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ABSTRAK. Tulisan ini mengkaji kerjasama bidang militer yang dilakukan oleh Jepang 

dan Amerika Serikat untuk menghadapi pembangunan kapabilitas militer China dan Korea 

Utara yang didasarkan pada Japan-US Security Arrangement (2004-2007). Jepang 

mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman Cina dan Korea Utara dengan 

membentuk Japan Ministry of Defense serta mengintensifkan kerjasama dengan Amerika 

Serikat atau Japan-US Security Arrangement yang terdapat dalam buku putih pertahanan 

Jepang.  

 

Kata Kunci: militer, pertahanan, keamanan, ancaman, buku putih. 

 

ABSTRACT. This essay is aimed to examine the Japan-US military cooperation in facing 

China and North Korea military building, which is based on Japan-US Security 

Arrangemnet (2004-2007). Japan is prepared to selfdefense to face China and North 

Korea by establishing Japan Ministry of Defense as well as intensifying cooperation with 

the US through Japan-US Security Agreement within Japan’s White Paper.   
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I. PENDAHULUAN 

Pasca Perang Dingin, kawasan Asia timur ditandai dengan berbagai konflik 

regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian masyarakat dunia, 

khususnya tentang masalah keamanan yang menyangkut kapabilitas militer negara-negara 

di kawasan ini, seperti Jepang, China, Korea Selatan, Korea Utara dan Taiwan. Adanya 

pembangunan kapabilitas militer negara-negara Asia Timur khususnya China dan Korea 

Utara membuat Jepang merasa terancam.  
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Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah merasakan bom atom yang sangat 

dahsyat merasa bahwa adanya pembangunan kapabilitas militer terutama misil balistik dan 

nuklir di kawasan adalah ancaman serius bagi negaranya.  

Kondisi ini mengharuskan Jepang menjaga perdamaian dengan kolaborasi 

internasional sebagai dasar keamanan nasional melalui stabilisasi kehidupan rakyat dan 

membangun kapabilitas pertahanan serta kerjasama dengan Amerika Serikat. Beberapa 

kebijakan nasional pertahanan Jepang lainnya adalah memajukan kebijakan pertahanan 

ekslusif, tidak menjadi kekuatan militer yang dapat mengancam dunia, tidak 

mengembangkan senjata nuklir, mengintensifkan kerjasama keamanan dengan Amerika 

Serikat serta membangun kapabilitas defensif dalam batas-batas tertentu. 

 Namun keadaan berubah ketika negara-negara di kawasan Asia Timur seperti 

Korea Utara meluncurkan rudal balistik dan melakukan uji coba nuklir serta China yang 

membangun kapabilitas militer. Hal ini membuat Jepang mengintensifkan kerjasama 

dengan Amerika Serikat sebagai payung pertahanan Jepang. Kebijakan pertahanan ini 

terus berkembang, pada November 2005, terdapat revisi konstitusional untuk membentuk 

kabinet bagi Kementrian Pertahanan Jepang (Japan Ministry of Defense) dengan tetap 

berpegang pada perdamaian internasional yang telah dianut. Revisi tersebut menghasilkan 

Japan Self-Defence Force sebagai kekuatan militer formal sejak pembentukannya tahun 

1954. Tetapi ternyata tidak cukup bagi Jepang untuk menjaga dirinya hanya dengan 

memiliki badan pertahanan (Japan Defense Agency) saja maka dari itu pada 9 Januari 

2007, Jepang membentuk kementrian pertahanan (Japan Ministry of Defense). 

Sehubungan dengan adanya pembangunan kapabilitas militer di negara-negara 

Asia Timur khususnya China dan Korea Utara maka peneliti tertarik untuk meneliti 
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bagaimana Jepang mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut dengan membentuk 

Japan Ministry of Defense serta mengintensifkan kerjasama dengan Amerika Serikat atau 

Japan-US Security Arrangement yang terdapat dalam buku putih pertahanan Jepang. 

Fenomena yang peneliti kaji relevan dengan studi hubungan internasional karena 

fenomena ini merupakan interaksi antar aktor negara dalam isu keamanan militer. 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada kerjasama bidang militer yang 

dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat untuk menghadapi pembangunan kapabiitas 

militer China dan Korea Utara yang didasarkan pada Japan-US Security Arrangement. 

Namun peneliti akan membatasi kerjasama tersebut pada tahun 2004-2007 karena pada 

tahun 2004 Jepang merevisi kebijakan pertahanannya dalam National Defense Program 

Guidelines dan pada tahun 2007 terbentuk Kementrian Pertahanan Jepang.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pendekatan 

    Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah neorealisme. Pemikir kaum 

neorealisme kontemporer terkemuka adalah Kenneth Waltz.  Dalam pandangan Waltz 

dalam bukunya Theory of International Politics tahun 1979, teori Hubungan Internasional 

yang terbaik adalah neorealisme yang intinya memfokuskan pada struktur sistem, pada 

unit-unitnya yang berinteraksi dan pada kesinambungan perubahan sistem. Struktur 

sistem, khususnya distribusi kekuatan relatif, merupakan fokus analisis utama. Struktur 

memaksa negara beraksi dengan cara-cara tertentu dan menentukan tindakan-tindakan.  

Masih menurut Waltz, bentuk dasar hubungan internasional adalah struktur anarki 

yang tersebar di antara negara-negara. Negara-negara serupa dalam semua hal fungsi 
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dasarnya – yaitu di samping perbedaan budaya, ideologi, konstitusi, personal, negara-

negara tersebut menjalankan tugas-tugas dasar yang sama. Negara-negara berbeda hanya 

mengacu pada kapabilitas mereka yang sangat beragam. Unit-unit negara dari sistem 

internasional dibedakan oleh besar atau kecilnya kapabilitas mereka dalam menjalankan 

tugas yang serupa dan struktur suatu sistem berubah seiring dengan perubahan dalam 

distribusi kapabilitas antar unit-unit sistem.  

Kapabilitas mendefinisikan posisi negara dalam sistem dan distribusi kapabilitas 

mendefinisikan struktur sistem dan membentuk cara-cara agar unit-unit dapat berinteraksi 

satu sama lain. Dengan kata lain, perubahan internasional terjadi ketika negara-negara 

berkekuatan besar muncul dan tenggelam dan demikian perimbangan kekuatan bergeser 

(Waltz dalam Jackson dan Sorensen, 2005: 110-111). 

 Waltz dalam Theory of International Politics menggunakan konsep anarki 

internasional dan memfokuskan secara khusus pada negara-negara. Anarki atau tidak 

adanya institusi pusat di atas negara merupakan hal terpenting. Di sini negara adalah aktor 

utama dan perhatian mendasarnya adalah keamanan dan kelangsungan hidup. Waltz juga 

bergerak dengan konsep kepentingan nasional bahwa masing-masing negara menetapkan 

cara yang dipikirnya terbaik. Kepentingan nasional terlihat bergerak seperti sinyal 

otomatis yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak ( 

Waltz dalam Jackson dan Sorensen, 2005: 115). 

 Power juga merupakan konsep utama dalam neorealisme. Negara mengejar power 

sebagai alat dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Waltz menyebut ada dua 

kategori yaitu internal efforts yaitu dengan meningkatkan kapabilitas ekonomi, kekuatan 
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militer dan mengembangkan strategi yang lebih cerdas dan external efforts dengan 

memperkuat dan memperluas aliansi atau dengan melemahkan lawan. 

Neorealisme juga membantu untuk menjelaskan mengapa prospek kerjasama 

internasional seringkali terlihat suram dan mengapa negara secara alamiah waspada 

terhadap negara lain dan berusaha untuk berkompetisi. Struktur sistem yang anarki 

membuat negara sensitif terhadap posisi relatifnya dalam distribusi kekuatan (Waltz dalam 

Kegley dan Wittkopf, 2004: 37). 

Dapat dikatakan neorealisme memiliki asumsi dasar bahwa sistem internasional 

bersifat anarki tanpa otoritas yang dapat menetapkan hukum, sistem tersebut 

mempengaruhi negara sebagai aktor rasional (memaksimalkan hasil dan meminimalkan 

kerugian), menjadikan negara mementingkan diri sendiri untuk tetap bertahan. Selain itu 

neorealis berpendapat bahwa sistem internasional menjadi pemaksa unit sistem (negara) 

dalam menyusun kebijakan luar negerinya.  Dengan adanya sistem yang kompetitif maka 

perlu bagi negara untuk memiliki persenjataan untuk bertahan dan dalam sistem yang 

anarki negara yang memiliki kekuatan maka akan memiliki pengaruh dan anarki 

mendorong negara untuk mengusahakan power, keamanan dan survival. Neorealis 

berpendapat bahwa kerjasama sulit untuk dilakukan kecuali ada keinginan dari negara itu 

sendiri untuk bekerjasama dan salah satu kepentingan negara adalah untuk mencegah 

negara lain memperoleh hasil yang lebih (relative gains). 

2. Kerangka Konseptual 

Secara tradisional, konsep keamanan hanya merujuk pada sifat ancaman yang 

bersifat militer semata dan memfokuskan pada aspek negara. Menurut Buzan, keamanan 

berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Isu-isu yang mengancam suatu 
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kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit 

kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan 

tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan 

menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut.  

Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima 

dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi 

keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman 

yang berbeda-beda. Lingkungan domestik dan dinamika internasional merupakan hal 

penting bagi analisis keamanan di dalam upaya memahami hubungan yang kompleks di 

antara keduanya (Buzan, 1991: 21-23).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi keamanan dari perspektif 

tradisional karena memfokuskan pada keamanan militer yang dibutuhkan sebuah negara 

dalam menghadapai pembangunan kapabilitas militer negara disekitarnya. Dalam masalah 

keamanan, yang didiskusikan adalah mengenai pencapaian kebebasan dari ancaman. 

Ketika diskusi ini menyangkut sistem internasional, keamanan adalah tentang kemampuan 

negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kebebasan dan integritas 

fungsional mereka (Buzan, 1991: 18-19). 

Menurut Sam C. Sarkeisan, kebijakan keamanan nasional dibagi menjadi tiga 

dimensi yaitu ekonomi, diplomasi dan militer. Peneliti memfokuskan kepada kebijakan 

militer yang diambil oleh Jepang. Kebijakan militer mengandung kebijakan-kebijakan 

yang perhatiannya terhadap angkatan bersenjata dan penggunaan kekuatan militer seperti 

struktur kekuatan (tentara, peralatan militer dan kapabilitas militer untuk melaksanakan 

strategi militer) dan rencana penggunaan kekuatan militer (Sarkeisan, 1989 : 77). 
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Jepang memperkuat kebijakan pertahanannya dan menjalin kerjasama dengan 

Amerika Serikat karena merasa terancam. Ancaman yang dihadapi Jepang adalah ancaman 

keamanan militer dan menurut Spiegel, ancaman tersebut terdiri atas dua yaitu, ancaman 

eksternal yang datang dari luar batas nasional suatu negara dan menurut faktor geopolitik 

dan ancaman internal yang dapat ditemukan dalam batas nasional negara (Spiegel, 1995 : 

502). Pertanyaan kapan suatu ancaman dapat menjadi isu keamanan nasional tergantung 

bukan hanya dari tipe ancaman dan bagaimanan negara penerimanya menerima ancaman 

tersebut, tetapi juga tergantung pada intensitas dari pengoperasian ancaman (Buzan, 1991 : 

134). Kerjasama yang dilakukan kedua negara ini adalah dalam bentuk aliansi.  

Aliansi adalah sebuah koalisi negara-negara yang mengkoordinasikan tindakan 

mereka untuk sejumlah tujuan tertentu. Aliansi secara umum memiliki tujuan untuk 

menambah kekuasaan relatif para anggotanya terhadap negara-negara lain. dengan 

memiliki kapabilitas yang lebih besar maka akan mempengaruhi posisi tawar negara 

anggota dengan negara lainnya. Bagi negara kceil, aliansi dapat dijadikan elemen 

kekuasaan yang penting, sedangkan bagi negara besar, sturktur aliansi dapat membentuk 

konfigurasi kekuasaan dalam sistem. Kebanyakan aliansi dibentuk untuk merespon adanya 

ancaman. Ketika kekuataan sebuah negara meningkat dan mengancam saingannya, maka 

akan dibentuk sebuah aliansi untuk membatasi peningkatan kekuatan negara tadi 

(Goldstein, 204: 102). 

 Kebanyakan aliansi diformalkan dalam perjanjian tertulis, yang memfokuskan pada 

ancaman bersama dan isu-isu yang berhubungan dengan keamanan internasional. Maka 

dari itu berbagai kerjasama bidang militer dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat. 
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Menurut Buzan ada dua pola hubungan di antara negara-negara dalam kawasan, 

yaitu: 

1. Amity (Persahabatan), yaitu pola-pola hubungan yang dimulai dari pertemanan 

yang ikhlas sampai kepada pengharapan akan perlindungan dan dukungan. 

Implementasi dari perlindungan dapat dilihat dari terbentuknya aliansi, sedangkan 

dukungan lebih cenderung kepada pernyataan-pernyataan politik yang mendukung 

kebijakan lain. 

2. Enmity (Permusuhan), yaitu pola-pola hubungan yang dibangun berdasarkan dari 

rasa saling curiga dan rasa takut. Implementasi dari rasa saling curiga diwujudkan 

dalam cara pembentukan aliansi tandingan sedangkan wujud dari rasa takut berupa 

modernisasi pertahanan militer dibandingkan dengan negara rivalnya (Buzan, 1991 

: 189). 

Setiap negara pada dasarnya berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya 

dan melindungi dirinya dengan berbagai macam cara. Dengan demikian, keamanan 

menjadi sangat penting bagi suatu negara. Keamanan didefiinisikan sebagai keselamatan 

dasar, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap negara (Viotti dan Kauppi, 1997: 9). 

Konsep mengenai kepentingan nasional (national interest) sangat ambigu, namun 

menjadi sangat penting dalam usaha untuk menjelaskan, menerangkan, meramalkan atau 

untuk membuat preskripsi mengenai perilaku internasional. Para penstudi dan praktisi 

hubungan internasional dengan suara bulat sepakat bahwa justifikasi utama tindakan 

negara adalah kepentingan nasional (Couloumbis dan Wolfe, 1999:107).  

Kepentingan nasional diartikan dalam mengejar power, di mana power adalah 

segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap 
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negara lain, yang bisa dilakukan dengan teknik pemaksaan atau teknik kooperatif 

(Morgenthau dalam Coulumbis dan Wolfe, 1999:114). 

Kepentingan nasional sebuah negara dapat diwujudkan dengan memiliki 

kapabilitas dan dalam penelitian ini difokuskan kepada kapabilitas tangible yaitu 

kapabilitas militer. Militer merupakan instrumen dalam kebijakan nasional suatu negara 

yang terkait dengan masalah pertahanan negara dan menjaga keamanan negara. Kekuatan 

militer sangat berhubungan dengan penggunaan senjata termasuk di dalamnya senjata 

konvensional dan senjata non konvensional, yang kemudian justru mendorong terjadinya 

persaingan kekuataan antarnegara. Akibat dari terjadinya persaingan ini mendorong setiap 

negara untuk dapat meningkatkan kapabilitas militernya. 

 

METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif jenis studi kasus adalah (1) melakukan 

penentuan terhadap tipe kasus  yang didasarkan pada banyaknya kasus single case atau 

collective case; (2) faktor lokasi dari kasus berupa multi-sited case atau within sited case; dan 

(3) fokus studi, apakah kasus memiliki sifat khusus (intrinsic case study) atau berfokus pada 

persoalan dari kasus itu sendiri dan menggunakan kasus sebagai pelengkap untuk 

menjelaskan persoalan tersebut (instrumental case study). (Creswell, 1998; 61-63). Penelitian 

ini didasarkan pada bentuk single case study karena hanya terdapat satu kasus yakni upaya 

aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam menghadapi pembangunan kapabilitas militer China 

dan Korea Utara dimana kasus ini merupakan within sited dan berupa instrumental case 
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study karena kasus yang diangkat dalam penelitian ini merupakan pelengkap untuk 

menjelaskan hubungan internasional dalam sistem internasional yang anarki. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yang diperoleh 

dari sejumlah data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, 

dokumen resmi serta data-data dari media elektronik yang keseluruhan data sekunder 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan bahasan yang diteliti. 

PEMBAHASAN 

1.  Persepsi Ancaman bagi Jepang 

Pengembangan sistem rudal dan misil yang dilakukan beberapa negara di dunia, 

khususnya di Asia Timur telah membuat Jepang mengubah persepsinya. Dengan semakin 

canggih teknologi, pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massal (Weapon of Mass 

Destruction) bukanlah suatu hal yang sulit. Aktor negara yang secara eksplisit disebut 

Jepang sebagai ancaman bagi Jepang adalah China dan Korea Utara. Namun, peningkatan 

anggaran militer China dan pembangunan kapabilitas nuklir Korea Utara merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan dari Taiwan sebagai rival China dan masalah 

Semenanjung Korea bagi Korea Utara.  Hal inilah yang membuat keadaan di Asia Timur 

semakin kompleks dengan adanya pembangunan kapabilitas militer sejumlah negara 

dalam kawasan tersebut. 

2.  Ancaman dari China 

China mengalami perubahan yang cepat dan revolusioner di tiap elemen kekuatan 

nasionalnya, yaitu ekonomi, politik, dan militer. Dari instrumen power tersebut, China 

memberikan prioritas utama pada pertumbuhan ekonominya. China mencoba menjadi 

kekuatan dunia di masa depan dengan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. 
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Pertumbuhan ekonomi tersebut meningkatkan standar hidup populasinya dan 

menjadikannya sebagai negara yang terbuka dengan negara-negara barat., meningkatkan 

hubungan dengan negara-negara di kawasan serta meningkatkan ekspektasi kesejahteraan 

yang lebih juga memiliki keinginan kuat untuk memodernisasi masyarakatnya.  

 Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi China membuat negara-negara Barat 

mulai memperhatikan China sebagai sebuah negara besar. Dengan adanya reformasi 

ekonomi dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut, maka akan juga 

berkontribusi terhadap produksi kapabilitas pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan kapabilitas PLA (People’s Liberation Army). Negara-negara barat melihat 

perubahan strategi militer China terutama dengan adanya peningkatan kapabilitas ofensif 

dari PLA yaitu dengan jumlah tentara sekitar dua juta orang. Pertumbuhan ekonomi China 

yang meningkat juga meningkatkan anggaran militernya. 

 Sejak tahun 1980 an China memulai sebuah program untuk menghilangkan 

hambatan-hambatan antara sipil dan militer. Program ini menunjukkan kesuksesan untuk 

beberapa tahun, tetapi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pusat membuat 

pemerintah mengalihkan perhatian ke perekonomian dibandingkan modernisasi kekuatan 

militer (Lilley, 1996: hal 9). 

 China memang menginginkan untuk membangun kelas ekonomi dunia. Namun 

ternyata mereka juga berkomitmen untuk membangun kekuatan militer yang modern. 

Maka dari itu para pemimpin sipil dan militer di China mendukung tujuan nasional untuk 

menciptakan status China sebagai kekuatan dunia. Mereka menganggap bahwa kunci 

untuk menjadi negara yang kuat harus memiliki kekuatan baik itu dalam bidang ekonomi 
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maupun militer.  Maka dari itu China memiliki prioritas nasional untuk menjadi negara 

yang kuat, yaitu antara lain: 

1. Pembangunan ekonomi – reformasi pasar bebas 

2. Membangun sistem persenjataan militer yang modern 

3. Membangun konsep doktrin bagi peperangan teknologi canggih 

4. Meningkatkan integritas territorial 

5. Meningkatkan lingkungan eksternal yang stabil dan menghindari konflik 

6. Mengkonsolidasi kekuatan dan memastikan unifikasi nasional dalam China (Rejeako, 

China Watch March 1993). 

 

2.1.  Perubahan Doktrin Militer dan Strategi China 

Sejak pertengahan tahun 1980-an, PLA telah mengubah doktrin dari tradisi Maos 

Tse-Tung yang fokus kepada daratan, people’s war, yang mengandalkan kekuatan tentara 

yang besar, wilayah dan populasi luas. Doktrin ini hanya melihat pada pertahanan negara 

jika diserang oleh negara lain melalui darat. Selain itu doktrin ini juga menekankan pada 

perang gerilya yang diikuti dengan perang yang panjang dan memakan waktu lama.  

Kekuatan tentara yang besar serta hanya memfokuskan pada kekuatan darat tidaklah 

cukup untuk pertahanan China yang memiliki sejumlah ancaman eksternal. Untuk 

mempertahankan kedaulatan China maka dibutuhkan untuk peningkatan kapabilitas 

militer baik itu kekuatan di udara dan laut. Maka dari itu PLA mengubah doktrinnya yang 

disebut dengan “active defense” untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi di 

wilayah pinggiran China. Selain itu dengan adanya efek Perang Teluk mempengaruhi 

kapabilitas persenjataan China yang lebih modern, mengingat bahwa China adalah 
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pemasok. Maka dari itu PLA mengubah doktrinnya menjadi limited war under high-tech 

condition (Richard A. Bitzinger and Bates Gill, 1996: 8). 

 

2.1.2.  Perubahan Strategi Militer China  

Terdapat perubahan dalam prioritas strategi militer China dengan meningkatkan 

sistem pertahanan udara, laut berikut persenjataannya. Maka dari itu sampai saat ini 

prioritas kapabilitas militer China tidak hanya pada kekuatan darat, tetapi juga udara dan 

laut.  Untuk menjaga keamanannya, China mendeklarasikan untuk mempertahankan 

kedaulatan nasional, integritas wilayah dan hak dan kepentingan di wilayah laut dan untuk 

mengembangkan masyarakat dan perekonomiannya serta untuk terus memperkuat 

kekuatan nasional yang komprehensif, China sampai saat ini tetap menjaga keseimbangan 

antara konstruksi ekonomi dan pertahanan (militer). China secara agresif mempromosikan 

Revolution in Military Affairs with Chinese Characteristics berdasarkan strategi militer 

untuk memenangkan informationalized war, termasuk pada Perang Teluk, Konflik 

Kosovo, dan Perang Irak.  

Untuk mencapai tujuannya tersebut maka China memodernisasi PLA. Secara 

spesifik, China mengurangi personil militer dan memodernisasi kekuatan bersenjatanya 

terutama kekuatan udara dan laut serta kapabilitas misil dan nuklir. Selain itu China juga 

memfokuskan pada energi dan pelatihan personil berbakat serta perbaikan kapabilitas 

operasional. Dengan adanya modernisasi militer China yang pesat, China memfokuskan 

hal tersebut sebagai implementasi dari isu Taiwan.  Namun dalam memodernisasi 

kapabilitas militernya, China memberikan transparansi terbatas mengenai hal tersebut 
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Secara historis, China tidak menutupi segala informasi mengenai kepemilikan 

perlengkapan, pelatihan dan operasi militer yang dilakukan dan dimilikinya. Namun 

setelah China menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik di kawasan, 

kecenderungan peningkatan kapabilitas militer diberikan perhatian khusus oleh sejumlah 

negara di kawasan. Di bawah kondisi yang seperti ini menuntut China untuk 

meningkatkan transparansi mengenai kebijakan pertahanan nasional dan kapabilitas 

militernya. 

Pada Desember 2006, China mengeluarkan China’s National Defense in 2006. 

Dokumen ini sangat penting untuk dikeluarkan untuk mengetahui transparansi kapabilitas 

militer yang dimilikinya. Namun ternyata kelima buku putih tersebut tidak secara 

substansif memberikan transparansi mengenai kapabilitas militernya. Sebagai contoh 

mengenai anggaran pertahanan nasional, buku putih tersebut hanya menerangkan 

mengenai jumlah total dan tujuan umum yang terdiri dari tiga kategori yaitu jumlah 

personil, peningkatan biaya operasi, dan biaya untuk perlengkapan (Japan Defense White 

Paper 2006: 47). 

Selain itu pada Januari 2007, ketika China melakukan uji senjata anti satelit, 

kemudian Jepang meminta China untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. 

Namun ternyata China tidak bisa menjelaskan secara substantif mengenai uji senjata anti 

satelit kepada Jepang. Sedangkan mengenai biaya pertahanan nasional, salah satu elemen 

untuk menghitung kekuatan militer sebuah negara, China mengumumkan anggaran 

pertahanan nasionalnya untuk tahun 2007 sekitar 347,2 juta yuan, meningkat sebanyak 

17,8 % dibandingkan tahun 2006. Anggaran militer China mengalami pertumbuhan sekitar 

10 % untuk jangka waktu selama 19 tahun. Fase peningkatan ini meningkat sebanyak 16 



15 

 

kali dalam waktu 19 tahun terakhir. Adanya keterhubungan antara pertahanan dan 

ekonomi nasional tercermin dalam China’s National Defense pada tahun 2006 menyatakan 

prinsipnya dalam pembangunan pertahanan dan ekonomi nasional. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa China menempatkan peningkatan kapabilitas militer  dan ekonomi sama 

pentingnya (Japan Defense White Paper 2006: 54). 

 

 

3.  Ancaman Dari Korea Utara 

 Kapabilitas nuklir Korea Utara sebenarnya sudah mulai muncul sejak Perang 

Dingin masih berlangsung, yaitu sekitar tahun 1960. Dengan kata lain, sebenarnya Korea 

Utara mempunyai sejarah perkembangan rudal dan senjata pemusnah massal yang cukup 

panjang. Berdasarkan ideologi juche (self-reliance), pada pertengahan 1960 Korea Utara 

telah berusaha untuk membangun senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction) 

dan kemudian dilanjutkan dengan produksi rudal pada sekitar tahun 1970. 

 Pada tahun 1976, Korea Utara membeli dua rudal Scud buatan Soviet dan pada 

tahun 1981 Korea Utara menandatangani kesepakatan kerjasama dan pertukaran teknologi 

rudal dengan Mesir. Kerjasama ini digunakan untuk memudahkan ujicoba rudal Scud yang 

telah dibeli sebelumnya.  Selanjutnya pada bulan April 1984, Korea Utara sukses 

melakukan ujicoba rudal Scud B yang dilanjutkan dengan memproduksi Scud C dengan 

jarak tempuh masing-masing 500 km dan 800 km. 

Pada tahun 1989, Korea Utara mengembangkan Nodong yang merupakan IRBM 

(Intermediate Range Ballistic Missile) yang berjarak tempuh sekitar 1200 km. Ujicoba 

kemudian dilanjutkan pada tahun 1993 dan 1998 dengan jangkauan melewati Jepang dan 
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jatuh di Lautan Pasifik. Ujicoba ini mendapatkan reaksi keras dari Jepang dan 

membuatnya meningkatkan riset pertahanan rudalnya dengan Amerika Serikat. 

 Selain itu, Korea Utara juga diindikasikan mengembangkan paling tidak sistem 

misil balistik baru, yaitu versi baru dari rudal Taepodong yang disebut dengan Taepodong 

X yang bisa aktif dan berdaya jangkau antarbenua. 

Pengembangan rudal dan misil Korea Utara memiliki dua fungsi utama. Pertama, 

Korea Utara mengembangkan kapabilitas rudal bukan hanya untuk mengancam Korea 

Selatan tetapi juga mengancam aset Amerika Serikat di Jepang dan tempat lain di 

kawasan. Hal ini bertujuan agar Amerika Serikat memberikan posisi tawar-menawar 

dalam bernegosiasi kepada Korea Utara. Kedua, program rudal Korea Utara adalah untuk 

menghasilkan teknologi untuk diekspor. Ekspor teknologi misil tidak hanya menghasilkan 

devisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea Utara tetapi juga membantu 

Korea Utara untuk mendapatkan bantuan dari dunia internasional berkaitan dengan 

maslaah ekonomi yang menderanya. 

 Program rudal Korea Utara dapat diasumsikan menjadi posisi kunci dalam rencana 

militer secara keseluruhan. Dengan kata lain, rudal Korea Utara tidak dapat dihilangkan 

secara sederhana sebagai kalkulasi rencana untuk mengumpulkan bantuan internasional. 

Bagi Korea Utara, rudal tersebut adalah platform teknologi untuk strategi militer (Bracken, 

1995: 8). 

 Program rudal Korea Utara juga dapat dikatakan menjadi hasil perkembangan 

pemikiran strategisnya yang juga didorong besarnya rasa ketidakamanan karena telah 

dikepung oleh Amerika Serikat dan sekutunya (The Korean Journal of Defense Analysis, 

Vol XII No.1 Summer 2000, Korea Institute for Defense Analysis:  133). 
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4. Aliansi Jepang – Amerika Serikat 

 Kepolitikan Jepang yang cenderung konservatif memberi kesempatan pada 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk membangun kebersamaan kepentingan 

(common interest) dan berujung pada adanya kebutuhan bersama dalam penciptaan 

stabilitas keamanan wilayah.  Butir-butir penting yang menjadi kepedulian Jepang 

bersinggungan dengan kepentingan keamanan Amerika Serikat dan kebijakan luar 

negerinya. Peningkatan kemampuan persenjataan China dan Korea Utara, termasuk 

kekuatan nuklir China dan potensi nuklir Korea Utara, isu terorisme internasional, potensi 

konflik yang bersumber dari masalah perbatasan, baik Jepang – Korea Selatan maupun 

Jepang – China, isu energi adalah sebagian agenda keamanan Jepang yang kemudian 

dimanifestasikan ke dalam bentuk kecemasan baru. 

 Tingkat kecemasan yang melandasi Jepang meningkatkan kapabilitas 

pertahanannya memberi alasan yang cukup bagi Tokyo untuk berbagi beban dan persepsi 

dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan, terutama perspektif strategi Amerika 

Serikat dalam menyikapi pesatnya kemampuan militer China serta kemungkinan 

perbenturan dua proyeksi kekuatan utama tersebut di Asia Pasifik di masa depan.   

Aliansi Jepang dan Amerika Serikat mendorong komitmen baru dan meluas untuk 

menjalin kerjasama keamanan dengan menciptakan tujuan strategis bersama, membuat 

komando bersama, secara eksplisit mengidentifikasi stabilitas Selat Taiwan dan 

Semenanjung Korea sebagai prioritas utama dalam kawasan Asia Pasifik, dan meminta 

China untuk memberikan transparansi mengenai modernisasi militernya. Sejumlah 

kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara mengenai ancaman di kawasan adalah Defense 
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Policy Review Initiative pada tahun 2002 dan Security Consultative Committee (SCC) 

yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Jepang. 

Konsultasi kebijakan dalam hal keamanan dilakukan melalui diplomasi antara 

pejabat pertahanan dan kementrian luar negeri dari pemerintah Jepang dan Amerika 

Serikat, yaitu Security Consultative Committee (SCC), Security Subcommittee (SSC) dan 

Subcommittee for Defense Cooperation (SDC). 

 

5. Garis Besar Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat 

Garis Besar Kerjasama Pertahanan Jepang dan Amerika Serikat disetujui pada 

Security Consultative Committee. Isinya antara lain adalah: 

a. Objectives of the Guidelines 

Garis besar kerjasama pertahanan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara 

Jepang dan Amerika Serikat lebih efektif dan solid di bawah situasi normal, situasi ketika 

Jepang diserang dan situasi di sekitar Jepang. 

b. Matters for Cooperation Prescribed in the Guidelines 

 Cooperation under Normal Circumstances 

Kedua negara akan meningkatkan kerjasama agar dapat semakin erat yang 

diperuntukkan bagi pertahanan Jepang dan bagi terciptanya keamanan internasional 

yang lebih stabil serta akan tetap menjalin kerjasama di berbagai bidang di bawah 

situasi normal. Sejumlah kerjasama yang dilakukam amtara lain konsultasi kebijakan 

dan informasi, dialog keamanan dan pertukaran pertahanan, UN Peacekeeping 

Operations dan international humanitarian operations, kerjasama pertahanan bilateral, 
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meningkatkan latihan militer bersama dan membangun mekanisme koordinasi 

bilateral. 

 Actions in Response to Armed Attack against Japan 

Kerjasama bilateral untuk merespon serangan bersenjata terhadap Jepang merupakan 

aspek penting dalam kerjasama pertahanan kedua negara.  

 

6. Alliance Transformation: Advancing United States-Japan Security and Defense 

Cooperation 

 Jepang dan Amerika Serikat menyepakati ”Initial Actions for the Implementation 

of the Joint Statement” pada 13 februari 2007 dan hal yang paling difokuskan adalah 

masalah Korea Utara. Maka dari itu, tujuan strategis bersama yang disepakati adalah: 

- Mencapai denukliriasasi Korea Utara melalui Six-Party Talks dan memperhatikan 

mengenai normalisasi hubungan Korea Utara, Amerika Serikat dan Jepang 

- Menyadari kontribusi China dalam keamanan regional dan global serta mendorong 

China untuk meningkatkan transparansi dalam anggaran militernya 

- Meningkatkan kerjasama untuk memperkuat kerjasama dalam APEC sebagai 

forum ekonomi regional yang memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas, 

keamanan, dan keamakmuran di kawasan 

- Mendukung usaha ASEAN dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, 

pemerintahan yang baik, aturan hukum, kebebasan, dan ekonomi pasar dalam Asia 

Tenggara, serta membangun kerjasama regional pada isu-isu keamanan tradisional 

dan transnasional secara bilateral melalui ASEAN Regional Forum. 
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- Memperkuat kerjasama trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Australia 

termasuk dalam hal keamanan dan pertahanan berdasarkan nilai-nilai demokrasi 

- Mencapai kerjasama yang lebih erat antara Jepang dan NATO mengingat NATO 

memberikan kontribusi global bagi perdamaian dan keamanan serta tujuan strategis 

dalam aliansi Jepang dan Amerika Serikat. 

a. Role, Missions, and Capabilities 

 Untuk lebih mempererat kerjasama bilateral antara Jepang dan Amerika Serikat, 

maka terdapat sejumlah peranan, misi, dan kapabilitas angkatan bersenjata Jepang dan 

Amerika Serikat, yaitu: 

- Redefinisi misi utama angkatan bersenjata Jepang termasuk dalam operasi 

perdamaian internasional, bencana alam, dan respon terhadap situasi di sekitar 

Jepang yang merefleksikan perhatian pada pentingnya kontribusi Jepang untuk 

meningkatkan keamanan internasional.  

- Terdapat kesepakatan substantif di antara kedua pemerintah yang fokus kepada 

keamanan bagi perlindungan informasi militer, yang dikenal dengan General 

Security of Military Information Agreement (GSOMIA). GSOMIA akan 

memfasilitasi pertukaran informasi serta membangun program intelijen dan 

pertahanan antara kedua negara. 

- Membangun kerjasama bilateral dalam Chemical, Biological, Radiological, and 

Nuclear Defense Working Group untuk meningkatkan kesiapan angkatan 

bersenjata kedua negara dalam menghadapi senjata kimia, biologi, radiologi, dan 

nuklir serta memfokuskan pada kapabilitas operasional untuk menghadapi 

serangan senjata pemusnah massal. 
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b. Implementation of the Realignment Roadmap 

- Meningkatkan kerjasama melalui relokasi personil Marine Expeditionary Force 

(MEF) III dari Okinawa ke Guam pada 2014. 

- Relokasi Latihan kapal induk pada Maret 2007 

- Implementasi penggunaan Yokota airspace pada September 2006 dan 

pengembalian kontrol Yokota Airspace kepada Jepang pada September 2008. 

c. Stengthening BMD and Operational Cooperation 

- Provokasi misil Korea Utara pada Juni-juli 2006 membuat Jepang dan Amerika 

Serikat saling bertukar informasi melalui fasilitas koordinasi Yokota Air Base.  

- Kedua negara juga semakin waspada dengan situasi di sekitar Jepang sehingga 

angkatan bersenjata kedua negara melakukan sharing secara rutin mengenai 

pertahanan misil balistik dan informasi operasional melalui Bilateral Common 

Operational Picture (BOP) (Japan Defense White Paper 2006). 

 

KESIMPULAN 

1. Pembangunan kapabilitas militer yang dilakukan oleh China dan Korea Utara 

menimbulkan ancaman bagi Jepang karena ujicoba rudal, nuklir, dan alat utama sistem 

pertahanan yang dilakukan negara-negara tersebut mencapai wilayah Jepang. Maka dari 

itu Jepang mengubah kebijakan pertahanannya pada tahun 2004 dalam National 

Defense Program Guidelines dan mengubah Badan Pertahanan menjadi Kementrian 

Pertahanan. 

2. Aliansi Jepang dan Amerika Serikat berdasarkan Japan-Security Arrangement 

diintensifkan untuk menghadapi berbagai ancaman dari kawasan Asia Timur. Kedua 
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negara melakukan kerjasama pertahanan misil balistik, kerjasama intelelijen untuk 

berbagi informasi tentang situasi di sekitar Jepang serta melakukan latihan militer 

bersama dan secara rutin melakukan konsultasi kebijakan dalam bidang keamanan 

militer. 

3. Peningkatan kapabilitas militer Jepang dan penguatan aliansi Jepang-Amerika Serikat 

akan membantu Amerika Serikat untuk men-deter China dan Korea Utara, mencegah 

serangan udara dan amphibi China serta ujicoba rudal dan nuklir terhadap wilayah 

Jepang dan juga untuk mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di Okinawa. 
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