyai tekad yang cukup 

kuat untuk bekerja sama dalam bidang navigasi dan 

penerbangan, menjaga keamanan laut, kerja sama 

penyelesaian konflik, dan lain sebagianya (Yuki, 2018). 
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Kerja sama yang lebih aktif sangat diperlukan agar 

kepentingan dan tujuan Quad dapat terwujud. 


