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BAB II 

PERKEMBANGAN JEPANG PASCA PERANG DUNIA II DAN 

DINAMIKA POLITIK DI ASIA TIMUR 

2.1. Jepang dan Peranannya Dalam Perang Dunia I dan II 

 Jepang sudah dikenal oleh masyarakat dunia sejak partisipasinya 

dalam Perang Dunia I, di mana Jepang bergerak dengan mengkolonisasi 

beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Korea dan Indonesia. Pergerakan 

kolonialisme Jepang tidak dapat di pandang sebelah mata, karena apa yang 

dilakukan Jepang ini dasari oleh keinginan dan semangat yang cukup besar 

untuk dapat membuat negaranya dipandang sebagai salah satu negara yang 

memiliki kekuatan yang cukup besar di Timur, sehingga tidak dianggap 

sebelah mata, dimana pada masa itu Negara-negara di Timur Jauh 

dianggap inferior jika dibandingkan dengan Negara-negara Barat. 

Kepercayaan diri Jepang tersebut timbul dengan dukungan pemerintahan 

yang solid dan adanya persatuan di dalam masyarakat yang cukup kuat, 

karena di mata masyarakat internasional, Jepang sudah dikenal sebagai 

negara yang masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan sangat 

percaya pada pemerintahannya. 

 Jepang merupakan negara yang sangat terlihat homogen, artinya 

Jepang memiliki ciri khas tersendiri dan dapat dilihat dari budaya 

keseniannya, budaya agamanya, dan etika yang mereka junjung tinggi dan 

sangat mereka banggakan. Budaya inilah yang sangat berpengaruhi 

pembentukan pemerintahannya. Contohnya saja pada saat ini, masyarakat 

Jepang masih mempertahankan kerajaan sebagai simbol pemerintahannya 

dan memiliki rasa bangga akan pemerintahnya. Kemudian, budaya 

menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Jepang, karena dasar itu menjadi 

sangat menarik ketika kita melihat dan mengenal lebih dalam bentuk 

pemerintahan, parlemen, dan konstitusi Jepang di tengah adat istiadat yang 

masih di pertahankan oleh masyarakatnya. 

 Pada era modern ini, Jepang berusaha untuk tetap memperbaiki 

pamornya dalam segi ekonomi, teknologi, dan bahkan dalam hubungan 
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antar negara. Dengan sistem pemerintahan dan konstitusi negaranya, 

Jepang berhasil melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman atau 

gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dari sisi perpolitikan, Jepang 

bertahan dengan sistem liberal-demokrasinya dan juga di sisi ekonominya, 

Jepang bertahan dengan ekonomi yang bersifat liberal yang ia dapatkan 

selepas Perang Dunia II. Meskipun mereka terbuka terhadap 

perkembangan dunia dan mampu mengimbangi sistem ekonomi dunia dan 

bahkan menjadi salah satu Negara yang memiliki pondasi ekonomi yang 

kuat, budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jepang tidak begitu saja 

dilupakan oleh masyarakatnya, bahkan budayanya masih dipegang teguh 

hingga saat ini atau ketika mereka berada diluar negaranya. 

2.2. Perkembangan Konstitusi: Konstitusi Meiji menjadi Konstitusi 1947 

2.2.1. Konstitusi Meiji: Dasar Kekaisaran Jepang Era Modern 

 Konstitusi Kekaisaran Jepang dari 1890 atau sering disebut 

sebagai Konstitusi Meiji, adalah hukum dasar negara Jepang yang 

paling awal. Setelah Restorasi Meiji ditetapkan pada 1868, 

Konstitusi ini diadopsi pada 11 Februari 1889 namun baru mulai 

diberlakukan pada 29 November 1890, bentuk konstitusi Jepang 

menjadi konstitusional monarki absolut berdasarkan model 

monarki Prusia yang menempatkan Kaisar Jepang sebagai 

penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, 

namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. 

Restorasi Meiji dimulai dengan mengembalikan kekuasaan politik 

secara langsung pada kaisar. Untuk pertama kalinya, Jepang 

mengalami suatu reformasi dalam hal sosial dan politik serta 

proses "menjadi barat atau dikenal dengan westernisasi" yang 

bertujuan untuk mengangkat pamor Jepang agar sejajar dengan 

bangsa-bangsa yang di dunia Barat. Secara langsung akibat dari 

Konstitusi ini adalah dibukanya pemerintah parlementer pertama di 

Asia. (Sir Edwin Arnold, 1891) Konstitusi Meiji menetapkan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_monarchy&prev=/search%3Fq%3Djapan%2527s%2Bconstitution%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D358&rurl=translate.google.co.id&twu=1&usg=ALkJrhjcjKbjEG0AEHQ7QX2-z6lKXGquDw
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batasan yang jelas antara kekuasaan badan eksekutif dan kekuasaan 

mutlak Kaisar.  

 Dalam Konstitusi Meiji, Tenno adalah penguasa tertinggi, 

dan pengikutnya di kabinet, yang Perdana Menteri akan dipilih 

oleh Dewan Penasihat Kaisar (Sūmitsu-in) yang bertahan hingga 

tahun 1947. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perdana Menteri 

dan jajaran kabinetnya tidak selalu dipilih dari anggota terpilih dari 

Parlemen atau biasa dikenal dengan Diet. Dalam perkembangannya 

kemudian dilakukan pengubahan konstitusi dari “Konstitusi Meiji" 

yang sebelumnya berlaku, menjadi Konstitusi baru yang dikenal 

dengan Konstitusi 1947 yang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 

1947. Undang-undang atau Konstitusi yang baru ini mulai berlaku 

pada tahun 1947. Konstitusi 1947 berpedoman pada beberapa hal 

yang cukup dasar seperti kedaulatan rakyat, penghormatan HAM, 

dan penolakan terhadap segala bentuk perang dan kekerasan. 

2.2.2. Konstitusi 1947: Awal Hadirnya Pasifisme 

 Konstitusi di Jepang menegaskan bahwa Kaisar hanyalah 

sebagai simbol kekuasaan. Teks konstitusi juga menegaskan 

tentang hak asasi manusia, seperti pada pasal 97 yang menyatakan 

bahwa hak asasi manusia dijamin oleh Konstitusi kepada orang-

orang Jepang adalah sebagai buah dari perjuangan manusia untuk 

bebas di jaman dahulu.Konstitusi juga menetapkan 3 badan 

pemerintah yang terbagi menjadi badan legislatif, badan eksekutif, 

dan badan yudikatif. Konstitusi Jepang sendiri sebenarnya mulai 

disahkan pada 3 November 1946, namun penerapannya baru 

diberlakukan pada 3 Mei 1947. Isi dari Konstitusi tersebut yang 

jika diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia kurang lebih adalah 

sebagai berikut: 

“Kami orang Jepang, yang bertindak melalui wakil-

wakil kami yang terpilih di Parlemen Nasional, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Diet_%28assembly%29&prev=/search%3Fq%3Djapan%2527s%2Bconstitution%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D358&rurl=translate.google.co.id&twu=1&usg=ALkJrhjGrJKkJzr23_pIC16dIygVB_DaoA
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menetapkan bahwa kita akan aman untuk diri kita sendiri 

dan keturunan kita sebagai buah kerjasama yang damai 

dengan semua bangsa dan karena kebebasan di seluruh 

negeri ini memutuskan bahwa kita tidak boleh merasakan 

penderitaan akibat perang lagi melalui tindakan 

pemerintah. 

Pemerintah adalah simbol kepercayaan suci dari 

orang-orang, yaitu otoritas yang berasal dari rakyat, 

bentuk kekuasaan yang dilakukan oleh wakil rakyat, dan 

membawa manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Hal ini merupakan prinsip universal umat manusia yang 

berada di atas Konstitusi ini. Kami (masyarakat Jepang), 

menolak dan mencabut semua bentuk konstitusi, hukum, 

tata cara, dan rescripts dalam konflik yang berlaku 

sebelumnya melalui penyataan ini. 

“Kami orang Jepang, menginginkan perdamaian 

untuk semua waktu dan sangat sadar akan cita-cita tinggi 

mengendalikan hubungan manusia, serta kita harus 

bertekad untuk menjaga keamanan dan eksistensi, yakin 

pada keadilan dan iman bangsa-bangsa yang mencintai 

perdamaian dunia. Kami berkeinginan untuk menempati 

tempat terhormat dalam masyarakat internasional serta 

berjuang untuk pelestarian perdamaian, serta pemusnahan 

terhadap tirani, perbudakan, penindasan, dan intoleransi 

untuk semua masa di bumi. Kami menyadari bahwa semua 

orang di dunia memiliki hak yang sama untuk hidup dalam 

perdamaian, serta bebas dari rasa takut. Kami yakin 

bahwa tidak ada bangsa yang hanya bertanggung jawab 

untuk dirinya sendiri, namun hukum moralitas politik 

bersifat universal, dan bahwa ketaatan pada hukum 
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tersebut merupakan kewajiban atas semua bangsa yang 

akan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dan 

membenarkan hubungan kedaulatan mereka dengan 

bangsa lainnya. Kami orang Jepang, menggadaikan 

kehormatan nasional untuk mencapai semua tujuan dan 

cita-cita luhur dengan semua sumber daya yang kami 

miliki.” 

2.3. Potensi Ancaman: Berkembangnya Tiongkok dan Ancaman Korea 

Utara 

2.3.1. Potensi Ancaman: Ambiguitas Istilah Potensi Acaman 

 Persepsi menurut Desiderato (dalam Rakhmat 1999: 51) 

merupakan pengalaman mengenai suatu objek, peristiwa, atau 

relasi-relasi yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan yang ada.Sehingga dapat dikatakan bahwa 

persepsi merupakan stimuli inderawi atas realitas suatu objek yang 

kita lihat dan nilai. Pada akhirnya persepsi ini akan berpengaruh 

terhadap tindakan dan reaksi yang dilakukan suatu aktor 

berdasarkan citranya atas lingkungan atau realitas tersebut (Holsti 

1987: 470-471). 

 Menurut Holsti, persepsi suatu aktor tak lepas dari 

bagaimana pendefinisian situasi yang dilakukan oleh aktor tersebut 

terhadap lingkungan atau realitas yang dihadapi baik yang ada di 

internal maupun eksternal. Pendefinisian situasi tersebut terkait 

erat dengan kesan, sikap, kepercayaan, dan kebutuhan personal 

seperti doktrin dan ideologi serta analogi para decision-makers 

terhadap situasi yang dihadapinya. Holsti menilai bahwa tindakan 

yang dilakukan oleh suatu aktor didasarkan atas kesannya terhadap 

lingkungan dimana kesan tersebut terkait erat dengan nilai-nilai 

yang ada sehingga akan membentuk sikap aktor tersebut terhadap 

lingkungan atau realitas yang dihadapi (Holsti 1987: 470-486). 
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Dengan demikian, persepsi suatu aktor sangat mempengaruhi 

tindakan apa yang akan diambil berdasarkan preferensi yang ada 

sesuai dengan penilaian atas lingkungan atau realitas.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan 

mengenai persepsi ancaman, seperti yang dikemukakan oleh Dean 

Pruitt, bahwa semakin kuat pengaruh kecenderungan untuk 

merasakan ancaman maka semakin ancaman tersebut dapat 

dirasakan (dalam Papp 1988: 154). Kecenderungan untuk 

merasakan ancaman tersebut didasarkan pada persepsi bahwa suatu 

aktor menilai akan potensi ancaman yang datang dari lingkungan 

sekitarnya. 

2.3.2. Awal Mula Restrukturasi Militer Jepang dari Masa ke Masa 

 Pertimbangan untuk mengamandemen pasal 9 kemudian 

mencuat lagi pada 1990-an ketika Ichiro Ozawa, politisi dari Partai 

Demokratik (DPJ), sangat gencar menekankan perlunya 

membangun kembali negara Jepang sebagai negara normal artinya, 

negara yang dilengkapi oleh basis militer dan pertahanan nasional 

(Ihza, 2008). Militer memiliki arti signifikan bahkan strategis bagi 

suatu negara dan itu merupakan hal yang harus dimiliki Jepang. 

Terlebih Ozawa menilai bahwa selama ini Jepang masih 

terkungkung oleh ketergantungannya terhadap pertahanan dan 

keamanan militer AS. Hal itu akan terus berlanjut manakala Jepang 

tidak memutuskan untuk mengamandemen pasal 9 tersebut.  

 Namun, masyarakat Jepang masih memilih untuk tetap 

mempertahankan pasal 9 karena mereka masih trauma atas sikap 

“suka perang” Jepang yang telah mengakibatkan pertumbuhan dan 

kemajuan Jepang hancur. Terlebih mereka merasa diuntungkan 

dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang kini diraih 

Jepang. Kemajuan dan pertumbuhan itu tak lepas dari komitmen 

Jepang pada masa PM Shigeru Yoshida (1946-1954) dan Takeo 
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Fukuda (1976-1978) dalam membangun Jepang ke arah 

pembangunan ekonomi (Cipto 2006: 182-189). Terlebih maneuver 

AS yang mendukung partai komunis Jepang telah memberikan 

hambatan juga terhadap amandemen pasal 9 (Ihza 2008). Sehingga, 

amandemen pasal 9 kurang begitu menyentuh masyarakat Jepang. 

 Yang menarik adalah pada masa pemerintahan Junichiro 

Koizumi (2001-2006) menghasilkan sebuah undang-undang anti-

terorisme sebagai respon terhadap tragedi 9/11 (Ihza, 2006). 

Tragedi tersebut mengantarkan Jepang untuk turut serta dalam 

menangani masalah keamanan dan perdamaian internasional 

dengan memberikan dukungan pada AS dalam agenda WOT-nya. 

Melalui kerangka undang-undang anti-teroris ini, angkatan laut 

Pasukan Bela Diri Jepang dapat beroperasi di Lautan Hindia dalam 

misi penyediaan logistik, yaitu pengisian bahan bakar bagi pasukan 

multinasional pimpinan AS di Afganistan dan Irak. Hal Ini 

memberikan kesempatan bagi Jepang untuk melatih kekuatan 

militernya di medan perang –suatu hal yang sangat bertentangan 

dengan pasal 9- dalam rangka membantu sekutu.  

2.3.3. Awal Inisiasi Interpretasi dan Peran JSDF 

 Pada 1991, Perdana Menteri Kiichi Miyazawa 

mengeluarkan amandemen konstitusi yang mengijinkan 

keikutsertaan tentara bela diri Jepang, SDF (Self Defence Force) 

untuk tugas penyelesaian konflik dunia dalam rangka mewujudkan 

perdamaian dunia. Saat itu kemudian tentara Jepang lebih dikenal 

sebagai PKO (Peace Keeping Operations). Pendapat pun banyak 

bermunculan ketika PKO tersebut diterjunkan dalam membantu 

misi perdamaian PBB. Bagi negara-negara yang pernah berurusan 

atau bermasalah dengan Jepang pada masa PD II, mereka 

mengkhawatirkan hal tersebut sebagai bentuk kebangkitan kembali 

militerisme Jepang. Namun, pendapat positif muncul dari bekas 
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musuh Jepang pada PD II, Amerika Serikat. Hanya saja, Amerika 

Serikat mengkritik Jepang terhadap kontribusinya yang hanya 

bersifat bantuan finansial saja, terutama saat operasi-operasi militer 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan 

war on terrorism, dan terutama pada saat invasi Amerika Serikat 

ke Afghanistan dan Irak yang bertujuan untuk mengeliminasi 

terorisme dan penggunaan mass-destruction weapon
1
 yang dimiliki 

rezim Saddam Hussein. 

2.3.4. Dinamika Implementasi Pasal 9 

 Konstitusi 1947 telah ditetapkan beberapa tahun setelah 

Jepang mengalami kekalahan dalam PD II, yakni pada tanggal 3 

Mei 1947. Kekalahan Jepang pada PD II mengakibatkan negara ini 

harus menerima Konstitusi Meiji 1889 digantikan dengan 

konstitusi yang dibuat oleh 24 pengacara AS dibawah ketua 

Charles Louis Kades atas kuasa dari Jendral McArthur. Ini 

merupakan awal bagi Jepang untuk melucuti militernya secara 

sistematis dan konstitusional. 

 Pada waktu itu, Jepang dipimpin oleh tokoh yang beraliran 

pasifisme (anti perang) keras, yaitu Perdana Menteri Shigeru 

Yoshida, sehingga konstitusi tersebut tak masalah diadopsi oleh 

Jepang (Sjamsumar 2005). Pemerintahnya sedang berusaha 

melakukan amandemen konstitusi negara secara meyeluruh. 

Namun dari beberapa amandemen yang ada, masalah yang paling 

menimbulkan polemik di dalam maupun luar negeri adalah 

masalah konstitusi yang menyangkut pasifisme Jepang dalam 

dunia internasional.  

 

                                                 
1
 mass-destruction weapon atau senjata pemusnah massal atau sering disebut WMD merupakan 

tipe senjata yang jika dilepaskan mampu untuk menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Senjata 

nuklir, senjata kimiawi, senjata biologis termasuk kedalam kategori ini. Menurut Konvensi 

Jenewa, jenis senjata ini dilarang digunakan dalam segala jenis perang. 
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Pasifisme ini tertuang dalam Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang, yaitu: 

1. “Aspiring sincerely to an international peace based on 

justice and order, the Japanese people forever renounce 

war as a sovereign right of the nation and the threat or 

use of force as means of settling international disputes.” 

2. “In order to accomplish the aim of the preceding 

paragraph, land, sea, and air forces, as well as other 

war potential, will never be maintained. 

3. “The right of aggression of the state will not be 

recognized.” 

(The Japanese Constitution) 

Sampai saat inipun terkecuali aliran kanan, masyarakat 

Jepang secara umum menganggap bahwa pasal 9 ini telah berjasa 

dan memberikan kontribusi yang besar dalam mengantarkan 

Jepang ke pintu gerbang kemajuan yang telah dicapainya sekarang 

ini (Cipto 2006: 182-184). Akibatnya, semua kebijakan Jepang 

lebih mengarah ke bidang ekonomi. Hubungan yang dibangun 

kemudian difokuskan pada bidang non-militer dan non-

politik.Oleh karena itu, setiap konflik dunia yang muncul, Jepang 

tidak pernah mengikutsertakan pasukan militernya untuk terjun 

membantu. Kontribusi yang dilakukan oleh Jepang lebih kepada 

bantuan finansial.  

Bahkan menurut Hasegawa (2017), Pasal 9 ini merupakan 

salah satu bentuk ketidaksetujuan Jepang terhadap perdamaian. 

Pada pasal yang pertama tertulis bahwa JASDF boleh untuk 

melindungi diri sendiri, namun tidak untuk melakukan agresi dan 
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harus taat pada perjanjian anti perang, dimana hal ini sudah sesuai 

dengan apa yang ada di dunia internasional saat ini. Namun hal ini 

justru kurang sesuai jika kita bandingkan dengan prinsip 

kemerdekaan yang sesungguhnya dalam pengartian kemerdekaan 

di dunia yang modern. Dalam era ini, kemerdekaan memiliki arti 

benar-benar bebas dari pendudukan negara asing, kebebasan untuk 

melindungi wilayahnya sendiri, dan juga kebebasan untuk 

menjalankan pemerintahnya sendiri. Di Eropa, kebebasan memiliki 

arti kekuatan yang paling besar, hal ini diartikan sebuah negara 

diakui sebagai negara yang meredeka jika mereka memiliki 

kekuatan militer yang kuat. Sementara itu, di Jepang sendiri militer 

-dalam hal ini JASDF- hanya boleh untuk melindungi dirinya 

sendiri dari ancaman dari luar. 

2.3.5. Era Baru: Kepemimpinan Shinzo Abe dan Yasuo Fukuda 

 Pada masa awal kepemimpinan PM Shinzo Abe (2006-

2007), tendensi untuk mengamandemen pasal 9 semakin nampak 

walaupun tidak menyentuh esensi perubahan pada klausul pasal 

tersebut. Pada Januari 2007, lembaga pertahanan yang telah 

dibentuk Jepang yang berada dalam naungan kementerian 

pertahanan, dirubah dengan membentuk jabatan baru, yaitu 

Penasehat Keamanan Nasional – suatu jabatan yang 

kewenangannya setingkat menteri dalam kabinet (Hendrajit, 2007). 

Era Abe ini juga diwarnai oleh dukungannya terhadap undang-

undang anti-terorisme yang didasarkan pada aliansi keamanan AS-

Jepang.  

 Perkembangan berikutnya, pada masa PM Yasuo Fukuda 

(2007-2008) masalah amandemen pasal 9 menjadi isu penting bagi 

Jepang untuk menunjukkan komitmennya terhadap penciptaan 

kondisi damai dan aman tidak hanya bagi Jepang tetapi juga 

internasional. Tak heran jika misi pasukan Jepang di Afghanistan 
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untuk mendukung operasi AS masih menjadi prioritas Fukuda. 

Untuk itu, perpanjangan undang-undang anti-terorisme menjadi 

penting bagi Fukuda dalam membangun kapasitas militer Jepang 

secara tidak langsung melalui keterlibatannya dalam operasi-

operasi perdamaian. Dengan begitu, maka secara tidak langsung 

amandemen pasal 9 akan bergulir dengan sendirinya. Keinginan 

Fukuda untuk membentuk militer Jepang tidak sekedar sebagai 

pasukan bela diri, tetapi juga adanya kemungkinan membentuk 

pertahanan kolektif (collective defense) (Hendrajit, 2007). Ini 

merupakan perwujudan dari semakin besarnya keinginan Jepang, 

terutama dari kelompok kanan/kaum konservatif (LDP), untuk 

membangun kembali militernya sebagai basis pertahanan dan 

keamanan Jepang. 

2.3.6. Dinamika Politik di Asia Timur  

 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. 
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 Menurut pandangan realisme, adanya hegemoni di dunia ini 

dapat menjaga stabilitas kawasan, dimana dalam hal ini Amerika 

Serikat –sebagai 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. 

 Keinginan Jepang untuk mengamandemen pasal 9 tak lepas 

dari bagaimnana Jepang menilai perkembangan dan dinamika 

hubungan internasional di era kontemporer sebagai sebuah realitas 

yang harus dihadapi. Kondisi lingkungan eksternal yang ada telah 

membentuk persepsi Jepang atas diri dan lingkungannya yang 

diterjemahkan dalam sebuah kesan dan sikap Jepang untuk 

merespon kondisi tersebut. Pada akhirnya, penilaian terhadap 

lingkungan atau realita yang dihadapinya telah memberikan 

preferensi bagi Jepang untuk mengamandemen pasal 9. 

Amandemen pasal 9 tersebut tentunya direpresentasikan oleh 

keinginan rezim yang berkuasa, dimana mereka memiliki kuasa 
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untuk membuat dan mengambil kebijakan. Dengan demikian, 

upaya-upaya yang dilakukan LDP maupun kelompok konservatif 

lainnya, yang sangat gencar sekali menginginkan amandemen pasal 

9 tak lepas dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi. 

Sehingga, tercipta sebuah keinginan untuk mengamandemen pasal 

9 Konstitusi 1947. 

 Dinamika yang terjadi di kawasan Asia Timur telah 

memberikan persepsi tersendiri bagi Jepang untuk terus dapat 

mengamankan integritas wilayah dan stabilitas dalam negeri 

Jepang yang semakin terancam.Persepsi ancaman tersebut terutama 

berasal dari Tiongkok yang dianggap sebagai kekuatan 

penyeimbang Jepang di kawasan. Perselisihan Tiongkok–Jepang, 

terutama yang terkait dengan luka sejarah ekspansi Jepang ke 

Tiongkok pada masa perang dunia, telah membentuk persepsi 

Jepang mengenai potensi retaliasi. Peningkatan kekuatan dan 

anggaran militer Tiongkok serta modernisasi militer negara 

tersebut membuat Jepang khawatir akan ancaman terhadap 

keamanan wilayahnya. Selain itu, militer Tiongkok kini telah 

mengembangkan dan ditunjang senjata nuklir. 

 Selain kekuatan militer, kekuatan perekonomian Tiongkok 

di kancah internasional pun juga menjadi salah satu faktor yang 

mengancam integritas Jepang. Dengan peningkatan anggaran 

belanja militer yang cukup signifikan, Tiongkok membuat Jepang 

harus berpikir beberapa kali untuk menganggap teritorinya 

aman.Selain itu, pasokan energi Jepang yang melewati laut 

Tiongkok Selatan pun selalu diawasi oleh Tiongkok yang tak 

jarang menimbulkan ketegangan antar kedua negara tersebut. 

2.3.6.1. Korea Selatan: Konflik Kepulauan Takeshima  

Ancaman lain menurut Jepang adalah mengenai 

kepulauan Dokdo/Takeshima atau sekarang dikenal 
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dengan Liancourt Rocks. Jepang mencaplok Kepulauan 

Dokdo atau sering disebut sebagai Kepulauan 

Takeshima saat Perang Rusia–Jepang pada 1904, dan 

saat penaklukan Semenanjung Korea 1910-1945. 

Kepulauan berbatu kecil ini telah lama merupakan 

bagian dari Korea, yang kemudian diklaim oleh Jepang. 

Hal ini telah menjadi satu permasalahan panjang sejak 

pendudukan Jepang di wilayah Korea. Walau telah 

berakhir pada 1945, Jepang masih menganggap bahwa 

kepulauan kecil ini merupakan bagian darinya. Isu 

politik ini telah berulang dalam jangka waktu yang 

cukup panjang. Korea Selatan berpendapat bahwa 

Jepang tidak dapat memaksakan klaim atas 

"Takeshima", sebutan Jepang untuk Dokdo, karena itu 

merupakan hasil dari masa imperiumnya. Dokdo 

pertama diklaim Jepang pada 22 Februari 1905. Pada 

1954,  utusan Amerika Serikat James Van Fleet 

memberikan suatu laporan rahasia ke Presiden Dwight 

D. Eisenhower pasca kunjungannya ke Korea Selatan, 

Jepang, dan Filipina. Laporan itu menyimpulkan bahwa 

kepulauan ini masih merupakan milik Jepang dam tidak 

termasuk pada kepulauan-kepulauan lain yang harus 

dilepas pasca Perjanjian Damai, namun Amerika Serikat 

menolak untuk ikut campur dalam permasalahan ini. 

 Konflik terbaru mengenai kepulauan Dokdo ini 

sebenarnya diasarkan pada sumber daya alam yang 

terkandung di pulau tersebut. Sumber daya tambang 

yang ada di lepas pantai sekitar wilayah Dokdo ialah 

gas hydrat. Hal ini diketahui ketika perusahaan Korea, 

Gas Corp. membuat siaran pers tentang kemajuan 

proyek eksplorasi gas hydrat yang mencakup perairan 
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sekitar Dokdo. Perusahaan gas tersebut mengatakan, 

terdapat ladang gas yang cukup besar. Menurut Korea 

Ocean Research and Development Institute, laut di 

sekitar kepulauan ini memiliki sumber daya ikan yang 

melimpah dan juga memiliki kandungan gas hydrat, 

batu fosfor, gas alam, dan kandungan mineral lainnya 

yang bernilai cukup besar. Gas hydrat merupakan 

komoditas yang sangat bernilai. Selain itu di kepulauan 

ini juga terdapat berbagai kandungan tambang mineral 

yang cukup besar yang belum diteliti lebih lanjut seperti 

gas alam dan minyak bumi yang melimpah.  

Kasus perebutan pulau Dokdo/Takeshima ini 

sebenarnya pernah diajukan kepada ICJ namun Korea 

Selatan menolak untuk melanjutkan masalah ini di ICJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.2. Ekspansi Militer Tiongkok 

 Peningkatan militer Tiongkok menjadi dilema 

tersendiri bagi Jepang. Selama beberapa dekade Jepang 

Gambar 2.1 Kepulauan Takeshima 

sumber: Pakistan Defence Forum 
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telah menaruh perhatian pada perkembangan militer 

Tiongkok terlebih lagi di tahun 2010 kekhawatiran 

Jepang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan setelah 

peristiwa bentrokan nelayan Tiongkok dan penjaga 

pantai Jepang di Pulau Senkaku (Grant, 2012). 

Peningkatan militer Tiongkok berkembang sangat cepat 

seiring dengan meningkatknya perekonomian 

Tiongkok. Perkembangan ekonomi Tiongkok ini telah 

di mulai sejak tahun 1970-an sampai dengan saat ini. 

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok dibuktikan 

dengan semakin banyaknya jumlah kapabilitas militer 

baik darat, laut dan udara.  

2.3.6.3. Ancaman Nuklir Korea Utara 

      Masalah nuklir Korea Utara juga menimbulkan 

potensi ancaman bagi Jepang. Perkembangan nuklir 

Korea Utara tersebut dapat memicu Jepang untuk selalu 

waspada akan kemungkinan-kemungkinan konflik yang 

muncul akibat pengembangan dan uji coba nuklir 

mereka. Tak heran jika Jepang sangat berkepentingan 

untuk meredam pembangunan kekuatan nuklir Korea 

Utara melalui deklarasi tahun 2002 antara Jepang dan 

Korea Utara, yaitu Japan-North Korea Pyongyang 

Declaration. Selain itu, pertemuan enam pihak (six talk 

party) yang didalamnya melibatkan AS, sangat penting 

bagi Jepang untuk selalu mempengaruhi perkembangan 

nuklir Korea Utara tersebut. Dari sini sangat jelas 

bahwa potensi ancaman nuklir Korea Utara membuat 

Jepang merasa terancam keamanan dan pertahanannya. 

Terlebih pada 1 Mei 2005, seperti yang diberitakan 

kantor berita Jepang Kyodo bahwa sebuah rudal jarak 

pendek telah meluncur mengarah ke arah laut Jepang 
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yang dating dari arah pantai timur laut Korea Utara. 

Diduga bahwa rudal tersebut merupakan rudal impor 

dari Rusia, Misil SS21 (Sjamsumar, 2005). Walau Kim 

Jong Un menegaskan kembali komitmen denuklirisasi 

pada saat ia bertemu dengan Donald Trump di 

Singapura baru-baru ini, bukan berarti negara di 

kawasan yang sama seperti Jepang boleh untuk 

menganggap hal ini sebagai suatu hal yang menandakan 

melunaknya Korea Utara di waktu yang akan datang. 

Jepang tetap harus waspada jika sewaktu-waktu Korea 

Utara melakukan uji coba rudal nuklir miliknya.  

2.3.6.4. Pengusiran Militer Amerika Serikat dari Jepang 

 Dan terakhir, persepsi ancaman tersebut muncul 

akibat desakan dari masyarakat serta keinginan AS 

untuk mengurangi jumlah personil militernya di 

wilayah Jepang. Desakan dari masyarakat muncul 

karena banyaknya jumlah militer AS. Selain itu, 

kekhawatiran masyarakat Jepang muncul ketika 

kekuatan militer negara–negara di kawasan Asia Timur 

meningkat, terutama Tiongkok dengan peningkatan 

yang cukup mengesankan.Banyaknya personil militer 

AS tak lepas dari adanya pangkalan militer AS di 

Jepang. Tetapi bukannya tidak terima, AS justru ingin 

menarik pasukannya dalam jumlah yang besar. 

Keinginan penarikan pasukan tersebut bertujuan untuk 

menempatkan pasukan yang ditarik dari Jepang untuk 

diletakkan di wilayah Afrika. Selain itu, kepentingan 

AS di Timur Tengah telah menyebabkan Jepang harus 

turut andil dalam menyuplai kebutuhan perang AS, 

selain Jepang sendiri memiliki kepentingan akan 

pasokan minyak dari Timur Tengah.  



 

 

 

30 

 

 

 

 Jepang sebenarnya masih cukup "ragu-ragu" untuk 

"mengusir" militer Amerika Serikat dari Okinawa. 

Dalam sisi positif, basis militer AS cukup melindungi 

Jepang dari Tiongkok dan Korea Utara jika saja 

sewaktu-waktu Jepang diserang oleh kedua negara ini. 

Namun pada beberapa waktu terakhir terjadi berbagai 

demonstrasi yang terjadi di Okinawa yang berusaha 

untuk mengusir militer AS yang berada di Okinawa 

karena oknum militer AS memerkosa warga lokal, 

minum minuman keras, dan hal ini menjadi satu hal 

yang menimbulkan rasa ketidaksukaan warga lokal 

terhadap hadirnya militer AS di Okinawa. 

 


