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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ketika kita berbicara mengenai keamanan secara tradisional, kita akan 

lebih mengacu kepada seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki oleh negara 

lain yang sewaktu-waktu dapat menyerang dan mengancam kedaulatan suatu 

negara. Hal ini didasari pada pandangan realisme yang menekankan keamanan 

pada kekuatan militer yang dimiliki suatu negara, di mana aktor yang berperan 

penting di dalam keamanan adalah negara. Hal ini disebabkan oleh Perang Dunia 

II yang membentuk opini keamanan tradisional bahwa ancaman berbentuk fisik 

atau dalam hal ini militer. Selain itu, arms race yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin yang bersaing dalam bidang militer 

juga menjadi acuan kaum realis dengan menyimpulkan bahwa ancaman negara 

berasal dari luar negara. Oleh karena itu, secara tradisional, keamanan dapat 

diartikan sebagai segala bentuk perlindungan terhadap kedaulatan upaya untuk 

mengatasi suatu ancaman pada suatu zona wilayah teritorial negara yang bersifat 

militer. 

Namun dalam perkembangannya, ketika kita berbicara mengenai 

keamanan, ada banyak hal yang dapat dikaitkan dengan isu ini. Aktor-aktor di 

dalam keamanan tidak lagi didominasi oleh negara, melainkan juga aktor-aktor 

non-negara. Sumber-sumber ancaman kepada negara tidak lagi hanya berasal 

faktor eksternal wilayah negara tersebut –yaitu negara lain-, melainkan juga bisa 

berasal dari dalam negara itu sendiri. Oleh karena itulah, konsep keamanan 

tradisional dianggap sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

konflik yang ada saat ini. Kemudian, muncul suatu konsep keamanan yang lain 

yaitu keamanan non-tradisional yang tidak hanya mengenai isu militer, namun 

juga isu-isu non-militer dan merubah ruang lingkupnya dengan beralih menjadi 

transnasional yaitu menggabungkan aspek domestik dan internasional yang 
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dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi 

(Chauduri, S). 

Globalisasi, perkembangan teknologi tinggi dan mobilitas orang yang 

lebih besar telah mengubah transnational organized crime menjadi ancaman bagi 

seluruh masyarakat dunia dan telah berkembang menjadi semakin beragam dan 

semakin modern dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya dilakukan 

masing-masing negara untuk memerangi transnational organized crime, termasuk 

didalamnya pembajakan dan terorisme. Oleh karena itu, selain memperkuat 

langkah-langkah yang diterapkan oleh masing-masing negara, seluruh masyarakat 

internasional perlu untuk menghilangkan semua celah melalui upaya capacity 

building dan penegakan hukum di negara-negara berkembang. 

Isu keamanan internasional juga menjadi perhatian pemerintah Jepang 

pada era Shinzo Abe. Setelah demiliterisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

pasca PD II, Jepang hanya dapat menggantungkan pertahanan dan keamanannya 

pada militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Okinawa Air Force Base, 

Okinawa dan juga mereka hanya memiliki polisi yang hanya merupakan kekuatan 

kecil untuk menjaga keamanan. Kapasitas Jepang untuk membangun kekuatan 

militernya dikekang oleh Pasal 9 Konstitusi 1947 yang melarang Jepang untuk 

menggunakan kekuatan militernya dalam menyelesaikan sengketa yang mereka 

hadapi. Konstitusi tersebut dibuat oleh AS sebagai negara pemenang Perang 

Dunia II, untuk melucuti semua kapasitas militer Jepang. Dengan adanya 

konstitusi tersebut, negara Jepang yang tadinya bersifat ekspansionis-imperialis, 

beralih menjadi negara yang pasif yang selalu menekankan negosiasi dalam 

menyelesaikan setiap sengketa yang mereka hadapi.  

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe mengungkapkan bahwa 

proses reinterpretasi konstitusi sedang berlangsung dan sedang dibahas dalam 

parlemen dengan mengangkat reinterpretasi Pasal 9 yang untuk pertama kali akan  

mengijinkan Jepang untuk mengerahkan militernya jika sekutu membutuhkan 

(Sasahara, 2015).  Hal ini sempat menimbulkan keresahan dan perdebatan di 
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dunia internasional. Mendengar berita ini, Amerika Serikat tidak terlalu terkejut 

karena sebenarnya mereka telah beberapa kali menginginkan partisipasi militer 

Jepang untuk membantu Amerika Serikat dalam perang sejak Perang Dingin serta 

dalam setiap usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menanggulangi 

terorisme (Richter, 2016). 

Namun, langkah ini dikecam oleh banyak pihak dan mereka 

mengkhawatirkan bahwa langkah untuk mengreinterpretasi konstitusi ini akan 

membangkitkan sifat Jepang yang agresif sama seperti pada waktu terjadinya 

Perang Dunia II lalu, dimana Jepang dapat dikatakan menguasai hampir seluruh 

Asia Timur yang kemudian mendapatkan bantuan dari Aliansi Axis yaitu Nazi-

Jerman dibawah Adolf Hitler dan juga Italia dibawah Benito Mussolini dan 

menjadi musuh Amerika Serikat dan sekutu (Beasley, 2003). Pada pidatonya 

Shinzo Abe berusaha untuk menjelaskan kepada dunia bahwa mereka hanya akan 

mengubah interpretasi Pasal 9 menjadi Jepang akan menurunkan militernya jika 

sekutu dalam keadaan terancam (Friedman, 2016). 

Niat Jepang untuk mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi ini sebenarnya telah 

muncul pada tahun 1990, dimana pada saat itu seiring dengan meletusnya Perang 

Teluk, Perdana Menteri Jepang Toshiki Kaifu mencoba untuk mereinterpretasi 

Pasal 9 ini. Inti dari keinginan PM Toshiki Kaifu adalah diperbolehkannya Japan 

Self Defense Force untuk berpartisipasi dalam operasi-operasi militer diluar 

wilayah Jepang namun tetap dibawah naungan PBB sebagai PKO. 

Selama ini Jepang selalu mengedepankan negosiasi dalam penyelesaian 

konflik dan juga penyelesaian sengketa, mereka tidak dapat bertindak lebih dari 

itu karena langkah mereka dibatasi dengan adanya aturan the peace clause dalam 

Pasal 9 ini. Potensi ancaman ini juga dirasakan oleh Korea Selatan dan Tiongkok 

yang merasa jika Militer Jepang benar-benar aktif kembali, maka hal ini akan 

menggangu stabilitas di kawasan Asia Timur dan bisa saja Jepang yang ada pada 

PD II bangkit kembali. Menurut realisme, adanya hegemoni di dunia ini dapat 

menjaga stabilitas kawasan, dimana dalam hal ini Amerika Serikat –sebagai 
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negara hegemon saat ini- dapat menjaga stabilitas kawasan Asia Timur dengan 

berbagai langkah negosiasi kepada Jepang agar Jepang yang lama tidak bangkit 

kembali dan memastikan bahwa Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 ini benar-

benar digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menjaga pertahanan dan 

keamanan Jepang (Panton, 2009).  

Sebagai negara yang berdaulat, Jepang tentu saja menyadari bahwa potensi 

ancaman bukan hanya berasal dari negara lain, namun juga bisa berasal dari aktor 

non-negara. Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Jepang sebenarnya sudah 

meminta bantuan kepada Jepang untuk membantu dalam pemberantasan terorisme 

di dunia. Namun bantuan yang diberikan oleh Jepang baru sekadar bantuan dana 

dan belum berwujud kehadiran militer Jepang dalam pemberantasan terorisme. 

Jepang dan Amerika Serikat tentu saja menyadari bahwa hal yang membatasi 

Jepang untuk mengerahkan militernya ada di Pasal 9 Konstitusi 1947 yang 

melarang militer Jepang untuk keluar dari wilayah wilayah teritorial Jepang. 

Masyarakat internasional saat ini sangat dibutuhkan dalam memerangi 

terorisme dan Jepang memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang 

yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan terorisme guna 

memperbaiki kemampuan mereka dalam melawan terhadap terorisme. Jepang 

memiliki hubungan dekat dengan Asia Tenggara, dan telah meningkatkan 

dukungannya dalam penanggulangan terorisme di wilayah ini karena sangat 

penting bagi Jepang untuk mencegah terorisme dan menjaga stabilitas keamanan 

di Asia Tenggara. Secara khusus, Jepang menyediakan peralatan, mengirim 

tenaga ahli, menyelenggarakan seminar dan menerima trainee di berbagai bidang 

kontrol imigrasi, keamanan penerbangan, keamanan maritim, kerja sama dengan 

bea cukai, kontrol ekspor, kerja sama untuk penegakan hukum, serta tindakan 

terhadap pendanaan terorisme internasional. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti “Mengapa Jepang memiliki niat 

untuk melakukan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947?” 
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1.3. Kerangka Teori 

1.3.1. Ontological Security 

 Pada dasarnya, ada banyak teori yang berkembang di dalam 

studi Hubungan Internasional. Dua teori yang cukup populer di 

dalam studi Hubungan Internasional adalah realisme dan 

konstruktivisme. Asumsi dasar yang dimiliki oleh realisme, yaitu 

negara cenderung ingin untuk melebihi negara negara lain dan mau 

untuk berperang dengan tujuan untuk menunjukkan power yang 

dimiliki oleh negara tersebut. Realisme juga menganggap bahwa 

negara merupakan aktor yang paling utama dalam Hubungan 

Interrnasional (Jackson dan Sorensen, 1999). Namun dalam ini, 

penulis akan menggunakan pandangan ontological security yang 

dicetuskan oleh Jennifer Mitzen, seorang profesor Ilmu Politik dari 

Ohio State University.  

 Menurut Mitzen, ontological security dapat diartikan bahwa 

keamanan yang mengancam sebuah negara atau induvidu tidak lagi 

bersifat fisik atau keamanan tradisional seperti perang, namun 

lebih kepada keamanan non-fisik. Ontological security ini 

sebenarnya jauh lebih penting dari keamanan fisik karena identitas 

diri sebuah bangsa mencerminkan bagaimana sebuah bangsa dapat 

melihat dirinya dan bagaimana bangsa ini dilihat oleh bangsa lain. 

Oleh karena itu, ancaman terhadap negara yang sebenarnya juga 

dapat berbentuk non-fisik termasuk misalnya ideologi radikal yang 

diusung oleh kelompok-kelompok teroris serta ancaman sosial 

budaya. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan alasan 

mengapa Jepang ingin untuk membantu dunia internasional dalam 

memberantas transnational organized crime dalam hal ini 

terorisme. 

 Pasifisme adalah keinginan untuk tidak berkonflik dengan 

siapapun dan menyelesaikan konflik dengan cara damai (Jenny 
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Teichmann).  Konsep pasifisme sendiri memiliki arti bahwa dalam 

setiap konflik, harus mengedepankan negosiasi dan jalan damai, 

tanpa harus menggunakan kekerasan, bahkan menggunakan 

persenjataanya (Brian Orend, 2000). 

 Pada Mei 2007, bertepatan dengan perayaan 60 tahun 

konstitusi, Jepang secara resmi mendirikan Kementerian 

Pertahanan, hal ini memperlihatkan adanya upaya pemerintah 

untuk memperkuat kembali militernya setelah dibatasi oleh 

konstitusi. Kemudian pada Juli 2015, Parlemen Jepang menyetujui 

program yang diajukan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang 

memiliki keinginan untuk mengreinterpretasi konstitusi yang telah 

ada. Pasal 9 Konstitusi Jepang yang mulai berlaku sejak 3 Mei 

1947 menyusul menyerahnya Jepang kepada sekutu dalam Perang 

Dunia II, merupakan suatu klausul yang dikenal dengan the peace 

clause yang melarang Jepang untuk berperang dalam perang. 

Sebagai gantinya, konstitusi hanya mengizinkan dibentuknya Japan 

Self Defense Force (JSDF), meski pasal ini tidak membolehkan 

pasukan bela diri digunakan untuk tujuan agresi militer dan hanya 

sebatas untuk tujuan mempertahankan kedaulatan dan integritas 

wilayah teritorial Jepang. 

 Reinterpretasi adalah suatu upaya untuk merubah 

pengartian terhadap suatu hal dimana hal ini dapat menimbulkan 

multitafsir bagi pihak yang berbeda kepentingan. Hal ini didasari 

pada perbedaan pemikiran masing-masing induvidu, dimana setiap 

orang bisa saja menyimpulkan sesuatu dengan hasil yang berbeda 

berdasarkan apa yang mereka ketahui dan faktor lain yang 

melatarbelakangi pemikiran tersebut. Reinterpretasi mungkin 

terjadi secara umum disebabkan karena perubahan daya berpikir 

setiap orang yang berbeda-beda seiring dengan berkembangnya 

orang tersebut dan perbedaan posisi orang tersebut, dalam hal ini 
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adalah kepentingan (Josh Kaufman). Reinterpretasi tersebut terkait 

dengan pasal 9 dari konstitusi Jepang yang melarang Jepang untuk 

memiliki kekuatan militer dan mengharuskan Jepang untuk 

menjalankan kebijakan Pasifisme. Namun Abe mengatakan bahwa 

hal ini hanyalah mengganti interpretasi dari Pasal 9 yang tadinya 

melarang militer Jepang untuk aktif dan keluar dari batas negara 

Jepang menjadi pemberian izin militer Jepang untuk membantu 

sekutu jika memang dibutuhkan. Hal ini sempat menimbulkan 

keresahan dan perdebatan di dunia kawasan Asia Timur. 

Mendengar berita ini, Amerika Serikat tidak terlalu terkejut karena 

sebenarnya mereka telah beberapa kali menginginkan partisipasi 

militer Jepang untuk membantu Amerika Serikat dalam perang 

sejak Perang Dingin serta dalam setiap usaha yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat dalam menanggulangi terorisme. 

 Kemudian muncul istilah Security dilemma merupakan 

suatu gagasan dimana upaya-upaya yang diambil oleh sebuah 

negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas 

dari apapun niat negara tersebut, cenderung untuk memicu 

ketidaknyamanan bagi negara lainnya, terutama negara yang 

berada disekitarnya karena menurut negara yang memiliki inisiatif 

untuk melakukan suatu upaya ini bertujuan untuk mempertahankan 

dirinya sendiri, namun bagi negara lain hal ini dianggap 

mengancam keamanan mereka (John H. Herz). Selain negara, 

security dilemma juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti 

ancaman yang tidak terlihat misalnya ancaman radikalisme di masa 

yang akan datang yang mungkin saja dapat dengan mudah 

dimasuki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat 

mengancam suatu negara sewaktu-waktu (Jennifer Mitzen). 

 Kekhawatiran Jepang terhadap ekspansi militer yang 

dilakukan oleh China dan ekspansi nuklir yang dilakukan oleh 
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Korea Utara tentu saja menjadi salah satu faktor pendorong 

mengapa Jepang memiliki niat untuk mereinterpretasi Pasal 9. 

Militer China terus melakukan ekspansi di Laut China Selatan 

bahkan membangun pangkalan militer di Spratly Island, Woody 

Island, dan juga di Parcel Islands. Hal ini tentu menjadi concern 

bagi Jepang yang merupakan salah satu “rival” China di Asia 

Timur yang mengkhawatirkan suatu saat China akan membangun 

pangkalan militer lain yang berada tidak jauh dengan wilayah 

teritorial Jepang. Selain itu reinterpretasi ini juga merupakan 

respon Jepang terhadap potensi meluasnya terorisme yang saat ini 

terjadi di Asia Tenggara menjadi alasan lain mengapa Jepang 

memiliki niat untuk mereinterpretasi Pasal 9. Cepatnya penyebaran 

kelompok ISIS di Suriah dan Iraq menuju Asia Tenggara tepatnya 

di Filipina oleh kelompok Maute yang dipimpin oleh Abu Sayyaf 

dianggap merupakan suatu ancaman yang cukup penting bagi 

Jepang. Hal ini didasari bahwa Filipina berada tidak jauh di selatan 

Jepang, yang bisa saja sewaktu-waktu, kelompok ini menyebarkan 

pengaruhnya hingga mencapai Asia Timur diwaktu yang akan 

datang. 

1.4. Metodologi Penelitian 

1.4.1. Tipe Penelitian 

  Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe 

penelitian kualitatif yang bersifateksploratif-eksplanatif. Alasan 

penulis menggunakan tipe penelitian eksploratifadalah dalam 

penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana 

Jepang pasca Perang Dunia II -sebagai pihak yang kalah perang- 

geraknya dibatasi oleh Amerika Serikat dan sekutu yang tidak 

mengijinkan Jepang untuk memiliki suatu institusi pertahanan 

karena mereka khawatir bahwa ketika Jepang memiliki militer 
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kembali, mereka akan kembali berupaya untuk memulai lagi 

perang dengan militer yang mereka miliki. Kemudian sekutu mulai 

mengendurkan intensitas tekanan mereka kepada Jepang karena 

Jepang berkembang menjadi negara yang memiliki perkembangan 

teknologi yang dapat disebut paling berpengaruh di dunia.  

  Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksplanatif, dimana 

tipe penelitian ini akan menjelaskan mengapa Jepang berniat untuk 

mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 dengan menjelaskan 

kekhawatiran Jepang terhadap ekspansi militer yang dilakukan oleh 

China dan ekspansi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tentu 

saja menjadi salah satu faktor pendorong mengapa Jepang memiliki 

niat untuk mereinterpretasi Pasal 9. Militer China terus melakukan 

ekspansi di Laut China Selatan bahkan membangun pangkalan 

militer di Spratly Island, Woody Island, dan juga di Parcel Islands. 

Hal ini tentu menjadi concern bagi Jepang yang merupakan salah 

satu “rival” China di Asia Timur yang mengkhawatirkan suatu saat 

China akan membangun pangkalan militer lain yang berada tidak 

jauh dengan wilayah teritorial Jepang. Selain itu reinterpretasi ini 

juga merupakan respon Jepang terhadap potensi meluasnya 

terorisme yang saat ini terjadi di Asia Tenggara menjadi alasan lain 

mengapa Jepang memiliki niat untuk mereinterpretasi Pasal 9. 

1.4.2. Jangkauan Penelitian 

  Jangkauan penelitian ini akan dibatasi mulai dari tahun 

1990 hingga 2020. Tahun 1990 merupakan awal dari keinginan 

reinterpetasi Pasal 9 Konstitusi 1947 ini, yaitu berawal dari 

keikutsertaan JSDF dalam Perang Teluk sebagai pasukan 

peacekeeping operations (PKO). Kemudian, tahun 2001 

merupakan awal dari ancaman teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda 

ketika melakukan serangan ke World Trade Center dan Gedung 

Pentagon di Amerika Serikat yang membuat negara barat seketika 
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lebih fokus untuk memberantas terorisme. Pada saat itu Amerika 

Serikat membutuhkan bantuan Jepang untuk membantu dalam 

penanganan terorisme internasional, namun bantuan yang diberikan 

oleh Jepang pada saat itu hanyalah berupa bantuan dana dan 

bantuan secara “moral” di PBB ketika Amerika Serikat diduga 

melakukan agresi ke Iraq pada tahun 2003 dengan dalih untuk 

memberantas terorisme dan menegakkan demokrasi ke negara Iraq 

yang pada saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. 

  Mei 2007, bertepatan dengan perayaan 60 tahun konstitusi, 

Jepang secara resmi mendirikan Kementerian Pertahanan, hal ini 

memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat 

kembali militernya setelah selama 60 tahun atau pasca Perang 

Dunia II terbatasi oleh adanya Pasal 9 Konstitusi 1947. Tahun ini 

juga merupakan tahun dimana Shinzo Abe memimpin sebagai 

Perdana Menteri walaupun pada September 2007 lengser karena 

banyak pihak yang menentang keinginannya untuk membangkitkan 

militer Jepang ini. Kemudian pada Juli 2015, Parlemen Jepang 

menyetujui program yang diajukan Perdana Menteri Shinzo Abe, 

yang memiliki keinginan untuk mengreinterpretasi konstitusi yang 

telah ada. Reinterpretasi tersebut terkait dengan pasal 9 dari 

konstitusi Jepang yang melarang Jepang untuk memiliki kekuatan 

militer dan mengharuskan Jepang untuk menjalankan kebijakan 

Pasifisme. Kemudian maju ke tahun 2020, karena pada tahun ini 

merupakan batas akhir waktu reinterpretasi Pasal 9 yang ditentukan 

oleh PM Shinzo Abe. 

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik 

pengumpulan data, dengan mengumpulkan data-data dengan 

menggunakan studi kepustakaan melalui buku-buku yang terkait 

dengan penelitian penulis serta penulis akan berusaha untuk 
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meneliti melalui situs-situs yang dapat digunakan untuk mengakses 

jurnal-jurnal internasional yang konsentrasinya sesuai dengan 

penelitian yang dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini, 

dimana website-website tersebut telah disediakan oleh Universitas 

Diponegoro untuk dapat dimanfaatkan oleh penulis dan mahasiswa 

lainnya. Selain itu penulis akan berusaha untuk mendapatkan 

informasi dari media massa dan juga sumber-sumber lainnya. 

Penulis juga akan melakukan kontak dengan beberapa teman 

penulis yang merupakan orang Indonesia yang saat ini kuliah di 

Jepang untuk mendapatkan informasi lebih mengenai bagaimana 

pandangan masyarakat Jepang mengenai adanya reinterpretasi 

pasal 9 Konstitusi 1947 ini. 

1.4.4. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah 

data kualitatif. Data-data tersebut nantinya akan dikaitkan dengan 

temuan-temuan lain yang akan penulis dapatkan dalam penelitian 

ini kedepan yang terkait dan dapat menambah informasi bagi 

penulis untuk melengkapi penelitian penulis. Dengan begitu, studi 

kasus atau penelitian penulis akan di analisis dengan menggunakan 

teori dan konsep yang telah ditentukan untuk menjawab rumusah 

masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dalam rumusan 

masalah. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian yang memberikan 

suatu gambaran secara umum dari penelitian dan merupakan pemaparan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, 

metodologi penelitian, , ruang lingkup, teknik pengumpulan dan analisis 

data, dan sistematika penulisan. 

 Pada bab II, penulis akan mencoba mengelaborasikan bagaimana 

Jepang berkembang pasca Perang Dunia II dan juga bagaimana sejarah 

munculnya Pasal 9 Konstituisi 1947. Selain itu dalam bab ini juga akan 

dibahas mengenai reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 dan dinamika 

implementasinya, serta istilah potensi ancaman bagi Jepang dalam 

peranannya di perpolitikan Asia Timur dan dalam pemberantasan war on 

terror. 

 Bab III akan menjelasakn reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947, 

dan upaya war on terror yang dilakukan Jepang selama ini serta penulis 

akan membahas peristiwa apa yang menjadi titik balik dari war on terror 

yang dilakukan Jepang. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas 

mengenai bagaimana Jepang berupaya untuk membantu sekutu dalam 

pe,berantasan terorisme dan juga mengenai sayap-sayap ISIS yang saat ini 

menjadi satu ancaman tersendiri bagi Jepang. 

 Bab IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan. 

Bab ini berisikan usulan dan kesimpulan dari keseluruhan penelitian untuk 

menemukan inti dari permasalahan dan untuk memberikan beberapa 

masukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian dengan 

topik yang sama. 

 

 

 


