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BAB V 

 KESIMPULAN 
 

Terlepas dari status Jepang yang telah menjadi negara 

maju dan memiliki pertumbuhan perekonomian yang cukup 

pesat, Jepang masih perlu melakukan kerja sama dengan 

sejumlah pihak untuk dapat mencapai maupun 

mempertahankan kepentingan negaranya. Kerja sama 

dianggap sebagai salah satu cara yang tepat untuk 

mewujudkan keuntungan bagi masing-masing pihak yang 

terlibat. Kerja sama juga dapat menjadi salah satu jalan yang 

dapat ditempuh bagi pihak yang mempunyai kekuatan yang 

kurang kuat untuk dapat memperkuat posisi negara itu sendiri. 

Apalagi saat ini, mengingat aktivitas Tiongkok yang terus 

meningkat baik dalam bidang ekonomi maupun militer. 

Tiongkok saat ini telah menjadi negara yang menduduki 

peringkat kedua yang memiliki kekuatan ekonomi maupun 

militer paling kuat di dunia. Dengan modal kekuatan ekonomi 

dan militer yang dimiliki tersebut, Tiongkok dapat 

meningkatkan kekuatan dan kedudukan negaranya di mata 

dunia. Dengan modal kokohnya kekuatan ekonomi dan militer, 

Tiongkok dapat muncul menjadi ancaman bagi negara-negara 

lain. Apalagi saat ini, Tiongkok juga sedang mewujudkan 

inisiatif BRI demi mewujudkan jalur perdagangan untuk 

mempermudah arus perdagangan. Tiongkok bisa memperoleh 

keuntungan ekonomi yang cukup besar bagi negaranya jika 

inisiatif BRI tersebut dapat terwujud. Demi mewujudkan 

inisiatif tersebut, Tiongkok juga mengerahkan kekuatan 

militernya untuk dapat mengamankan akses dari jalur 

perdagangan bebas tersebut.  

Ambisi Tiongkok untuk mewujudkan kepentingannya 

tersebut dapat dipandang menjadi ancaman yang cukup 

berbahaya bagi sejumlah pihak. Pandangan tersebut sama 
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seperti pandangan Jepang, mengingat Jepang tidak mempunyai 

kekuatan militer yang kuat dibandingkan Tiongkok. Maka dari 

itu, Jepang menjadi inisiator untuk kembali menghidupkan 

kerja sama dengan Blok Quad. Selain itu, keuntungan yang 

bisa didapatkan oleh Jepang jika diskusi Quad dibangkitkan 

kembali adalah Jepang dapat terbantu dalam mempertahankan 

maupun mewujudkan kepentingan negaranya. Seperti halnya 

keinginan Jepang untuk menjaga stabilitas dan keamanan di 

kawasan Indo-Pasifik dan keinginan untuk mewujudkan jalur 

perdagangan yang bebas dan terbuka di kawasan tersebut. 

Kerja sama yang dijalin Jepang dengan Blok Quad juga dapat 

dijadikan sebagai upaya balancing dalam menghadapi 

aktivitas dan kekuatan Tiongkok, di mana sebuah negara akan 

menciptakan sebuah aliansi dengan menjalin kekuatan negara 

lain, dari pada harus melawan sumber ancaman dengan 

kekuatan yang dimilikinya. Kerja sama yang dijalin oleh 

Jepang dengan AS, India, dan Australia dapat meningkatkan 

kekuatan Jepang, mengingat ketiga negara tersbut mempunyai 

kekuatan eknomi maupun militer yang cukup kuat.  


