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ABSTRAK 

 

Dinamika hubungan antar Negara di awasan Asia Timur diwarnai dengan rasa 

konfrontasi dan rivalitas, akibat dari riwayat sejarah negara-negara tersebut. 

Sehingga tindakan agresif yang dilakukan salah satu sering kali akan memicu 

respon strategis dari pihak lain, dan memungkinkan untuk menyebabkan 

ketidakstabilan pada kawasan Asia Timur. Paska perang dingin, Korea Utara 

memicu munculnya ketegangan yang sudah lama ada, melalui kebijakannya dalam 

membangung teknologi senjata nuklir dan rudal balistik di kawasan Asia Timur. 

Jepang dan Korea Selatan yang tidak mempunyai teknologi nuklir dan kemampuan 

militer yang tinggi menjadi merasa terancam, ditambah hubungan antar negara-

negara tersebut dengan Korea Utara dapat dikatakan tidak harmonis. Jepang sebagai 

negara pasifis dengan kemampuan militer yang minim, memperkuat aliansinya 

dengan Amerika Serikat dalam aliansi Japan-U.S. Alliances melalui pembentukan 

kerjasama militer dalam bentuk Ballistic Missile Defence Cooperation untuk 

menghadapi ancaman senjata nuklir dan rudal balistik milik Korea Utara. 

 

Penelitian ini akan membahas bagaimana respon yang dilakukan oleh Jepang untuk 

mengimbangi ancaman yang dihadirkan Korea Utara melalui pengembangan 

senjata nuklir dan rudal balistiknya. Dalam pembahasannya, penelitian ini 

menggunakan konsep Regional Balancing oleh Stephen M. Walt sebagai alat 

analisis utama. Melalui operasionalisasi dari variabel-variabel konsep regional 

balancing yaitu, Unipolarity, Regional Threat, Desire for Protection, dan Similarity 

of Perception toward the Threat, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa respon 

yang digunakan Jepang dalam menghadapi ancaman di Asia Timur berupa strategi 

regional balancing dengan meningkatkan hubungan aliansinya dengan Amerika 

Serikat. 

 

 

 

Kata Kunci: Asia Timur, Ancaman, Rudal Balistik, Nuklir, Jepang, Korea 

Utara, Amerika Serikat, Regional Balancing, Aliansi 
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ABSTRACT 

The dynamics of relations between countries in East Asia are characterized by a 

sense of confrontation and rivalry, a result of the history of these countries. So that 

the aggressive actions taken by one will often trigger a strategic response from the 

other party, and allow it to cause instability in the East Asia region. After the cold 

war, North Korea triggered the emergence of tensions that have long existed, 

through its policies in building the technology of nuclear weapons and ballistic 

missiles in the East Asia region. Japan and South Korea that do not have nuclear 

technology and high military capabilities feel threatened, plus relations between 

these countries and North Korea can be said to be in harmony. Japan as a pacifist 

country with minimal military capability strengthened its alliance with the United 

States in the Japan-U.S alliance. Alliances through the establishment of military 

cooperation in the form of Ballistic Missile Defense Cooperation to deal with the 

threat of North Korean nuclear weapons and ballistic missiles. 

 

This study will discuss how the response made by Japan to offset the threat 

presented by North Korea through the development of nuclear weapons and ballistic 

missiles. In the discussion, this study uses the Regional Balancing concept by 

Stephen M. Walt as the main analytical tool. Through the operationalization of 

regional balancing concept variables, namely, Unipolarity, Regional Threat, Desire 

for Protection, and Similarity of Perception toward the Threat, this study can 

explain that the response used by Japan in facing threats in East Asia is in the form 

of regional balancing strategies by improving relations its alliance with the United 

States. 

 

 

Keywords: East Asia, Threats, Ballistic Missiles, Nuclear, Japan, North 

Korea, United States, Regional Balancing, Alliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dinamika hubungan antara Negara-negara di kawasan Asia Timur 

merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Fenomena tersebut yang 

diiringi perkembangan Negara-negara Asia Timur pada kekuatan ekonomi 

dan militer, serta bagaimana cara Negara-negara tersebut menghadapi 

perubahan tersebut baik melalui diplomasi maupun penerapan strategi untuk 

memperlihatkan kompleksitasnya tersendiri. Kondisi ini sejalan dengan 

semakin besarnya intensitas peningkatan kekuatan pada Negara Jepang dan 

Korea Utara, yang khususnya terjadi pada beberapa tahun terakhir.  

Korea Utara memegang paham juche yang menekankan bahwa Korea 

Utara bebas menentukan nasibnya sendiri serta tidak tergantung dengan 

negara lain. Juche didefiniskan sebagai bentuk dari sosialisme nasionalis khas 

Korea Utara yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan self-reliance 

dalam berbagai bidang kehidupan.1 Apabila dikaitkan dengan konsep aksi 

reaksi, pemerintah Korea Utara mengembangkan senjata rudal balistik dan 

nuklirnya karena bereaksi terhadap keadaan di sekitar. 

                                                
1 Elistania, Komeini, dan Yusram. 2013. Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara Melalui Uji 

Coba Nuklir Dalam Menghadapi Interaksi Konflik Di Asia Timur Periode 2006 – 2009. Jurnal 

Transnasional Vol.8 No.2 
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Rudal balistik merupakan senjata strategis yang mempunyai 

kemampuan yang dipandu dari jarak jauh untuk mengirimkan muatan dari 

lokasi peluncuruan ke target yang telah ditentukan. Muatan tesebut dapat 

berisi berupa bahan peledak konvensional baik itu dalam bentuk senjata 

kimia, biologis, atau pun nuklir. Rudal tersebut dapat diluncurkan dari 

pesawat, kapal, dan kapan selam, maupun kendaraan militer berat di darat2. 

Mereka diklasifikasikan berdasarkan jarak maksimum yang dapat mereka 

tempuh, yang merupakan fungsi dari seberapa kuat mesin roket dan berat 

muatan rudal. Untuk menambahkan jarak lebih jauh ke jangkauan rudal, 

roket ditumpuk di atas satu sama lain dalam konfigurasi yang disebut sebagai 

staging 3 . Ada empat klasifikasi umum rudal balistik, yaitu Short-range 

ballistic missiles yang menempuh jarak kurang dari 1.000 kilometer, 

Medium-range ballistic missiles yang menempuh jarak antara 1.000–3.000 

kilometer, Intermediate-range ballistic missiles yang menempuh jarak antara 

3.000-5.500 kilometer, dan Intercontinental ballistic missiles (ICBMs) yang 

menempuh jarak lebih dari 5.500 kilometer4. 

Pengembangan rudal balistik Korea Utara merupakan salah satu 

langkah dalam memperkuat militernya. Ujicoba senjata yang dilakukan oleh 

Korea Utara pada dasarnya sudah dimulai dari tahun 1984 hingga tahun 

2017.5 Pada tahun 1976 sampai tahun 1981 adalah awal mula Korea Utara 

                                                
2 Ballistic missiles, https://www.britannica.com/technology/ballistic-missile diakses tanggal 9 Mei 

2018.   
3 Worldwide Ballistic Missile Inventories, https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles diakses 

tanggal 9 Mei 2018.   
4 Ibid 
5BBC. 2016.  http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160106_live_korea_utara. diakses 

tanggal 9 Mei 2018.   
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melakukan pengembangan bidang militer terkait sistem pertahanan dan 

persenjataan. Pada rentan tahun tersebut Korea Utara melakukan 

pengembangan rudal balistik terhadap roket SCUD-B dari Rusia dan 

pengembangan launchpad dari Mesir. 6  Pada tahun 1984 untuk pertama 

kalinya Korea Utara melakukan ujicoba terhadap roket SCUD-B dari Rusia 

dan mendapatkan hasil yang positif sehingga pada tahun 1988 roket model 

SCUD-B dan SCUD-C secara resmi telah beroperasi di Korea Utara.7 

Hasil positif dari ujicoba roket SCUD-B membuat Korea Utara kembali 

melakukan pengembangan rudal balistik. Dengan skala yang lebih besar dari 

pengembangan sebelumnya, pada tahun 1990 Korea Utara melakukan ujicoba 

terhadap rudal balistik terbaru mereka yaitu misil Nodong yang jangkauannya 

mencapai 1.300km.8 Dimana dari hasil ujicoba tersebut pada Oktober 1994, 

Amerika Serikat dan Korea Utara menyutujui sebuah kerangka kerjasama 

dimana dijelaskan bahwa kerangka tersebut memiliki kondisi dimana Korea 

Utara setuju untuk membekukan dan melucuti program nuklirnya9. Sebagai 

imbalannya Korea Utara setuju atas kondisi tersebut, maka Amerika Serikat 

juga menyetujui beberapa hal yaitu, membiayai dan membangun dua light-

water reactors. Lalu memberi Korea Utara sumber energi alternatif dalam 

bentuk 500.000 metrik ton heavy fuel oil setiap tahun untuk pemanasan dan 

produksi listrik hingga reaktor pertama selesai 10 . Amerika Serikat juga 

                                                
6 North Korea Missile Launches Nuclear Detonations Timeline, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-09/north-korea-missile-launches-nuclear-

detonations-timeline diakses pada tanggal 9 Mei 2018. 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 KEDO,  http://www.kedo.org/au_history.asp diakses pada tanggal 9 Mei 2018. 
10 Ibid 
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diwajibkan melakukan kegiatannya dengan cara yang memenuhi standar 

internasional keselamatan nuklir dan perlindungan lingkungan. Lantas 

kerangka kerjasama antar Amerika Serikat dan Korea Utara tersebut menjadi 

fondasi terbentuknya The Korean Peninsula Energy Development 

Organization (KEDO) pada tanggal 9 Maret 1995 dimana Jepang dan Korea 

Selatan turut menunjukkan kesamaan tujuan dalam menghadapi isu terkait 

nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara11. 

Korea Utara lalu berhasil memasuki fase pengembangan Intermediate-

Range Missile, sehingga pada tahun 1998 Korea Utara melakukan ujicoba 

Intermediate-Range Missile pertama yang bernama Taepodong-112. Ujicoba 

misil Taepodong-1 tersebut menguai banyak kecaman terutama dari Negara-

negara di Asia Timur serta Negara lain seperti Amerika Serikat karena 

dianggap mengancam keamanan Negara-negara tersebut. Berbagai upaya 

diplomasi dilakukan dan pada akhirnya, pada tahun 2003 diadakan usaha 

diplomatik yang dinamakan Six-Party Talks yang beranggotakan Korea 

Utara, Rusia, China, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Inisiatif 

tersebut bertujuan untuk menghentikan provokasi Korea Utara melalui 

pengembangan dan ujicoba ballistic missile. 13  Pembicaraan tersebut 

menemukan hasil yang positif yang akhirnya pada tahun 2005, Korea Utara 

berjanji untuk meninggalkan semua senjata nuklir dan pengembangan 

program nuklir yang ada dan kembali ke Nonproliferation Treaty (NPT) 

                                                
11 Ibid 
12 North Korea’s Ballistic Missile History, http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-

systems/ dikases pada tanggal 9 Mei 2018 
13 The Six Party Talk on North Korea Nuclear Program, http://www.cfr.org/proliferation/six-

party-talks-north-koreas-nuclear-program/p13593 diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
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untuk melakukan pengawasan dalam pertukaran suplai makanan dan bantuan 

pengembangan energi setelah sebelumnya Korea Utara keluar dari NPT pada 

tahun 2002.14 

Namun hasil positif dari pembicaraan tersebut tidak berlangsung cukup 

lama, yang akhirnya pada tahun 2009 setelah ketidaksepakatan mengenai 

verifikasi dan peluncuran roket Korea Utara yang dikecam secara 

internasional, kemudian Korea Utara sejak saat itu menyatakan bahwa 

mereka tidak akan pernah kembali ke meja perundingan dan tidak lagi terikat 

oleh perjanjian lama mereka. Lima negara lainnya dalam Six-Party Talk 

menyatakan bahwa mereka akan tetap berkomitmen pada perundingan, dan 

menyerukan Korea Utara untuk kembali berkomitmen pada perjanjian 

denuklirisasi tahun 2005.15 Dua uji coba rudal Korea Utara dilakukan pada 

Juli 2009. Pada 4 Juli 2009, Korea Utara meluncurkan tujuh rudal jarak dekat 

ke Laut Jepang 16  setelah sebelumnya meluncurkan empat rudal dua hari 

sebelumnya pada 2 Juli17. Rudal diluncurkan dengan melanggar Resolusi 

Dewan Keamanan PBB 1874. 

Ujicoba rudal balistik selanjuta adalah pada masa kepemimpinan Kim 

Jong Un setahun setelah menjabat menggantikan pemimpin Korea Utara Kim 

Jong Il meningga, setelah memegang kekuasaan selama 17 tahun 18 . 12 

                                                
14 Ibid 
15 Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 

https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
16 Hankyoreh, 2009. http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/364175.html 

diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
17 Korea Joongang Daily, 2009. 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2907043 diakses pada tanggal 9 

Mei 2018 
18 Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 

https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
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Desember 2012 Korea Utara meluncurkan Unha-3. Tak lama setelah 

peluncuran, Kantor Berita Pusat Korea Utara melaporkan bahwa peluncuran 

itu sukses dan satelit memasuki orbit.19 

Pada tahun 2014 tepatnya pada bulan Juli, Korea Utara kembali 

melakukan sejumlah ujicoba rudal balistik yang mengancam pihak Korea 

Selatan dan Jepang. Pada 2 Juli dan 9 Juli 2014, Korea Selatan melaporkan 

bahwa Korea Utara kembali menembakkan dua rudal jarak pendek ke 

Samudra Pasifik dari kota pesisir Wonsan dan dua rudal jarak pendek ke laut 

di sebelah timur Semenanjung Korea. Pada 13 Juli, Kementerian Pertahanan 

Jepang mengklaim bahwa Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik 

ke Laut Jepang20. 

Tentu saja Jepang merasa terancam dengan kepemilikan senjata yang 

dimiliki oleh Korea Utara yang sering di uji coba dikarenakan jarak jangkauan 

dari senjata yang dimiliki oleh Korea Utara dengan mudah mampu 

menjangkau Jepang. Selain jarak jangkau dari senjata, Korea Utara juga 

melakukan pelanggaran atas sanksi yang telah dijatuhkan Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu dengan melakukan uji coba senjata rudal 

balistik. Perilaku yang ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh Jepang atas 

tindakan pelanggaran Korea Utara terhadap sanksi yang diberikan oleh 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut penulis merupakan 

sebuah bentuk dari rasa ketakutan atau paranoid yang dialami Jepang yang 

                                                
19 Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 

https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
20 Ibid 
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sudah menjadi-jadi dimana sikap Jepang tersebut menunjukkan ingin menarik 

simpati dunia terhadap tindakan Korea Utara agar menjadi sosok musuh 

bersama yang berbahaya dan patut untuk diwaspadai21.   

Korea Utara menjadi satu negara yang sangat mengkhawatirkan bagi 

Jepang. Kebijakan-kebijakan yang militeristik dan agresif dalam menyatukan 

semenanjung Korea yang bahkan sampai memicu terjadinya perang Korea 

pada tahun 1950-1953. Ditambah lagi pada rezim Kim Jong Un ini uji coba 

mengenai senjata mengalami ekskalasi dari tahun ke tahun untuk menarik 

perhatian dunia.  Hal ini mendorong Jepang bertindak melalui Perdana 

Menteri Jepang Shinzo Abe meminta tekanan terhadap Korut ditingkatkan.22  

Sehingga pada tahun 2014 pemerintah Jepang telah melakukan berbagai 

upaya pada kebijakan keamanannya yang meliputi, pembentukan National 

Security Council (NSC), yang bertujuan menyediakan forum yang untuk 

melakukan diskusi strategis tentang berbagai masalah keamanan nasional 

secara teratur dan yang diperlukan di bawah kepemimpinan langsung Perdana 

Menteri. Kemudian pembuatan dan penerapan National Security Strategy 

(NSS), serta pembaharuan terhadap National Defense Program Guidelines 

(NDPG)23. Pemerintah Jepang mengadopsi konsep "Proactive Contribution 

to Peace" sebagai prinsip dasar untuk National Security Strategy Jepang. 

Konsep Proactive Contribution to Peace tersebut berdasarkan prinsip kerja 

                                                
21  BBC. 2016. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160207_dunia_roket_koreautara. 

Diakses tanggal 9 Mei 2018 
22 CNN. 2017.  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170830140650-113-238354/faktor-

geopolitik-buat-jepang-jadi-sasaran-rudal-korut. dikases tanggal 9 mei 2018.  
23 The Diplomat, 2015 https://thediplomat.com/2015/10/gauging-japans-proactive-contributions-

to-peace/ diakses tanggal 9 mei 2018 
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sama internasional, Jepang akan berkontribusi lebih proaktif dalam 

mengamankan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran masyarakat 

internasional sambil mencapai keamanannya sendiri serta perdamaian dan 

stabilitas di kawasan. Dalam konsep tersebut juga disebutkan untuk 

meningkatkan dan menguatkan kerjasamama keamanan dengan Amerika 

Serikat dalam aliansi U.S.-Japan Alliance.24 

Dalam rangka meningkatkan hubungan aliansi U.S.-Japan Alliance, 

Jepang dan Amerika Serikat memperbaharui The Guidelines for Japan-U.S. 

Defense Cooperation pada tahun 2015 sebagai dasar hubungan kerjasama 

dalam bidang pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat. The Guidelines 

for Japan-U.S. Defense Cooperation sudah terbentuk pada tahun 1978 dan 

mengalami revisi pada tahun 199725. Di dalamnya berisi guidelines yang 

bertujuan untuk meningkatkan diplomasi antar kedua negara, saling bertukar 

informasi, koordinasi militer, salah satunya termasuk Ballistic Missile 

Defense Cooperation. Dalam Ballistic Missile Defense Cooperation 

merupakan kerjasama antar Jepang dan Amerika Serikat terkait keamanan dan 

pertahanan dalam menghadapi ancaman rudal balistik Korea Utara. Termasuk 

pengembangan misil gabungan, latihan militer Keen Sword, dan 

pengembangan dua kapal Aegis Destroyer baru untuk Jepang serta rencana 

pembelian sistem Aegis Ashore26. 

                                                
24 Japan’s Security Policy https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000079.html diakses pada 

tanggal 9 Mei 2018 
25 The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation https://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/ 

diakses pada tanggal 9 Mei 2018 
26 Reuters, 2017. https://www.reuters.com/article/us-japan-northkorea-missiles/japan-favors-aegis-

ashore-over-thaad-to-boost-missile-defense-sources-idUSKBN18909T diakses tanggal 9 mei 2018 
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1.2. Rumusan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan maka peneliti merumuskan masalah 

tentang Bagaimana Respon Jepang terhadap Ancaman Korea Utara di 

Asia Timur pada Tahun 2014 - 2017? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1.3.1. Tujuan Umum 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu 

bertujuan untuk memahami reSpon Jepang terhadap ancaman Korea 

Utara di Asia Timur, khususnya pada periode tahun 2014 hingga 

2017. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sumber ancaman dari Korea Utara bagi 

Jepang pada tahun 2014-2017. 

2. Untuk mengetahui respon Jepang akibat ancaman yang 

diberikan Korea Utara di Asia Timur pada tahun 2014-2017 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua: 
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1.4.1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi para 

pengamat, akademisi, praktisi dan masyarakat umum mengenai 

dinamika hubungan internasional antara Jepang dan Korea Utara 

terkait isu ujicoba senjata rudal balistik. 

1.4.2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

pemahaman dan pengetahuan, khususnya isu keamanan antara 

Jepang dan Korea Utara, agar nantinya bisa menjadi referensi bagi 

para akademisi atau pengstudi lain yang ingin meneliti mengenai 

fenomena serupa 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai 

alat dan bahan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Secara 

sederhana, bab ini berisi studi terdahulu; kerangka teori; operasionalisasi teori; alur 

pemikiran; dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua 

studi terdahulu yaitu dari tulisan Matthew D Stephen kemudian tulisan Rismalah 

Septia dan Yuli Fachri. Dalam studi terdahulu, penulis akan menjabarkan 

rangkuman dari studi tersebut, kemudian setelah itu penulis akan mengidentifikasi 

relevansi studi dengan penelitian yang penulis lakukan. Tidak kalah penting, 

penulis juga menghadirkan research position mengenai persamaan dan perbedaan 

studi terdahulu dengan penelitian penulis serta kebaharuan yang dapat penulis 

tawarkan dalam penelitian ini. 

Kerangka dan operasionalisasi teori menjelaskan teori yang digunakan dan 

cara mengaplikasikannya dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori regional balancing dari Stephen M. Walt. Alur pemikiran berisi 

mengenai ringkasan skema berpikir untuk memahami tujuan dari penelitian ini. 

Sementara pada bagian akhir bab ini, penulis akan menghadirkan hipotesis 

penelitian, yaitu penjelasan mengenai dugaan atau jawaban sementara berdasarkan 

teori yang penulis gunakan. 
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2.1. Studi Terdahulu  

Studi terdahulu yang pertama adalah berjudul India and the BRICS: 

Global Bandwagoning and Regional Balancing27. Studi terdahulu ini secara 

garis besar membahas bagaimana para pembuat kebijakan di India 

menyambut India sebagai kekuatan yang sedang meningkat dan merayakan 

BRICS sebagai sebuah sosok penting dalam mereformasi aspek-aspek tata 

kelola global. Namun kebangkitan Cina di Asia telah mengacaukan 

keseimbangan kekuatan pada kawasan Asia.  

Sebagai akibatyna India pelan-pelan mengejar pemulihan hubungan 

strategisnya dengan Amerika Serikat. Menilai diplomasi mulitalater dan 

geostrategis India, studi terdahulu tersebut berpendapat bahwa India 

mengikuti mencoba untuk bandawgon BRICS di tingkat global, akan tetapi 

berupaya untuk melakukan balancing di tingkat regional. Pata tingkat 

multilatera global, India memiliki alasan yang sama dengan negara-negara 

lain yangl sedang mengalami kemajuan dalam mereformasi kebiajakan dan 

struktur dari sebagian besar organisasi internasional.  

Pengecualiannya adalah Dewan Keamanan PBB dan NPT dimana Cina 

dan Rusia dapat dikualifakasikan sebagai kekuatan yang mapan. Namun, di 

tingkat regional, India telah mempertahankan hubungan diplomasinya 

dengan Rusia dan mengembangkan hubugngan diplomasi yang kuat dengan 

                                                
27 Matthew D Stephen , India and the BRICS: Global Bandwagoning and Regional Balancing 

diakses di 

https://www.researchgate.net/publication/314083822_India_and_the_BRICS_Global_Bandwagoni

ng_and_Regional_Balancing pada tanggal 15 Mei 2019 
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Amerika Serikat dalam upaya untuk menyeimbangkan dan meningkatkan 

pengaruh dari peningkatan kapabilitas Cina. 

Persamaan antara studi terdahulu ini dengan tilisan penulis adalah dari 

konsep yang digunakan dalam melihat sebuah isu yaitu konsep regional 

balancing. Perbedaannya adalah, studi terdahulu ini menggunakan isu yang 

berbeda dari penulis. DImana studi terdahulu ini membahas bagaimana India 

mencoba untuk melakukan regional balancing dalam menghadapi ancaman 

regional yaitu China. Sedangkan penulis menggunakan isu terkait respon 

terhadapa ancaman Korea Utara. Secari garis besar studi terdahulu ini 

membantu penulis dalam pemahaman konsep regional balancing. Akan 

tetapi Matthew D Stephen tidak menurunkan variable dari konsep regional 

balancing tersebut. Maka research position yang dapat penulis berikan adalah, 

penulis menurunkan sendiri variable dari konsep regional balancing tersebut 

menjadi beberapa variable dan kemudian dioperasionalisasikan ke beberapa 

indicator. 

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah respon Amerika 

Serikat terhadap uji coba rudal Korea Utara pada tahun 2011-2014 yang 

ditulis oleh Rismalah Septia dan Yuli Fachri28. Studi terdahulu kedua yang 

penulis gunakan secara garis besar membahas tentang aktivitas uji coda rudal 

yang dilakukan oleh Korea Utara, dimana pada 19 Desember 2011 

mengeluarkan kebijakan nuklir oleh Kim Jong Un. Bertepatan pada perayaan 

kematian dari ayah Kim Jong Un, yaitu Kim Jong Il, Korea Utara kembali 

                                                
28 Rismala Septya dan Yuli Fachri, “Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea 

Utara Tahun 2011-2014”. PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

melakukan uji coba rudal jarak pendek. Selain itu pada 13 Januari 2012 Korea 

Utara kembali melakukan uji coba rudal dengan menembakannya ke laut 

jepang dan semenanjung Korea. Pada bulan April 2012 Korea Utara berhasil 

meluncurkan rudal balistik KN-03 dari Pyongyang, tidak hanya berhasil 

meluncurkan rudal balistik, Korea Utara juga menembakan empat rudal jarak 

pendeknya dengan jarak 200km pada 27 Februari sebagai bentuk respon 

terhadap latihan gabungan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dan 

Amerika Serikat di semenanjung Korea. Agresivitas Korea Utara semakin 

meningkat pada 3 Maret 2014, dimana Korea Utara melakukan uji coba dua 

rudal Scud-B yang berhasil menempuh jarak 500km, misil balistik Hwasong 

dengan jarak tempuh 300-500km dan membawa hulu ledak seberat 750-

1000kg29. 

Aktivitas pengembangan dan uji coba yang dilakukan oleh Korea 

Utara membuat Korea Selatan mengalami security dillema karena berbatasan 

langsung dengan Korea Utara, sementara Amerika Serikat pun merasakan hal 

yang sama dengan Korea Selatan, karena Amerika Serikat memiliki banyak 

pangkalan militer yang tersebar di wilayah Jepang dan Korea Selatan, selain 

itu rudal balistik buatan Korea Utara mampu menjangkau Hawai, yang 

merupakan salah satu wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Sehingga untuk 

merespon tindakan Korea Utara tersebut Amerika Serikat menggunakan 

strategi detterence30. 

                                                
29 Ibid 
30 Ibid 
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Persamaan antara studi terdahulu yang kedua dan tulisan penulis 

adalah pada studi kasus yang diteliti, dimana studi terdahulu yang kedua dan 

penelitian penulis sama-sama meneliti terkait respon terhadap Korea Utara. 

Perbedaannya adalah, studi terdahulu yang kedua menggunakan strategi 

detterence dalam merespon Korea utara, dimana dalam studi terdahulu yang 

kedua ini menjabarkan empat bentuk deterrence. General Deterrence ialah 

suatu strategi yang dimaksudkan untuk mencegah keinnginan lawan dengan 

segala jenis pertimbangan atas segala bentuk ancaman kepentingan negara 

lain. Immediate Deterrence ialah suatu reaksi terhadap ancaman yang jelas 

dan tegas atas kepentingan negara lain. Primary Deterrence dimaksudkan 

untuk suatu negara agar tidak menyerang negara lain. Deterrence ialah suatu 

strategi dengan cara mengintimidasi negara lain agar tidak menyerang negara 

sekutu dari suatu negara. 

Research position yang penulis tawarkan dalam tulisan ini yaitu 

penulis menggunakan konsep regional balancing untuk melihat respon 

Jepang terhadap Korea Utara, yang dimana respon Jepang tersebut adalah 

melakukan strategi regional balancing dengan meningkatkan hubungan 

aliansinya dengan Amerika Serikat dalam menghadapi sumber ancaman yang 

diberikan oleh Korea Utara kepada Jepang. Secara umum tulisan ini 

berkontribusi dalam memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai 

pengetahuan mengenai kebijakan program rudal balistik Korea Utara. Hal ini 

diperlukan penulis untuk dapat menganalisis fenomena ini secara lebih 

menyeluruh sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah.  
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2.2. Konsep Regional Balancing 

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, 

karena teori digunakan untuk meneliti atau menganalisa sebuah isu, sehingga 

hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam menganalisa isu ini penulis 

menggunakan konsep regional balancing yang digagas oleh Stephen M. 

Walt dalam bukunya yang berjudul Alliances in a Unipolar World31. Konsep 

regional balancing merupakan turunan dari teori balance of threat. Balance 

of threat merupakan teori yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori 

balance of power yang digagas oleh Kenneth N. Waltz. Teori balance of 

power yang selama ini dominan dalam kajian Politik Internasional 

dikemukakan pertama kali dalam buku yang berjudul Theory of International 

Politic.32 

Dalam buku yang digagas oleh Kenneth N. Waltz, balance of power 

berasumsi bahwa sistem internasional merupakan sistem yang anarki, dimana 

semua negara memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada negara yang 

memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari negara lain. 33  Pada sistem 

internasional yang anarki, negara tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa 

negara lain tidak akan mengancam keamanan nasionalnya, sehingga yang 

dapat dilakukan oleh negara adalah mengamankan kedaulatan dan keamanan 

nasionalnya sendiri. Dimana interpretasi negara dalam mengamankan diri 

                                                
31 Stephen M. Walt. Alliances in a Unipolar World (Cambridge University Press. 2009) 
32  Kenneth N. Waltz, Theory of international politics, (California: Addison-Wesley Publishing 

Company, 1979) 
33 Ibid, hal. 111-116 
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sendiri adalah dengan meningkatkan power negara tersebut, melalui 

kapabilitas militernya. Semakin besar power yang dimiliki oleh negara, maka 

akan memperkecil kemungkinan terjadinya perang terbuka antar negara.  

Ketika dihadapkan dengan ancaman eksternal yang signifikan, negara 

dapat melakukan balancing atau bandwagoning. Balancing adalah 

melakukakn aliansi melawan negara yang memiliki kekuatan yang 

mengancam agar mencegah negara tersebut untuk melakukan tindakan yang 

agresif seperti menyerang, atau mengalahkan negara tersebut jika terjadi 

penyerangan. Sedangkan bandwagoning lebih mengacu pada melakukan 

aliansi dengan negara yang memiliki kekuatan yang dominan, dengan tujuan 

untuk menenangkan negara tersebut agar tidak melakukan tindakan yang 

agresif seperti menyerang, atau untuk mendapatkan keuntungan dari 

kemenangan negara tersebut. 

Dalam teori balace of power, balancing dan bandwagoning hanya 

ditentukan oleh kapabilitas sebuah negara. Balancing berarti melakukan 

aliansi dengan pihak yang memiliki kapabilitas yang lebih lemah, sedangkan 

bandwagoning berati memilih pihak yang memiliki kapabilitas yang lebih 

kuat. Sehingga hal ini membuat distribusi power menjadi satu-satunya 

variabel yang penting34. Akan tetapi, Waltz mengatakan, teori balance of 

power ini mempunyai limitasi yang serius. Dimana pada saat negara 

memungkinkan untuk melakukan aliansi dengan pihak yang memiliki 

kapabilitas yang lebih kuat, dikarenakan negara lain yang memiliki 

                                                
34 Ibid 
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kapabilitas yang lebih kecil dianggap lebih berbahaya karena beberapa alasan. 

Dengan berfokus hanya pada variabel kapabilitas sebuah negara saja, teori 

balance of power mengabaikan faktor-faktor lain yang sebuah negara akan 

mempertimbangkan dalam menentukan pilihan aliansi35. 

Walt memberikan contoh pada perang dunia 1 dan perang dunia 2, 

aliansi yang terbentuk melawan Jerman memiliki kapabilitas yang jauh 

melebihi rata-rata, dan hal tersebut tidak bisa menjelaskan kenapa Jerman 

mengundang banyak sekali oposisi meskipun Jerman merupakan negara yang 

lebih lemah daripada aliansi yang dilawannya. Contoh lainnya adalah, paska 

perang dunia kedua, Amerika Serikat mempunyai posisi sebagai negara 

hegemon di mata dunia. Hal tersebut seharusnya membuat negara-negara di 

kawasan Eropa Barat untuk melakukan balancing dengan cara membentuk 

aliansi dengan Uni Soviet melawan Amerika Serikat36.  

Akan tetapi kenyataannya, negara-negara di kawasan Eropa Barat 

memutuskan untuk beraliansi dengan Amerika Serikat untuk melakukan 

balancing terhadap Uni Soviet. Hal ini dikarenakan Uni Soviet memiliki jarak 

geografis yang dekat terhadap negara-negara kawasan Eropa Barat. Selain itu 

Uni Soviet mempunyai kekuatan militer yang cukup signifikan dan ditambah 

intensi agresif yang dimiliki Uni Soviet membuat negara-negara di kawasan 

Eropa Barat merasa Uni Soviet jauh lebih mengancanam dibandingkan 

dengan Amerika Serikat. Lantas teori balance of power kurang bisa 

                                                
35 Ibid 
36 Stephen M. Walt, Testing Theories of Alliance Formation: The Case of Southwest Asia, (MIT 

Press, 1988) 
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menjelaskan mengapa negara-negara di Eropa Barat melakukan aliansi 

dengan Amerika Serikat yang memiliki power yang jauh lebih besar daripada 

Uni Soviet37. 

 Menurut Walt kemudian kejanggalan dalam teori balance of power 

tersebut dapat dijelaskan melalui pemahaman bahwa negara dalam mencari 

aliansi dengan tujuan untuk melakukan balancing terhadap ancaman yang ada, 

bukan hanya sebatas power saja. Power hanya merupakan salah satu elemen 

dalam memperhitungkan tujuan untuk melakukan balancing. Lantas teori 

balance of threat menurut Stephan M. Walt merupakan teori yang tidak hanya 

melihat kepada kekuatan yang dimiliki oleh suatu Negara, tetapi konsep ini 

mencoba mengkombinasikan antara kekuatan (power) dengan motif dan 

persepsi (intent). Sehingga, konsep balance of thrat dapat menjelaskan bahwa 

suatu negeara tidak selalu beusaha melawan Negara terkuat (the strongest 

power) melainkan melihat kepada Nngara mana yang lebih mengancam.38 

Stephan M Walt juga menjelaskan tentang perilaku negara dalam teori 

balance of threat menyatakan bahwa suatu Negara bereaksi terhadap ancaman, 

bukan power. Balance of threat merupakan strategi suatu negara untuk 

melawan ancaman dari pihak eksternal yang dirasakan baik melalui sarana 

militer maupun non-militer. Adapun tujuan dari adanya perimbangan ini 

adalah untuk melemahkan suatu Negara atau aliansi yang dianggap sebagai 

ancaman. Perimbangan ini diarahkan pada sasaran tertentu, yakni pada 

                                                
37 Ibid 
38 Ibid 
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Negara yang paling mengancam atau Negara yang paling kuat potensi 

ancamannya.39 

Teori Balance of Threat merupakan teori yang digunakan untuk 

menjelaskan mengenai relasi kausalitas antara ancaman yang diberikan oleh 

suatu negara dengan respon yang dilakukan oleh negara yang merasa 

terancam tersebut. Dimana sebuah negara mengartikan ancaman dari negara 

lain ketika kekuatan sebenarnya atau actuan power memiliki sumber ancaman 

atau source of threat yang cukup.40 Sumber ancaman tersebut dapat dijelaskan 

melalui beberapa variabel yaitu aggregate power, geographical proximity, 

offensive power dan aggresive intention.  

Aggregate Power menjelaskan mengenai kekuatan relatif dari suatu 

negara, dimana kekuatan relatif tersebut dilihat dari populasi, military 

expenditures, perekonomian, dan kemajuan teknologi atau technological 

prowess.41  Semakin besar aggregat power yang dimiliki oleh suatu negara 

maka akan semakin besar juga potensi negara tersebut untuk mengancam 

negara lain. 

Geographical Proximity menjelaskan terkait sumber ancaman dari 

suatu negara kepada negara lain dilihat dari letak geografisnya, ketika suatu 

negara yang memberikan ancaman pada negara lain letak geografisnya jauh 

dari negara tersebut, maka ancaman yang diberikan tidak terlalu besar, 

tetapi ketika letak geografis antara negara yang memberikan ancaman 

                                                
39 Andreas Bock. Balance for (in)security: an analysis of the Iranian nuclear crisis in the light of 

the Cuban missiles crisis. Percepions, Center for Strategic Research, 19(2): 113. (2014) 
40 Stephen M. Walt, The Origin of Alliance, (New York: Cornell University Pres, 1987) Hal 21-22 
41 Ibid. Hal 22 
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dengan negara yang merasa terancam sangat berdekata, maka negara akan 

memberikan respon yang lebih serius kedapa negara tersebut. 

Offensive Power menjelaskan tentang negara yang memiliki 

kemampuan ofensif lebih besar biasanya akan mudah untuk melakukan 

aliansi dengan negara yang kemampuan ofensifnya lebih kecil dikarenakan 

kondisi geografis, postur militer dan hal lainnya. Offensive power memiliki 

relasi dengan aggregate power tetapi tidak identik. Secara sederhana 

offensive power diartikan sebagai tindakan negara atau kemampuan negara 

untuk mengancam kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara. 42 

Kemudahan aggregate power dapat dikonversi menjadi offensive power 

dipengaruhi oleh faktor yang beragam dengan mempertimbangkan 

keuntungan jika negara melakukan tindakan ofensif atau defensif pada 

periode tertentu 

Aggressive Intention menjelaskan mengenai perilaku negara yang 

cenderung agresif sehingga dapat mengancam negara lain. Perilaku negara 

yang agresif ini selanjutnya diartikan sebagai tidakan provokatif kepada 

negara lain, sehingga negara tersebut akan merespon dengan perimbangan 

kekuatan untuk melawan tindakan provokatif tersebut. 

Source of threat atau sumber ancaman ini yang dapat menjastifikasi 

sebuah negara memiliki actual power yang cukup untuk mengancam negara 

lainnya. Semakin besar tingkat pemenuhan kriteria sumber ancaman oleh 

suatu negara, maka akan semakin besar juga potensi negara tersebut 

                                                
42 Ibid. Hal 24 
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mengancam negara lain. Selanjutnya Walt dalam teori balance of threat 

menjelaskan bahwa negara yang sudah menginterpretasikan negara lain 

sebagai ancaman akan merespon dengan cara beraliansi dengan negara diluar 

dirinya untuk membendung ancaman tersebut43. Aliansi sendiri oleh Walt 

diartikan sebagai kesepakatan mengenai kerja sama keamanan, baik formal 

maupun non-formal yang terjadi antara dua atau lebih negara berdaulat44. 

Lebih lanjut, Walt membagi aliansi yang dilakukan oleh negara yang merasa 

terancam ke dalam dua kategori tindakan, yaitu balancing dan bandwagoning. 

Balancing dapat diterjemahkan sebagai upaya yang dilakukan oleh 

suatu negara yang menginterpretasikan mendapat ancaman dari negara lain 

dengan cara membentuk aliansi dengan negara atau aliansi di luar sumber 

ancaman tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi kekuatan negara 

atau aliansi lainnya yang memiliki sumber ancaman bagi dirinya45.  

Cara kedua yang dapat dilakukan oleh negara untuk merespon ancaman 

dari negara lain adalah dengan cara bandwagoning. Dimana bandwagoning 

diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara yang merasa terancam 

dengan cara melakukan aliansi dengan negara yang menjadi sumber 

ancaman. 46  Terdapat dua alasan mengapa suatu negara memilihi 

bandawgoning sebagai respon dalam menghadapi ancaman. Pertama, 

bandwagoning dapat diadopsi sebagai bentuk penenangan, dengan cara 

melakukan aliansi dengan negara yang memberikan ancaman, negara yang 

                                                
43 Ibid, hal 17-18  
44 Ibid, hal 12 
45 Ibid, hal 18 
46 Ibid. Hal 19 
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merasa terancam tersebut dapat menghindari ancaman dan mengarahkan 

ancaman tersebut ke negara lain.47 Alasan kedua, negara dapat sejajar dengan 

sisi yang dominan dengan tujuan untuk meraih kemenangan.48  

Upaya ini biasanya dilakukan oleh negara yang tidak bisa mengukur 

kapasitas power-nya sendiri, sehingga melakukan aliansi dengan sumber 

ancaman adalah cara yang tepat, selain itu dengan cara beraliansi dengan 

sumber ancaman, negara yang merasa terancam dapat mengalihkan 

agresivitas dari negara yang memberikan ancaman kepada pihak lain. 

Akan tetapi teori Balance of Threat hadir dalam kondisi dunia 

internasional masih berada dalam masa perang dingin antara Amerika Serikat 

dan Uni Soviet. Dimana kedua negara tersebut merupakan negara hegemon 

pada saat itu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sistem dunia internasional 

pada saat itu ialah bipolar dimana terdapat dua negara yang menjadi hegemon. 

Sehingga teori balance of threat ini sulit untuk digunakan pada masa sekarang 

dimana kondisi dunia internasional adalah unipolar dengan Amerika Serikat 

sebagai pusat kutubnya. 

Maka dari itu kemudian Walt mengeluarkan konsep baru yaitu 

regional balancing sebagai bentuk adaptasi terhadap dunia internasional 

yang sudah berubah dari bipolar ke unipolar. unipolar adalah dimana satu 

negara menguasai atau mengkontrol sebagian dari sumber daya sistem 

internasional yang relevan seacara politik. Unipolar mengartikan bahwa satu 

                                                
47 Stephen M. Walt, Aliance Formation and the Balancing of World Power. Hal 7-8 
48 Ibid. Hal 8 
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negara superpower menghadapi ketidakadaan saingan ideologi yang 

memiliki status atau pengaruh yang seimbang49. 

DImana peran negara unipole ini sangat penting dalam pembentukan 

aliansi karena kemampuan unipole yang mampu mendistribuisikan 

kapabilitasnya ke seluruh penjuru dunia dengan mudah yang kemudian 

berpengaruh terhadap bagaimana Negara membentuk aliansi50. 

Regional balancing menjelaskan bahwa negara melakukan aliansi 

dengan unipole dikarenakan adanya ancaman regional yang muncul. 

Ancaman ini kemudian membuat sebuah negara membuthkan perlindungan 

dari unipole dikarenakan kapabilitas yang dimiliki unipole dapat 

menyeimbangkan ancaman yang diberikan oleh negara yang memberi 

ancaman. Konsep ini kemudian menjelaskan bahwa sebuah Negara akan 

melakukan aliansi dengan unipole dikarenakan mereka menghadapi ancaman 

regional dan unipole tersebut mempunyai persepsi yang sama atas ancaman 

regional tersebut51.  

Secara sederhana makan konsep regional balancing dapat diturunkan 

menjadi beberapa variable dan indicator: 

Tabel 2.2.1 Variabel Regional Balancing 

No 

Regional Balancing 

Variable 

1 Unipolarity 

                                                
49 Stephen M. Walt. Alliances in a Unipolar World (Cambridge University Press. 2009) 
50 Ibid 
51 Ibid 
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2 Regional Threat 

3 Desire for Protection 

4 Similarity of Perception toward the Threat 

Sumber: diolah dari Konsep Regional Balancing Stephen M. Walt 

2.3. Operasionalisasi Teori 

Penelitian ini menggunakan konsep regional balancing sebagai alat 

analisis utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Fenomena yang 

penulis teliti adalah Respon Jepang terhadap ancaman yang diberikan Korea 

Utara melalui ujicoba senjata nuklir dan senjata rudal balistiknya di kawasan 

Asia Timur. Menurut penulis, konsep regional balancing merupakan alat 

analisis yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini, mengingat regional 

balancing sendiri memang digagas oleh Walt untuk menjelaskan hubungan 

sebab-akibat suatu fenomena dengan fenomena lainnya, khususnya pada 

fenomena yang melibatkan ancaman regional dan respon berbentuk aliansi 

dengan unipole.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kondisi yang dapat dianalisa 

oleh penulis, yang pertama adalah kondisi dunia internasional yang unipolar.  

Dimana Amerika Serikat mendominasi secara global karena kapasitas yang 

dimiliki dan distribusi kabapilitas yang dilakukannya dan munculnya Korea 

Utara sebagai ancaman regional bagi kawasan Asia Timur. Dan yang kedua 

adalah Jepang sebagai Negara pasifis membutuhkan perlindungan dari 

Amerika Serikat terkait ancaman regional yang muncul. Respon Jepang 
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terhadap ancaman Korea Utara dengan cara meningkatkan hubungan aliansi 

dengan Amerika Serikat dalam bentuk kerjasama keamanan dalam kerangka 

Ballistic Missile Defense Cooperation52.  

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa Amerika Serikat sebagai 

sosok unipolar yang mempunyai kapabilitas yang tinggi dan kemampuan 

distribusi kapabilitas tersebut membuat terjadinya dinamika baru terhadap 

bagiaman Negara beraliansi. Kebijakan Korea Utara dalam ujicoba senjata 

nuklir dan senjata rudal balistiknya sebagai tindakan nyata yang bertujuan 

sebagai deterrence bagi Amerika Serikat ternyata dapat menstimulasi sumber 

ancaman regional di kawasan Asia Timur. 

 Penulis juga melihat bahwa Jepang yang merupakan Negara pasifis 

membutuhkan perlindungan dari Amerika Serikat. Kemudian Jepang 

merespon ancaman ini dengan meningkatkan hubungan aliansi U.S.-Japan 

Alliances53. Hal ini dibuktikan berbagai upaya untuk meningkatkan aliansi 

kedua Negara dalam menghadapi ancaman Korea Utara melalui Ballistic 

Missile Defense Cooperation antara Jepang dan Amerika Serikat terkait 

dengan ancaman nuklir dan rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara 

melalu ujicoba yang dilakukan Korea Utara di kawasan Asia Timur54. Dimana 

Amerika Serikat juga memiliki persepsi yang sama terhadap ancaman yang 

ditimbulkan bagi Korea Utara di kawasan Asia Timur.  Dengan 

mempertimbangkan kondisi- kondisi pada fenomena yang penulis teliti ini, 

                                                
52 Ministry of Defence (Japan) The Guidelines for Japan-U.S. Defence Cooperation 

https://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/index.html diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
53 Ibid 
54 Ibid 
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maka konsep regional balancing relevan digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini.  

Setelah menjelaskan bahwa Amerika Serikat merupakan sosok 

unipolar dan kebijakan Korea Utara yang menimbulkan ketidakstabilan 

pada kawasan Asia Timur. Maka penulis akan menjabarkan respon Jepang 

untuk membendung ancaman regional tersebut dengan memperkuat aliansi 

dengan Amerika Serikat dalam U.S.-Japan Alliances dalam kerangka 

kerjasama militer Ballistic Missile Defense Coorperation55. Dalam melihat 

respon ini, penulis juga akan menjabarkan tindakan-tindakan yang 

dilakukan Jepang dalam kerangka kerjasama militer Ballistic Missile 

Defense Coorperation terkait dengan responnya terhadap Korea Utara, 

termasuk di dalamnya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat 

dengan nama Keen Sword56. Selanjutya penulis akan menganalisis untuk 

membuktikan bahwa respon Jepang terhadap ancaman Korea Utara di Asia 

Timur merupakan strategi regional balancing. Melalui penjabaran-

penjabaran variabel konsep regional balancing, maka penulis dapat 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Secara sederhana, operasionalisasi teori dan konsep dalam penelitian 

ini dapat dilihat melalui tabel berikut: 

 

                                                
55 Ibid 
56 The Japan Times, Keen Sword https://www.japantimes.co.jp/tag/keen-sword/ diakses pada 

tanggal 18 Mei 2019 
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Tabel 2.3.1 Operasionalisasi Konsep 

No 

Regional Balancing 

Variable Indikator 

1 

Unipolarity 

Kapabilitas Amerika Serikat  

Kemampuan distribusi 

kapabilitas Amerika Serikat 

2 

Regional Threat 

Kapabilitas Korea Utara  

Kebijakan agresif Korea 

Utara 

3 

Desire for 

Protection 

Jepang sebagai Negara pasifis 

membutuhkan perlindungan 

Amerika Serikat 

Perbandingan Kapabilitas 

Jepang dengan Korea Utara  

4 Similarity of 

Perception toward 

the Threat  

Kesamaan persepsi antara 

Amerika Serikat dan Jepang 

terhadap ancaman korea utara 

Sumber: diolah dari Konsep Regional Balancing Stephen M. Walt 
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2.4. Alur Pemikiran Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jepang sebagai Negara pasifis 

dalam emngahadapi ancaman 

regional membutuhkan 

perlindungan dari Amerika 

Serikat 

Kesamaan persepsi Amerika 

Serikat terhadap ancaman Korea 

Utara 

Korea Utara mengembangkan 

teknologi senjata nuklir dan 

rudal balistik sebagai bentuk 

deterrence terhadap Amerika 

Serikat. Hal ini menimbulkan 

ketidakstabilan regional 

kawasan Asia Timur.  

Amerika Serikat sebagai Negara 

unipolar memiliki kapabilitas 

yang kuat dan kemampaun untuk 

mendistribusikannya secara 

global 

Bagaimana Respon Jepang Terhadap 

Ancaman Korea Utara pada Tahun 2014-

2017? 

Uji coba senjata nuklir dan rudal balistik oleh Korea Utara merupakan 

ancaman regional bagi kawasan Asia Timur. Sehingga Jepang merespon 

melalui memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dalam U.S.-Japan 

Alliance dalam kerangka Ballistic Missile Defense Cooperation untuk 

merespon tindakan provokatif Korea Utara.  

Regional Balancing 

Aliansi dengan 

Amerika Serikat 
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2.5. Hipotesis 

Uji coba senjata nuklir dan rudal balistik oleh Korea Utara merupakan 

ancaman regional bagi kawasan Asia Timur. Untuk mengimbangi ancaman ini, 

Jepang meresponnya dengan strategi regional balancing berupa peningkatan aliansi 

dengan Amerika Serikat dalam U.S.-Japan Allainces melalui kerjasama keamaan 

Ballistic Missile Defense Cooperation. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode yang penulis gunakan sebagai alat dan bahan 

analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Secara sederhana, bab ini 

berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data.  

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakn tipe penelitian 

eksplanasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan 

pada proses pengolahan data berupa kata-kata, lisan atau verbal. 57 Penelitian 

eksplanatif bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna 

memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang 

sudah ada. Penelitian ini lebih bersifat menjelaskan berdasarkan data 

kemudian di kaitkan dengan kajian teori dan menuntun kepada jawaban dari 

rumusan masalah diatas, adapun fokus mengenai bagaimana Respon Jepang 

terhadap Ancaman Korea Utara di Asia Timur pada Tahun 2014-2017. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian  

 Penulis memberikan batasan penelitian yang spesifik dalam penelitian 

ini, yaitu pada periode tahun 2014 hingga 2017. Kurun waktu tersebut dipilih 

dengan alasan karena kurun waktu tersebut merupakan ujicoba senjata oleh 

                                                
57Miles B,Matthew dan Huberman, 2008, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode 

Baru, Universitas Indonesia Press,Jakarta. 
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Korea Utara pertama dalam kepemimpinan Kim Jong Un yang terus 

berekskalasi hingga tahun 2017 dimana sebagian dari ujicoba tersebut 

melewati perairan Jepang, yang kemudian hal tersebut mengancam keamanan 

nasional dari Jepang. Selanjutnya untuk mengetahui respon Jepang terhadap 

uji coba senjata Korea Utara selama masa periode Perdana Menteri Shinzou 

Abe memerintah di Jepang terutama semenjak beliau membentuk National 

Security Council (NSC), pembuatan dan penerapan National Security 

Strategy (NSS), serta pembaharuan terhadap National Defense Program 

Guidelines (NDPG) pada tahun 201458. Yang didalamnya pemerintah Jepang 

mengadopsi konsep " Proactive Contribution to Peace " sebagai prinsip dasar 

untuk National Security Strategy Jepang yang didalamnya juga disebutkan 

untuk meningkatkan dan menguatkan kerjasamama keamanan dengan 

Amerika Serikat dalam aliansi U.S.-Japan Alliance59. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi literature atau 

kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk menkaji antara teori-teori yang 

mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti. 60  Dalam penelitian ini 

terkait Respon Jepang terhadap Ancaman Korea Utara di Asia Timur pada 

Tahun 2014-2017 

                                                
58 The Diplomat, 2015 https://thediplomat.com/2015/10/gauging-japans-proactive-contributions-

to-peace/ diakses tanggal 9 mei 2018 
59 Ibid 
60 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
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3.4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan sebagai penunjang tulisan ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti 

yang bersumber dari berbagai bentuk literature yang sudah tersedia 

sebelumnya tanpa harus melakukan pengambilan langsung terhadap 

informan. Data sekunder yang bersumber dari buku-buku konvensional, e-

book, kumpulan-kumpulan artikel ilmiah yang memiliki isu terkait bahasan 

penelitian, jurnal ilmiah. Data-data tersebut diperoleh melalui internet 

maupun perpustakaan 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, 

yaitu dengan mengumpulkan berbagai fakta dan bukti-bukti kasus terkait 

masalah yang diteliti. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif menggunakan model interaktif yang bersifat non statistic, data 

yang didapat ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat dan paragrap untuk 

menggambarkan dan menjelaskan Respon Jepang terhadap Ancaman Korea 

Utara di Asia Timur pada Tahun 2014-2017. 

Analisis data dilakukan oleh peneliti pada saat melangsungkan proses 

pengumpulan data sampai proses pengumpulan data selesai. Ketiga kegiatan 

utama tersebut adalah pola yang saling berkaitan.  Dalam hal analisis data 

kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Data analysis is the process of 

systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, 
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and other materials that you accumulate to increase your own understanding 

of them and to enable you to present what you have discovered to others61” 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.62 Pengolahan dan 

analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena dapat 

memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Menurut 

Maleong, mengemukakan bahwa analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.63 

3.6. Sistematika Penelitian 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menjealaskan latar belakang masalah yang 

menjadi acuan dasar pemikiran penulis untuk melakuan penelitian secara 

mendalam terkait dengan permasalah yang muncul sebagai fokus kajian 

                                                
61 Bogdan, Robert & Knopp. Biklen, Sari. 2007. Qualitative research for education: An 

introduction to theories and methods. 
62 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: CV 

Alfabeta. Hal. 88 
63 Lexy J. Moleong, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja. Hal: 280 
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penulis. Selain latar belakang dan rumusan masalah, dalam bab ini juga 

terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang penulis ingin peroleh diakhir 

penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang kajian-kajian keilmuan yang penulis 

gunakan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga penelitan ini nantinya 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Bagian pertama pada Bab 

tinjauan pustaka penulis adalah studi terdahulu. Studi terdahulu merupakan 

tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian tersebut 

penulis bandingkan antara persamaan dan perbedaan, serta research positon 

penulis. Bagian kedua adalah teori yang penulis gunakan untuk 

menjabarkan fenomena yang penulis teliti. Dan pada akhir bab ini, penulis 

menjelaskan jawaban sementara atau hipotesis terkait dengan isu yang 

penulis teliti. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai metode pelaksanaan penelitian yang penulis 

jadikan pijakan untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmuah. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang di dalamnya terdapat indikator-indikator kuantitaitf untuk 

mengukur variabel terkait. Dalam hal ini adalah Unipolarity, Regional 

Threat, Desire for Protection, dan Similarity of Perception toward the 

Threat untuk membuktikan strategi regional balancing yang dilakukan 

Jepang. Jenis dari penelitian ini adalah eksplanatif, dimana digunakan untuk 
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menjelaskan hubungan kausalitas antara dua fenomena. Sumber data 

penelitian penulis peroleh dari studi kepustakaan. Dalam bab ini penulis 

juga menjelaskan teknik pengumpulan dan analisis data, ruang lingkup 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB IV Gambaran Umum 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum 

mengenai relasi keamanan antara Jepang dan Korea Utara. Kemudian 

penulis juga akan menjelaskan persepsi ancaman Negara-negara di kawasan 

Asia Timur. 

BAB V Regional Balancing yang Dilakukan Jepang Terhadap 

Ancaman Korea Utara di Asia Timur pada tahun 2014-2017 

Di dalam bab ini, penulis mengoperasionalisasikan konsep Regional 

Balancing dengan menjabarkan penjelasan bagaimana unipolarity terbentuk 

dan bagiamana Amerika Serikat dapat menjadi Negara unipolar. Kemudian 

menjabarkan regional threat yang muncul akibat kapabiltas dan kebijakan 

agresif Korea Utara. Lalu mengenai sejarah dari bagaimana Jepang menjadi 

Negara pasifis sehingga membutuhkan perlindungan dari Amerika Serikat. 

Penulis juga akan menjabarkan respon Jepang terhadap ancaman Korea 

Utara melalui kerangka kerjasama keamanan Ballistic Missile Defense 

Cooperation, termasuk didalamnya terkait latihan militer bersama, 

pembelian sistem aegis ballistic missile defence, kerjasama teknologi 

ballistic missile defence antara Jepang dan Amerika Serikat. Lalu 
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penjabaran mengenai kesamaan persepsi antara Amerika Serikat dan Jepang 

dalam melihat Korea Utara sebagai ancaman regional. 

BAB VI Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan akhir skripsi ini. 

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah penulis analisis di bab pembahasan sebelumnya. Bab ini juga 

merupakan penegasan kembali terhadap hipotesis penulis yang telah 

diselaraskan dengan hasil penelitian. Selain itu, dalam bab ini penulis juga 

memberikan rekomendasi bagi penulisan selanjutnya yang mengangkat 

fenomena atau teori serupa dengan yang penulis lakukan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum terkait relasi keamanan 

Jepang dengan Korea Utara dimana penulis akan menjabarkan sejarah hubungan 

antara Jepang dan Korea Utara dalam konteks keamanan untuk melihat dinamika 

yang terjadi dalam konflik hubungan keamanan antar kedua Negara. Selanjutnya 

penulis akan menjelaskan terkait persepsi-persepsi ancaman dari Negara-negara di 

kawasan Asia Timur khususnya Cina, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. 

Akan melihat dari hubungan antar Negara satu sama lain di masa lalu dan 

penjelasan konflik di masa sekarang yang kemudian berdampak pada dinamika 

keamanan Asia Timur yang semakin kompleks.  

4.1. Relasi Keamanan Jepang dengan Korea Utara 

 Hubungan antara Jepang dengan Korea Utara sudah berlangsung lama. 

Sejarah menceritakan bahwa hubungan kedua negara tersebut kebanyakan 

berdasarkan pada ancaman dan konflik. Kedua negara merasa takut satu sama lain 

terhadap meningkatnya kekuatan dari pihak lain dan ancaman yang akan 

ditimbulkan terhadap wilayahnya sendiri. Sepanjang sejarah, Korea Utara harus 

menghadapi ancaman kekuatan eksternal dan menjadi korban perang antara 

kekuatan-kekuatan tersebut. Seperti yang terjadi pada perang Tiongkok - Jepang 

pada tahun 1894 hingga 189564 

                                                
64 Hagström, Linus and Söderberg, Marie. 2006. Taking Japan-North Korea Relations Seriously: 

Rationale and Background, Pacific Affairs, Vol. 79, No. 3, University of British Columbia, hal. 

376. 
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 Ketika Tiongkok dikalahkan dalam perang tersebut, Korea dinyatakan 

merdeka. Namun persaingan atas kendali wilayah tersebut tetap terjadi. Perang 

Rusia - Jepang pada tahun 1904 hingga 1905 yang dimenangkan oleh Jepang dan 

hasil dari Portsmouth Peace Treaty mengakui kemenangan Jepang. Hal tersebut 

lantas membuka jalan bagi Jepang untuk menganeksasi Korea secara formal pada 

tahun 1910 dan menjadi awal dari kolonisasi Jepang di Semenanjung Korea selama 

35 tahun65.  

Infrastruktur dan ekonomi Korea Utara menjadi sangat berkembang oleh 

sistem kekaisaran Jepang dan itu adalah bagian dari skema industrialisasi Jepang 

yang diperluas ke Manchuria66. Kelompok golongan anti-Jepang lama kelamaan 

terbentuk di kedua Korea karena kerasnya kekuasaan Jepang selama ini. Akibatnya 

kepemimpinan dan ideologi Korea Utara sangat terkait dengan sentimen anti-

Jepang67. Ini terlihat pada pemimpin pertama Korea Utara yaitu Kim Il-sung, yang 

di masa mudanya berperang melawan imperialis Jepang. Dia dianggap sebagai 

pejuang kemerdekaan sejati, sebagai gerilyawan anti-Jepang di perbukitan 

Manchuria68.  Sebagai bapak dari Korea Utara dan ideologi Juche, nasionalisme 

dan anti-imperialisme adalah fondasi yang kuat bagi rakyat Korea Utara. Sehingga 

hal tersebet menjadi wajar bagi Korea Utara untuk terus memiliki rasa kebencian 

terhadap Jepang. 

                                                
65 Ibid 
66 Morris-Suzuki, Tessa. 2011. Re-Imagining Japan-North Korea Relations – Part 1, The Japan 

Institute, Australia’s National University: Canberra, hal. 6. 
67 Cha, Victor. 2012. The Impossible State: North Korea, Past and Future. The Bodley Head: 

London. hal. 35. 
68 Ibid 
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Ketika Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II, Jepang kehilangan 

kepemilikan atas Semenanjung Korea. Pada saat ini, tentara Jepang yang berada di 

utara menyerah kepada Uni Soviet, sementara tentara di selatan menyerah kepada 

Amerika Serikat69.  Semenanjung Korea kemudian berada di bawah administrasi 

kekuatan sekutu selama lima tahun. Kesulitan dalam menentukan pemerintah Korea 

yang independen mengakibatkan negara itu tetap terpecah. Kemudian dengan 

pembagian formal yang diakui pada tahun 1948 melalui proklamasi Republik Korea 

(Korea Selatan) dan DPRK (Korea Utara) membuat Semenanjung Korea terpecah 

menjadi dua70.  

Kedua pemerintah di utara dan selatan mengklaim seluruh semenanjung 

sebagai milik mereka, yang menyebabkan ketegangan antara keduanya. Sehingga 

dpada tahun 1950 Perang Korea terjadi antar kedua negara. Selama periode perang 

ini, Korea Selatan didukung oleh pasukan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan 

Korea Utara didukung oleh pasukan Cina dan Uni Soviet71. Ini kemudian menjadi 

struktur aliansi yang sama yang bertahan sampai sekarang di kawasan Asia Timur.  

Jepang tidak memainkan peran secara langsung dalam Perang Korea, akan 

tetapi Jepang secara signifikan terlibat dalam mendukung pihak Korea Selatan. Hal 

ini dikarenakan Jepang merupakan tempat dari pangkalan militer Amerika Serikat 

dimana kebanyakan pasukan Amerika Serikat tersebut dikirim ke Korea. Tokyo 

juga merupakan markas pusat dari Komando PBB, yang mengawasi kegiatan 

militer melawan pihak Korea Utara. Sebagian besar rakyat Jepang turut terlibat 

                                                
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid 
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dalam operasi dukungan, terutama untuk angkatan laut, seperti melakukan operasi 

minesweeping. Pada tahun 1953 tercapai kesepakatan gencatan senjata yang 

mengakhiri pertempuran, namun Perang Korea tidak pernah berakhir secara 

resmi72. 

Awal tahun 1970 hubungan Jepang dan Korea Utara mulai mendingin 

dikarenakan tidak adanya konflik terbuka yang terjadi. Akan tetapi pada 

pertengahan tahun 1970-an, segalanya mulai memburuk. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan kejadian bom Burma yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 

1983 73 , lantas membuat Jepang turut memberikan sanksi kepada Korea Utara 

setelah beberapa Negara lainnya juga memberikan sanksi.  Hubungan kedua Negara 

kembali memburuk setelah Korea Utara menangkap dua kru dari kapal 

penangkapan Fujisanmaru milik Jepang diperairan Korea Utara. Korea Utara 

menuduh dua kru tersebut melakukan spionase.   

Kemudian Jepang berusaha untuk melakukan negosiasi pelepasan dua kru 

tersebut, yang dimana pada tahun 1990 Jepang mengutus delegasi untuk 

mengunjungi Korea Utara dan melakukan negosiasi dengan para pejabat dari 

Korean's Worker Party. Selan negosiasi tersebut, Jepang juga melakukan negosiasi 

melalui percakapan pribadi antara pimpinan delegasi Kanemaru Shin dengan 

                                                
72 BBC, 2015. The Korean War Armistice https://www.bbc.com/news/10165796 diakses pada 

tanggal 18 Mei 2019 
73 ADST, Mission Unspeakable: When North Koreans Tried to Kill the President of South Korea 

https://adst.org/2017/02/mission-unspeakable-north-koreans-tried-kill-president-south-korea/ 

diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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Presiden Kim Il-sung. Pertemuan tersebut memberikan hasil positif dimana 

berujung pada pelepasan dua kru Fujisanmaru74.  

Hubungan keamanan kedua Negara menjadi memanas kembali setelah 

Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan teknologi nuklirnya pada masa 

Perang Dingin. Korea Utara merasa menurunnya bantuan ekonomi dan militer dari 

Uni Soviet membuat meningkatnya kelemahan dan rasa rentan yang dimiliki Korea 

Utara. Ditambah berkembangnya kekuatan Korea Selatan, menjadi faktor-faktor 

yang membuat Korea Utara mengembangkan teknologi nuklirnya 75 . Yang 

kemudian Amerika Serikat pada saat itu langsung melakukan negosiasi pada tahun 

1994 dalam sebuah Agreed Framework yang berisi bahwa Korea Utara menyetujui 

untuk membekukan dan melucuti program pengembangan teknologi nuklirnya76.  

Sebagai imbalan atas setujunya Korea Utara dalam membekukan dan 

melucuti program nuklir tersebut maka Korea Utara berhak mendapatkan bantuan 

berupa pembiayaan dan pembangunan dua light water reactors sebagai sumber 

energi alternatif.  Dimana dalam hal ini Jepang diminta untuk membiayai hal 

tersebut melalui Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO)77. 

Korea Utara mulai kehilangan bantuan dari Uni Soviet dikarenakan runtuhnya Uni 

Soviet pada tahun-tahun tersebut sehingga menyebabkan krisis ekonomi di Korea 

                                                
74 Seonhee, Park. 2017. The Abduction of Japanese People by North Korea and the Dynamics of 

Japanese Domestic Politics and Diplomacy: Case Studies of Shin Kanemaru and Junichiro 

Koizumi in 1990, 2002 and 2004’s Pyongyang Summit Meeting http://r-

cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/8506/51114605.pdf diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
75 Morris-Suzuki, Tessa. 2011. Re-Imagining Japan-North Korea Relations – Part 2, 

www.japaninstitute.anu.edu.au/japanese_studies/issue_02/_Re-Imagining_Part_II.pdf diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
76 KEDO, http://www.kedo.org/au_history.asp diakses pada tanggal 19 Mei 2018 
77 Tatsumi, Yuki, 2011. North Korea: Challenges for the US-Japan Alliance, (ed.), Henry L. 

Stimson Centre: Washington, hal. 31 
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Utara. Kesulitan ekonomi tersebut lantas semakin diperburuk pada saat Kim Il-

Sung meninggal dunia pada tahun 1994 78 . Dimana Kim Jong-Il yang 

menggantikannya mengeluarkan kebijakan “military first” yang membuat sebagian 

besar dari alokasi dana Korea Utara menuju sektor pertahanan79. 

Akibat dari kebijakan tersebut membuat Korea Utara mengalami krisis 

pangan dan kelaparan yang luar biasa. Peristiwa teresebut dikenal sebagai Arduous 

March yang diperkirakan memakan korban jiwa sebanyak 600 ribu hingga 1 juta 

jiwa80.  Hal ini menyebabkan banyak dari rakyat Korea Utara mengungsi ke Korea 

Selatan dan berita peristiwa ini mulai menyebar secara internasional. Terlepas dari 

kebijakan-kebijakan agresif yang dilakukan Korea Utara, pemerintah Jepang, dan 

pemerintah dari Negara lainnya sangat responsif dalam menghadapi krisis 

tersebut81. 

Pada awalnya pemerintah Korea Utara kurang responsif dalam menghadapi 

krisis tersebut. Akan tetapi, selain krisis pangan dan kelaparan, Korea Utara juga 

dilanda bencana banjir pada pertengahan tahun 1995. Sehingga hal itu membuat 

pemerintah Korea Utara mulai meminta bantuan untuk bantuan pangan dari Negara 

lain, salah satunya Jepang82. Pada tahun yang sama Jepang kemudian memberikan 

bantuan pangan kepada Korea Utara sebanyak 300 ribu ton beras dan 200 ribu ton 

                                                
78 Gause, Ken. The Army of Un, 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/07/18/an_army_of_un diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 Manyin, Mark. 2003, Japan-North Korea Relations: Selected Issues, CRS Report for Congress, 

Library of Congress, Foreign Affairs, Defence and Trade Division, hal 1-18 
82 Ibid 
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beras di akhir tahun83.  Tidak hanya itu, Jepang turut menyumbangkan dana sebesar 

$27 juta untuk upaya bantuan Program Pangan Dunia milik PBB di Korea Utara, 

serta sumbangan $776 ribu untuk misi Komite Palang Merah Internasional di Korea 

Utara84. 

Namun pada tahun 1998, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistiknya 

yang bernama Taepodong-1 yang melewati teritori perairan Jepang85. Akibatnya, 

Jepang menghentikan bantuan pembiayaan pada KEDO dan bantuan 

kemanusiannya. Jepang menarik tawaran untuk normalisasi hubungannya dengan 

Korea Utara dan melarang seluruh penerbangan antar dua Negara tersebut 86 .  

Jepang juga semakin aktif dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya, hal ini 

dibuktikan dengan memperketat perairan teritori Jepang dengan mengejar kapal-

kapal yang diduga merupakan mata-mata dari Korea Utara87.  

Korea Utara lantas berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan 

Jepang melalui dua summit antar kedua Negara. Summit pertama dilakukan pada 

tahun 2002 dimana setelah bertahun-tahun menyangkal, Kim Jong-Il akhirnya 

mengakui kebenaran dari penculikan terhadap rakyat Jepang yang terjadi pada 

tahun 1970-an dan 1980-an88. Terdapat setidaknya 13 korban penculikan yang 

dilakukan dimana empat diantaranya masih hidup, delapan telah meninggal dunia, 

                                                
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Chanlett-Avery, Emma. 2008. North Korea’s Abduction of Japanese Citizens and the Six Party 

Talks, CSR Report for Congress, Congressional Research Service: Washington, hal. 2. 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 MOFA, Abductions of Japanese Citizens by North Korea https://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/n_korea/abduction/index.html diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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dan satu masih tidak terkonfirmasi apakah masuk ke dalam teritori Korea Utara89. 

Korea Utara juga mengkonfirmasi adanya satu korban tambahan yang tidak 

terdaftar pada daftar korban yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Korea Utara 

mengklaim bahwa penculikan itu dilakukan oleh agen Korea Utaradiluar 

pemerintahan Korea Utara. Kim Jong-Il kemudian berjanji akan menghukum 

pelaku yang terlibat dan mencegah hal yang sama terjadi kembali. Dan berjanji akan 

memfasilitasi pertemuan antara korban dengan keluarga mereka serta 

memulangkan korban-korban tersebut 90 . Dimana kemudian Jepang diharapkan 

memberikan bantuan ekonomi terhadap Korea Utara91.  

Pada tahun 2002 akhirnya kelima korban kembali ke Jepang dan berkumpul 

kembali dengan keluarga masing-masing. Akan tetapi anak-anak dari korban 

tersebut masih berada di Korea Utara dan dilarang untuk kembali ke Jepang. Hal 

ini lantas membuat Jepang dan Korea Utara kembali bertemu untuk membicarakan 

terkait isu tersebut pada summit yang kedua pada tahun 200492. Korea Utara setuju 

untuk memperbolehkan keluarga dari korban yang masih ada di Korea Utara untuk 

kembali ke Jepang dan Korea Utara diharapkan untuk kembali melanjutkan 

investigasi terkait isu penculikan tersebut 93 .  Yang kemudian Jepang kembali 

                                                
89 Ibid 
90 Ibid 
91 Wada, Haruki. Japan-North Korea Relations - A Dangerous Stalemate, The Asia-Pacific 

Journal, Vol. 25, 

No. 2, http://www.japanfocus.org/-Wada-Haruki/3176 diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
92 MOFA, Abductions of Japanese Citizens by North Korea https://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/n_korea/abduction/index.html diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
93 Ibid 
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diharapkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara seperti 

pangan dan obat-obatan94.  

Isu penculikan ini menjadi salah satu penting antar dua Negara tersebut. 

Bahkan jauh lebih penting dari isu pengembangan teknologi nuklir Korea Utara 

pada waktu itu. Dikarenakan isu penculikan ini melibatkan kedaulatan dan 

keamanan rakyat Jepang. Abe yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri 

bahkan mengatakan isu ini merupakan masalah terpenting yang dihadapi Jepang95. 

Kemudian hal ini yang membuat Six Party Talks menjadi gagal.  

Six Party Talks merupakan usaha diplomasi dan negosiasi terkait rencan 

program pengembangan teknologi nuklir oleh Korea Utara. Amerika Serikat, 

Jepang, Korea Selatan, Rusia, China, dan Korea Utara merupakan Negara-negara 

yang terlibat dalam Six Party Talks tersebut. Diadakan pada tahun 2003, Six Party 

Talks bertujuan untuk pelucutan program senjata nuklir Korea Utara, jaminan 

keamaan, bantuan ekonomi, dan penggunaan sanksi dan paksaan96.  

Salah satu masalah utama dalam membuat kemajuan dalam Six Party Talks 

adalah bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, yang juga 

berubah seiring waktu, menjadikan isu ini menjadi jauh lebih rumit 97 . Jepang 

mengedepankan pentingnya isu penculikan yang dilakukan oleh Korea Utara di atas 

                                                
94 Cha, Victor.2003. Japan-Korea Relations: The Sweet, the Sour, and the Bittersweet, 

Comparative Connections, Centre for Strategic and International Studies: Washington, hal 1. 
95 Time, 2013. Japan’s Not-Quite-So-Nationalist Leader 

http://nation.time.com/2013/01/03/japans-not-quite-so-nationalist-leader/ diakses pada tanggal 19 

Mei 2019 
96 Tatsumi, Yuki 2011, North Korea: Challenges for the US-Japan Alliance, (ed.), Henry L. 

Stimson Centre: Washington, p. 45 
97 Ibid 
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isu senjata nuklir Korea Utara dan menolak untuk turut andil dalam obligasi 

perjanjian tersebut. Sehingga peningkatan hubungan antara Jepang dan Korea Utara 

menjadi sesuatu yang penting agar Six Party Talks ini dapat berjalan dengan sukses. 

Hal ini kemudian merujuk pada dua summit yang dilakukan oleh Jepang dan Korea 

Utara. 

Pada tahun 2004 Six Party Talks kembali diadakan setelah pihak Amerika 

Serikat menyatakan bahwa Korea Utara telah memulai program pengembangan 

teknologi nuklirnya. Dimana hal tersebut melanggar Agreed Framework antara 

Korea Utara dan Amerika Serikat yang sebelumnya telah disetujui. Oleh karena itu 

Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang menghentikan pengiriman minyak ke 

Korea Utara sebagai pembalasan. Korea Utara merespon dengan menyatakan 

bahwa Agreed Framework yang telah disetujui telah kadaluwarsa dan membuat 

keputusan untuk meninggalkan IAEA Nuclear Safeguards Agreement dan NPT98.  

Kemudian pada Juli 2006, Korea Utara menguji tujuh rudal balistik, salah 

satunya yang merupakan rudal Taepodong-2 dengan jangkauan 3.500 hingga 6.000 

kilometer99. Pemerintah Jepang bereaksi segera dengan memperkenalkan beberapa 

tindakan balasan. Ini termasuk larangan kapal Korea Utara memasuki pelabuhan 

Jepang, karena diduga kapal pengangkut barang dan uang dari Jepang ke Korea 

Utara100. Masa depan Six Party Talks tidak terlihat cerah. Dikarenakan isu terhadap 

isu penculikan masih tidak menimbulkan kemajuan sama sekali ditambah dengan 

                                                
98 Ibid 
99 Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 

https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses pada tanggal 19 Mei 2018 
100 Tatsumi, Yuki 2011, North Korea: Challenges for the US-Japan Alliance, (ed.), Henry L. 

Stimson Centre: Washington, p. 45 
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insiden Cheonan, dimana pada tahun 2010 berdasarkan hasil investigasi Korea 

Utara dianggap telah menenggelamkan salah satu kapal milik Korea Selatan101. 

Naiknya Kim Jong-Un sebagai pemimpin Korea Utara membuat hubungan 

antara Jepang dan Korea Utara semakin rumit. Dimana Kim Jong-Un melakukan 

berbagai tindakan agresif dan provokatif selama menjabat sebagai pemimpin Korea 

Utara. Terjadi peningkatan terkait uji coba senjata nuklir dan rudal balistik milik 

Korea Utara selama Kim Jong-Un menjabat. Setidaknya sebanyak empat kali uji 

coba senjata nuklir dan 87 uji coba rudal balistik102. Yang kemudian hal tersebut 

semakin menimbulkan ketidakstabilan pada kawasan Asia Timur. 

4.2. Persepsi Ancaman Negara-Negara di Kawasan Asia Timur 

 Kawasan Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang bisa dibilang cukup 

kompleks. Kawasan ini memiliki negara-negara yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang cukup pesat dan tinggi seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan. 

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi tersebut, negara-negara tersebut ternyata 

rentan terhadap ancaman ketidakamanan akibat berbagai konflik yang timbul serta 

aspek historis dari negara-negara tersebut. Perang Dingin membuat kawasan ini 

menjadi titik temu kepentingan politik dan ekonomi dari beberapa Negara, yang 

menimbulkan dinamika hubungan antar Negara di kawasan ini hingga saat ini. 

Hal tersebut kemudian menjadi lebih kompleks ketika Amerika Serikat ikut 

terlibat dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Timur. Paska 

                                                
101 BBC News, 2010. How South Korean ship was sunk https://www.bbc.com/news/10130909 

diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
102 NTI, The CNS North Korea Missile Test Database https://www.nti.org/analysis/articles/cns-

north-korea-missile-test-database/ diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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Perang Dingin, Amerika Serikat merupakan aliansi penting bagi Korea Selatan dan 

Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan kawasan Asia 

Timur. Sehingga stabilitas kawasan Asia Timur sangat dipengaruhi oleh interaksi 

antara Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dikarenakan 

Negara-negara tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan 

kawasan Asia Timur dilihat dari kepemilkikan senjata nuklir, daya tawar politik dan 

kekuatan ekonomi yang maju. 

 Kalahnya Jepang pada Perang Dunia II membuat Jepang menjadi Negara 

pasifis yang memiliki kemampuan militer yang minim. Jepang kemudian lebih 

terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan berusaha untuk menjauhi konflik yang 

ada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Negara-negara tetangga Jepang mulai 

tumbuh sebagai Negara-negara yang memiliki kemampuan militer yang mampu 

memberikan ancaman seperti Cina dan Korea Utara. Hal ini kemudian yang 

membuat Jepang tertarik untuk beraliansi dengan Amerika Serikat sebagai bentuk 

balancing terhadap ancaman-ancaman tersebut. 

Jepang melihat Cina sebagai salah satu Negara yang mengancam. Populasi 

yang besar dengan kekuatan ekonomi dan militer yang terus meningkat membuat 

potensi Cina menjadi Negara dominan di Asia Timur juga meningkat. Hal ini 

kemudian berdampak kepada Jepang dimana secara letak geografis, Jepang dan 

Cina saling berdekatan. Tidak hanya meningkatnya kapabilitas Cina yang membuat 

Jepang terancam, akan tetapi dari segi historis kedua Negara memiliki masa lalu 
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yang tidak harmonis. Terlihat dari perang yang terjadi antara Tiongkok dan Jepang 

pada tahun 1894 dan 1937103.  

Sengketa wilayah antara Jepang dan Cina semakin membuat hubungan 

kedua semakin memanas. Sengketa wilaya ini melibatkan pulau yang disebut 

Senkaku oleh pihak Jepang, dan Daiyou oleh pihak China. Menurut UN Economic 

Commission for Asia and the Pacific, pulau tersebut diklaim berpotensi memiliki 

sumber daya alam berupa minyak bumi di bawah laut104. Hal tersebut kemudian 

menjadi alasan mengapa Jepang dan Cina berusaha untuk mengklaim kepemilikan 

pulau teserbut satu sama lain. Konflik sengketa wilayah ini kemudian menimbulkan 

tensi antara kedua Negara memanas. 

Tidak hanya Cina, Jepang juga melihat Korea Utara sebagai ancaman yang 

nyata bagi Jepang. Meningkatnya kekuatan militer Korea Utara dan kebijakan 

agresifnya seperti uji coba senjata nuklir dan uji coba rudal balistik berulang kali 

membuat Jepang merespon dengan cepat. Seperti yang dijelaskan pada sub bab 4.1 

hubungan kedua Negara tidak harmonis mengingat relasi keamanan yang telah 

terjadi antar dua Negara. Terutama pada isu penculikan terhadap rakyat Jepang 

yang belum terselesaikan hingga sekarang membuat pihak pemerintah Jepang 

selalu skeptis terhadap Korea Utara terlepas dari kebijakan agresif Korea Utara 

lainnya. 

                                                
103 Gordon, David M. 2006. The China-Japan War, 1931–1945.  Journal of Military History, hal 

137 
104 ABC, 2012. Timeline: China Japan island dispute https://www.abc.net.au/news/2012-08-19/an-

japan-china-timeline/4208770 diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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Jepang juga memiliki permasalahan dengan Korea Selatan. Dari segi 

historis kedua Negara tidak memiliki hubungan yang harmonis terkait dengan 

sejarah imperialisme Jepang di Semenanjung Korea. Sengketa wilayah juga 

menjadi isu antara dua Negara ini, yaitu perebutan pulau yang disebut Takeshima 

oleh pihak Jepang dan Dokdo oleh pihak Korea Selatan. Konflik sengketa wilayah 

ini sudah terjadi sejak tahun 1946105. Akan tetapi walaupun sejarah dan konflik 

yang terjadi antar dua Negara tidak menimbulkan ancaman yang begitu besar satu 

sama lain dikarenakan situasi yang terjadi terkait ancaman yang ditimbulkan oleh 

Korea Utara. Jepang dan Korea Selatan juga memiliki aliansi formal dengan 

Amerika Serikat sehingga hal ini membantu kedua Negara dalam memperbaiki 

hubungannya. 

Begitu halnya dengan Korea Selatan, mengingat sisi historis yang terjadi 

antara Jepang dan Korea Selatan membuat Jepang menjadi Negara antagonis. 

Selain imperialisme yang dilakukan oleh Jepang, Jepang pada waktu itu juga 

melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Korea terutama 

perempuan. Dimana Jepang memaksa perempuan-perempuan tersebut menjadi 

budak seksual yang dikenal sebagai comfort women106.  Ditambah dengan konflik 

sengketa wilayah yang terjadi antar Jepang dan Korea Selatan terkait pulau Dokdo 

dan Takeshima membuat hubungan kedua Negara tidak harmonis.  

                                                
105 Jung Byung Joon, 2005. William J. Sebald and the Dokdo Territorial Dispute 

http://www.koreafocus.or.kr/design1/essays/view.asp?volume_id=41&content_id=202&category=

G diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
106 History, 2018. The Brutal History of Japan’s ‘Comfort Women' 

https://www.history.com/news/comfort-women-japan-military-brothels-korea diakses pada tanggal 

19 Mei 2019 
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Meski begitu, Jepang bukan ancaman yang nyata bagi Korea Selatan 

terlepas dari hubungan kedua Negara yang tidak harmonis. Hal ini dikarenakan 

Jepang tidak memiliki intensi yang begitu agresif terhadap Korea Selatan selain isu 

sengketa wilayah antar kedua Negara. Terlebih lagi Jepang juga merupakan aliansi 

dengan Amerika Serikat, hal ini membuat Korea Selatan secara tidak langsung 

perlahan meningkatkan hubungannya dengan Jepang. 

Ancaman utama bagi Korea Selatan tidak lain adalah Korea Utara. Kedua 

Negara merupakan hasil dari perpecahan Semenanjung Korea pada masa Perang 

Dingin. Dimana Korea Utara mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Cina, 

sedangkan Korea Selatan mendapatkan dukungan dari PBB yang didukung 

Amerika Serikat107. Perang Korea merupakan perang yang timbul akibat perang 

ideologi komunis dengan anti komunis. Negara sosialis didirikan di utara di bawah 

kepemimpinan komunis Kim Il-sung dan negara kapitalis di selatan di bawah 

kepemimpinan anti-komunis Syngman Rhee108. Perang Korea hingga saat ini belum 

terselesaikan walaupun telah terjadi perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953109. 

Hal ini yang kemudian tensi antara kedua Negara hingga sekarang memanas, 

ditambah kebijakan agresif yang dilakukan Korea Utara berupa uji coba senjata 

nuklir dan uji coba rudal balistik, serta penenggelaman kapal Cheonan milik Korea 

Selatan. Sehingga, Korea Utara merupakan ancaman utama bagi Korea Selatan. 

Melihat dari sejarah yang terjadi pada Perang Korea, Korea Utara 

mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan China mengingat ketiganya memiliki 

                                                
107 Allan R. Millett, 1999. Korean War https://www.britannica.com/event/Korean-War diakses 

pada tanggal 19 Mei 2019 
108 Ibid 
109 Ibid 
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kesamaan ideologi yaitu komunis. Dengan Amerika Serikat memberikan dukungan 

kepada Korea Selatan pada masa Perang Korea, dapat dikatakan bahwa Korea Utara 

mempunyai hubungan tidak harmonis terhadap dua Negara tersebut. Korea Utara 

juga mempunyai hubungan yang tidak harmonis terhadap Jepang seperti yang telah 

dijelaskan pada sub bab 4.1 dimana sejarah terkait imperialisme Jepang di 

Semenanjung Korea mempengaruhi relasi keamanan kedua Negara hingga saat ini.  

Hubungan historis yang tidak harmonis dengan Korea Selatan yang juga 

merupakan aliansi dari Amerika Serikat lantas membuat Korea Utara merasa bahwa 

Korea Selatan merupakan ancaman utama bagi Korea Utara. Meningkatnya 

hubungan kerjasama keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan juga 

membuat Korea Utara merasa terancam. Jepang yang juga merupakan bagian dari 

aliansi dengan Amerika Serikat juga dianggap mengancam karena menjadi 

perpanjangan tangan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.  

Sehinggal hal tersebut membuat Korea Utara terpaksa untuk mengembangkan 

teknologi nuklir sebagai bentuk untuk meningkatkan posisi tawar mereka di 

kawasan Asia Timur, khususnya terhadap Amerika Serikat dan Negara aliansinya 

yaitu Jepang dan Korea Selatan. 

 Mengingat dukungan yang diberikan Cina dan kesamaan ideologi yang 

dimiliki Cina membuat Korea Utara tidak melihat Cina sebagai ancaman. Dalam 

sejarah tepatnya pada Perang Korea mendukung Korea Utara dengan mengirimkan 

bantuan militer dan pasukannya. Cina juga mendukung Korea Utara melalui 

berbagai bantuan ekonomi dan militer paska runtuhnya Uni Soviet pada tahun 
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1990an110. Hal ini dikarenakan sejak Perang Dingin, Cina lebih memilih berpihak 

pada Korea Utara daripada bergabung dengan aliansi demokrasi yang pada waktu 

itu sedang berkembang di wilayah Asia Timur, yang dipimpin oleh Amerika 

Serikat. Cina tampaknya tidak memberikan tanda ketidakpuasan dengan Korea 

Utara yang memiliki senjata nuklir, selama hal tersebut tidak memicu konflik di 

wilayah tersebut111.  

Keterlibatan Cina dengan Six Party Talks telah ditafsirkan sebagai upaya 

pencegahan atas keprihatinannya terhadap kemungkinan intervensi militer yang 

akan dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Asia Timur 112. Ketika Dewan 

Keamanan PBB menyusun resolusi sebagai reaksi terhadap uji coba nuklir Korea 

Utara pada tahun 2006, Cina dan Rusia bersikeras bahwa Jepang dan AS menarik 

beberapa sanksi paling keras dari resolusi tersebut. Sanksi ini termasuk melarang 

pesawat Korea Utara lepas landas atau mendarat di negara lain serta anggota PBB 

membekukan aset dari kegiatan terlarang Korea Utara, seperti pencucian uang dan 

perdagangan narkoba113. 

Cina juga menolak untuk menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB baru 

setelah insiden Cheonan pada Maret 2010. Cina telah menegaskan bahwa mereka 

tidak akan melarang kapal yang pergi ke atau dari Korea Utara. Cina juga 

menyuarakan pendapatnya menentang latihan bersama angkatan laut antara Korea 

                                                
110 Manyin, Mark. 2003. Japan-North Korea Relations: Selected Issues. CRS Report for Congress, 

Library of Congress, Foreign Affairs, Defence and Trade Division, hal 1-18. 
111 Blumenthal, Dan. The Power Projection Balance in Asia, Competitive Strategies for the 21st 

Century: Theory, History and Practice. Mahnken, Stanford University, 2012, hal. 172. 
112 Ibid 
113 Ibid 
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Selatan dan Amerika Serikat, menyebut mereka provokatif dan mengundang 

tanggapan negatif dari Korea Utara114. 

Hal tersebut membuktikan bahwa Cina bersikap pasif karena membiarkan 

kebijakan agresif dan provokatif Korea Utara tersebut. Cina secara tidak langsung 

bersikap tidak kooperatif dalam upaya normalisasi hubungan antar Korea Utara dan 

Korea Selatan115. Lantas Cina menilai bahwa kebijakan provokatif Korea Utara 

adalah respon atas kebijakan pembentukan aliansi militer Amerika Serikat dengan 

Korea Selatan dan Jepang. Hingga logis bagi Korea Utara untuk menunjukan bahwa 

Korea Utara bukanlah negara lemah. Cina juga menyadari bahwa negaranya hanya 

memiliki sedikit pengaruh bagi rezim Korea Utara. Kepemilikan teknologi senjata 

nuklir telah menjadikan Korea Utara kini sudah tidak terlalu bergantung kepada 

Cina, seperti pada masa Perang Korea dan Perang Dingin116. 

Dengan pasifnya Cina dalam menghadapi isu terkait dengan Korea Utara, 

maka Cina lebih memilih isu tersebut menjadi status quo yang secara tidak 

langsung mencegah reunifikasi Korea. Karena hal tersebut akan melemahkan posisi 

Cina dalam melawan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dengan 

isu terkait Korea Utara yang tidak kunjung selesai diharapkan dapat terus menarik 

perhatian Amerika Serikat sehingga memudahkan Cina dalam melakukan 

                                                
114 Snyder, Scott & Byun, See-won. 2012.  China-Korea Relations: China’s Post Kim Jong-Il 

Debate, Comparative Connections, Centre for Strategic and International Studies: Washington, hal 

4. 
115 Kastner, Scott & Saunders, Phillip. 2012. Is China a Status Quo or Revisionist State? 

Leadership Travel as an Empirical Indicator of Foreign Policy Priorities. International Studies 

Quarterly. hal. 163-177. 
116 Ibid 
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kebijakan keamanan dan peningkatan kekuatan militer tanpa menarik perhatian dari 

Amerika Serikat117. 

Hal ini dilakukan Cina karena bertujuan untuk menyeimbangkan ancaman 

yang diberikan Amerika Serikat yang telah meningkatkan kekuatannya di kawasan 

Asia Timur melalui aliansi formal dengan Jepang dan Korea Selatan. Ini dibuktikan 

dimana Cina menentang atas meningkatnya kerja sama keamanan dan pertahanan 

rudal sistem yang telah dikembangkan antara Amerika Serikat dan Jepang juga 

menjadi perhatian Cina, karena kepentingan regionalnya menghadapi ancaman 

peningkatan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Timur 118 .  Ditambah 

konflik sengketa wilayah antara Cina dan Jepang terkait pulau Senkaku membuat 

tensi kedua Negara menjadi memanas. 

Cina juga menentang atas rencana penempatan sistem antirudal canggih 

Korea Selatan yang dipasang untuk mewaspadai ancaman nuklir Korea Utara. 

Dimana Korea Selatan baru saja membeli sebuah alat system pertahanan baru dari 

Amerika Serikat yang bernama THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense). 

THAAD merupakan senjata peratahan buatan Amerika Serikat yang bertujuan 

untuk menangkal balistik misil baik dari jarak dekat, sedang maupun jauh 119 . 

Sehingga hal tersebut secara tidak langsung membuat Cina merasa bahwa Jepang 

dan Korea Selatan merupakan ancaman bagi Cina.   

                                                
117 Ibid 
118 Marcus, Jonathan. China's concerns over US-Japan missile deal 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-19622514http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-

china-19622514 diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
119 The Diplomat, THAAD in South Korea, What Does it Really mean for China, 

http://thediplomat.com/2016/07/thaad-in-south-korea-what-does-it-really-mean-for-china/ diakses 

pada 19 Mei 2019 
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Dapat disimpulkan bahwa hubungan antar Negara di kawasan Asia Timur 

yang terjalin berdasarkan atas rasa takut dan kebencian satu sama lain. Hal ini dapat 

muncul dan berkembang akibat dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti 

sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan etnik tertentu, 

pengelompokan ideologi dan warisan sejarah lama, baik yang bersifat negatif 

maupun yang bersifat positif120.  Dimana pada kawasan Asia Timur ini merupakan 

kawasan dimana kepentingan-kepentingan antar negara di kawasan saling berbeda 

aspek dan dimensinya terutama jika dilihat dari hubungan antar Negara. Hal ini 

kemudian membuat kawasan ini sulit untuk membentuk sebuah kerjasama antar 

Negara dalam satu kawasan dikarenakan rasa takut dan benci yang dirasakan satu 

sama lain.  

Maka, perlu adanya intervensi dari Negara di luar kawasan Asia Timur 

sebagai pihak ketiga untuk menjembatani hubungan antar Negara dalam kawasan 

Asia Timur. Hal ini diperlukan guna untuk menciptakan  stabilitas dalam sebuah 

kawasan. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat melalui aliansinya dengan 

Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat sebagai Negara unipolar mempunyai 

kapabilitas dalam menjagakeamanan dan kestabilan baik dalam skala global 

maupun regional. Kapabilitas Amerika Serikat ini dibutuhkan Jepang untuk 

menjaga stabilitas di kawasan Asia Timur. 

 

 

                                                
120 Buzan, Barry. 2003. Regional Security Complex Theory in the Post-Cold War World. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

BAB V 

REGIONAL BALANCING YANG DILAKUKAN JEPANG 

TERHADAP ANCAMAN KOREA UTARA DI ASIA TIMUR 

PADA TAHUN 2014-2017 

 Bab ini akan membahas bagaimana Jepang merespon terhadap ancaman 

Korea Utara di Asia Timur pada tahun 2014 hingga 2017 melalui strategi regional 

balancing. Pengoperasian konsep regional balancing dapat dianalisis 

menggunakan variabel-variabel yang terdapat dalam konsep regional balancing 

yang terdiri dari Unipolarity, Regional Threat, Desire for Protection, dan Similarity 

of Perception toward the Threat.  

 Dalam pengoperasian konsep regional balancing penulis akan 

mengelaborasi dan mengeksplorasi data yang penuulis peroleh terkait dengan 

variabel-variabel yang terdapat dalam konsep regional balancing. Untuk 

membuktikan bahwa Jepang telah melakukan regional balancing, maka variabel-

variabel terkait konsep regional balancing harus dipenuhi. Yang pertama adalah 

unipolarity, penulis akan menjabarkan penjelasan bagaimana sistem unipolar 

terbentuk dan bagiamana Amerika Serikat menjadi negara unipolar dengan 

membandingkan kapabilitas Amerika Serikat dengan negara lain. Kedua adalah 

regional threat, penulis akan menjabarkan kapabilitas dan kebijakan Korea Utara 

yang menimbulkan ancaman bagi kawasan Asia Timur. Yang ketiga adalah Desire 

for Protection, penulis akan menjabarkan penjelasan bagaimana Jepang sebagai 

negara pasifis menghadapi ancaman regional yang disebabkan oleh Korea Utara 

sehingga membutuhkan perlindungan dari Amerika Serikat. Yang keempat adalah 
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Similarity of Perception toward the Threat, penulis menjabarkan penjelasan terkait 

kesamaan persepsi antara Amerika Serikat dengan Jepang terkait ancaman regional. 

5.1. Amerika Serikat sebagai Negara Unipolar 

Polaritas Merujuk kepada pembagian kekuasaan dalam dunia internasional. 

Bipolaritas dapat diartikan sebagai sebuah sistem Dunia dimana pembagian 

kekuasaan termasuk di dalamnya dan hanya dua negara saja yang memiliki 

pengaruh yang besar dalam hal ekonomi, militer dan budaya global. Ketika 

kekuatan besar mencakup lebih dari dua negara maka sistem dunia internasional 

disebut sebagai multi-polar, jika hanya dua maka disebut bipolar dan jika hanya ada 

satu kekuatan besar maka ia disebut unipolar.  

Sebelum 1945 atau lebih tepatnya pada saat Perang Dunia I dan II 

berlangsung, setidaknya terdapat lebib dari dua Negara yang dianggap memiliki 

pengaruh atau kapabilitas yang besar. Sehingga pada waktu itu dapat disebut 

sebagai multi-polar. Pasca Perang Dunia II, periode sejarah dalam sistem hubungan 

internasional dimulai yang mengambil bentuk sistem bipolar. Kalahnya Jerman dan 

alinasinya serta kerugian perang yang dialami oleh Negara-negara sekutu di Eropa 

Barat serta insiden bom atom di Jepang membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet 

menjadi dua Negara yang memiliki pengaruh dan kabailitas yang kuat pada saat itu 

menjadi titik awal mula berlangsungnya Perang Dingin121. 

Berakhirnya Perang Dingin berkahir pula bipolaritas dalam perpolitikan 

global, dan menjadikan Dunia menjadi unipolar. Politik bipolar yang dimainkan 

                                                
121 Alida Tomja, Polarity and International System Consequences, Interdisiplinary Journal of 

Research and Development, Vol. I, No. 1 (2014), 58-59 
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oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai aktor utama menjadikan Dunia 

terpecah menjadi 2 kutub. Uni Soviet yang cendrung sosialis komunis menjadi 

pesaing demokrasi liberal yang digawangi oleh Amerika dan pengikutnya. Selama 

Perang Dingin merupakan hal wajar dan normal ketika beberapa negara 

mendefinisikan bagaimana mereka saling berhubungan dengan negara lain baik 

dalam hal ideologi, batas-batas teritorial, suku, identitas nasional atau etnis122.  

Perang Dingin berakhir, maka berakhir pula keadaan bipolar setelah Uni 

Soviet runtuh dan tinggal Amerika Serikat yang mengisi puncak kejayaannya 

sendiri dan otomatis membuat sistem internasional menjadi unipolar. Istilah 

unipolar digunakan untuk merujuk kepada struktur hubungan internasional dimana 

distribusi kekuasaan hanya terpusat pada satu kutub. Sesungguhnya, Amerika 

Serikat sudah mampu untuk mempimpin Dunia sebelum Perang Dunia I, tetapi 

kebijakan Amerika Serikat dari pertama kali berdiri hingga tahun 1940 adalah 

bersifat isolasi dan kaku, sehingga ditarik dari isu global. Hanya pada awal 1940an 

Presiden Franklin D. Roosevelt memperkirakan untuk bekerja sama dan menyadari 

Eropa sebagai partner penting123. 

Setelah Perang Dunia II, ketika Amerika Serikat mampu menunjukkan 

kepada Dunia kemampuan dan kekuatnnya untuk keamanan global, kebijakan asing 

Amerika Serikat berubah arah dan menjadi aktor paling penting dalam sistem 

internasional dan memimpinnya. Dengan pasukan militer yang lebih kuat 

dibandingkan dengan Negara lain, military expenditure yang hampir separuh dari 

jumlah military expenditure global, dengan kemilikan nuklir yang didukung oleh 

                                                
122 Ibid 
123 Ibid 
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senjata strategis seperti rudal balistik menjadikan Amerika Serikat wajar untuk 

meraih status adidaya tunggal untuk melanjutkan sistem unipolar tidak hanya pasca 

Perang Dingin, tetapi juga akan berlanjut sampai bebrapa dekade selanjutnya. 

Dalam sistem unipolar, di mana kutub-kutub lain tidak ada ataupun belum 

terbentuk, Amerika Serikat berposisi sebagai Negara hegemon. Hegemon berasal 

dari bahasa Yunani, Hegemonia, yang berarti “kepemimpinan.” Dalam hubungan 

internasional, hegemon adalah pemimpin atau negara pemimpin. Ide dasar yang 

berada di belakang stabilitas yang bersifat hegemonik dalam sistem politik 

internasional adalah adanya sebuah negara yang mampu membuat juga 

memaksakan peraturan misalnya perdagangan bebas atau demokratisasi, di antara 

anggota-anggota penting dari sistem politik internasiona124l. 

Kemampuan “membuat” dan “memaksa” tersebut hanya dapat dilakukan 

negara yang punya serakaian kapabilitas. Kapabilitas tersebut meliputi 

perkembangan ekonomi yang besar, dominasi di bidang ekonomi dan teknologi, 

serta kekuasaan politik yang didukung oleh kekuatan militer yang signifikan. Akan 

tetapi kemampuan tersebut terbilang efektif mengingat kontribusi Amerika Serikat 

dalam mengubah sistem dunia yang berfokus pada penyebaran norma norma 

demokrasi seperti keadilan sosial dan hak kebebasan125.  

Sulit membayangkan untuk melakukan balancing terhadap Amerika 

Serikat. Karena hal tersebut membutuhkan kapabilitas dengan jumlah yang cukup 

                                                
124 OREIS. Hegemony 

https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefor

e-9780190846626-e-509 diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
125 William C. Wohlforth. 1999. The Stability of a Unipolar World. International Security (Vol. 24 

Issue 1), hal 5. 
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besar di berbagai aspek. Satu dekade pasca berakhirnya perang dingin tidak ada 

Negara yang mencoba untuk melakukan balancing terhadap Amerika Serikat, 

melainkan Negara-negara mengakui Amerika Serikat sebagai sosok hegemon 

dalam unipolar. Dimana unipolar merupakan periode waktu stabil yang 

memberikan kedamaian dan kesejahteraan pada seluruh penjuru dunia126.   

Walt lantas menjelaskan bahwa unipolar adalah dimana satu negara 

menguasai atau mengkontrol sebagian dari sumber daya sistem internasional yang 

relevan seacara politik. Unipolar mengartikan bahwa satu negara superpower 

menghadapi ketidakadaan saingan ideologi yang memiliki status atau pengaruh 

yang seimbang. Jika memang ideologi alternatif ada, hal tersebut tidak memberikan 

ancaman terhadap peran kekuatan negara superpower sebagai role model bagi 

negara lain127. 

Robert Jervis juga memberikan definisi bahwa unipolarity adalah suatu 

kondisi dimana satu Negara memiliki kapabilitas yang lebih secara signifikan 

dibandingkan dengan Negara lainnya128. Wohlforth berpendapat bahwa ambang 

batas unipolar tercapai ketika satu Negara dalam hal ini Amerika Serikat, begitu 

kuat sehingga tidak ada kemungkinan koalisi yang berlawanan terhadapnya. 

Namun, konsep ini masih mengandung sejumlah ambiguitas. Tidak jelas apakah 

definisi ini berarti bahwa negara pemimpin memiliki lebih dari 50% dari total 

sumber daya sistem, atau jika negara pemimpin hanya begitu kuat sehingga, 

                                                
126 Ibid 
127 Stephen M. Walt. 2009. Alliances in a Unipolar World. Cambridge University Press. 
128 Robert Jervis. Unipolarity: 2009. A Structural Perspective, World Politics, Vol. 61, No. 1, 

International Relations Theory and the Consequences of Unipolarity, hal. 188-213 
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praktisya akan sulit dan hampir mustahil untuk menyatukan semua negara-negara 

yang akan dibutuhkan untuk melakukan balancing terhadap Amerika Serikat129.  

Demikian pula, jika suatu koalisi tandingan terbentuk, seberapa besar 

koalisi tersebut harus mencapai angka kapabilitas yang dimiliki Amerika Serikat 

untuk menggeser struktur dari unipolar kembali ke bipolar atau multipolar? Apakah 

sistem ini unipolar jika tidak ada negara lawan atau koalisi yang bisa berharap untuk 

mengalahkan Amerika Serikat dalam perang habis-habisan, atau apakah itu menjadi 

multipolar begitu negara lain atau koalisi hanya mampu mengenakan biaya yang 

cukup untuk menggagalkan tujuan utama dari Amerika Serikat tanpa harus 

memaksakan kehendaknya pada Amerika Serikat? Hubungan antara daya laten 

versus mobilisasi juga ambigu, apakah sistem unipolar jika negara-negara lain tidak 

memiliki potensi kapabilitas untuk menantang Amerika Serikat tidak peduli 

seberapa keras mereka mencoba, atau apakah itu unipolar hanya karena Negara 

yang berpotensi untuk melakukan balancing telah secara sadar memilih untuk tidak 

mencurahkan sumber daya mereka untuk hal tersebut130. 

                                                
129 William C. Wohlforth. US Strategy in a Unipolar World hal.103-4 
130 Keir Lieber and Gerrard ALexander. 2005. Waiting for Balancing: Why the World is Not 

Pushing Back. Inernational Security 30 hal. 116-19 
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Grafik 4.1 Perbandingan jumlah populasi Amerika Serikat dengan Negara 

lain131 

Sumber: Data Olahan dari TheWorld Bank 

Data yang ditampilkan grafik 4.1 menjelaskan bahwa selama hampir dua 

dekade terkahir Amerika Serikat secara konsisten menjadi Negara terbesar urutan 

ketiga dari seluruh dunia di bawah China dan India. Terjadi peningkatan pada 

populasi Amerika Serikat, walau tidak terlalu signifikan akan tetapi cukup 

konsisten. Sebagai Negara terbesar ketiga tentunya Amerika Serikat akan memiliki 

posisi tawar yang signifikan dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan 

populasi sebuah Negara adalah salah satu perwujudan atau bentuk signifikan akan 

eksistensi sebuah Negara. Negara dengan populasi yang besar, seperti China, India, 

dan Amerika Serikat, akan memiliki posisi strategis di dunia internasional 

                                                
131 World Bank. Population total. World Development Indicators, The World Bank Group, 2019, 

data.worldbank.org/indicator/EN diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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dikarenakan dianggap mewakili kepentingan individu dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Tidak hanya itu, populasi sekilas juga menjadi alat untuk memberi kesan 

kepada Negara lain bahwa Negara tersebut memiliki sumber daya yang besar untuk 

mendukung kepentingan negaranya, termasuk jika terjadi konflik atau perang yang 

melibatkan negaranya dengan Negara lain.  

Selanjutnya untuk melihat Amerika Serikat sebagai Negara hegemon dari 

sistem dunia yang unipolar ini maka dapat diukur melalui kekuatan ekonomi dari 

Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi ini diukur menggunakan total Gross Domestic 

Product (GDP). GDP tersebut merupakan jumlah pendapatan kotor nasional sebuah 

Negara yang kemudian akan diketahui sejauh mana kekuatan ekonomi yang 

dimiliki oleh Negara tersebut dalam memanfaatkan atau mengalokasikan sumber 

dayanya secara maksimal untuk mendukung kepentingan nasionalnya.  

Grafik 4.2 Perbandingan GDP Amerika Serikat dengan Negara lain132 

Sumber: Data Olahan dari TheWorld Bank 

                                                
132 World Bank. GDP. World Development Indicators, The World Bank Group, 2019, 

data.worldbank.org/indicator/EN diakses pada tanggal 19 Mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Berdasarakan data yang ditampilkan oleh grafik 4.2 selama hampir dua 

dekade terakhir yaitu mulai dari 1990 hingga 2017, Amerika Serikat selalu 

memimpin dan memiliki GDP yang sangat tinggi dibandingkan dengan Negara 

lainnya. Selama dua dekade tersebut pula Amerika Serikat selalu mengalami 

peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan akan tetapi tiap tahunnya GDP 

Amerika Serikat menunjukkan peningkatan. Mengingat kekuatan ekonomi suatu 

negara merupakan aggregate power yang signifikan dan dapat dilihat secara 

transparan oleh negara lain sehingga menjadi faktor penting untuk menentukan 

ancaman yang dapat diberikan suatu negara kepada negara lainnya, mengingat hal 

ini juga menyangkut kemampuan untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki 

melalui kemampuan daya beli. 

Grafik 4.3 Perbandingan Persentase Military Expenditure yang 

diperoleh dari GDP Amerika Serikat dan Negara lain133 

Sumber: Data Olahan dari TheWorld Bank 

                                                
133 World Bank. Military Expenditures (% of GDP). World Development Indicators, The World 

Bank Group, 2019, data.worldbank.org/indicator/EN diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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 Grafik 4.3 menunjukkan persentasi military expenditure yang dianggarkan 

dari GDP Amerika Serikat dan Negara lain. Dari data ini terlihat pada awal tahun 

1990an Amerika Serikat memiliki prioritas yang tinggi kemudian mengalami 

penurunan terhadap anggaran militernya pada tahun 2000. Akan tetapi kembali 

mengalami kenaikan pada tahun 2010 dan selanjutnya mengalami penurunan 

hingga tahun 2017. Berdasarkan grafik ini, sekilas indikator ini tidak begitu 

signifikan untuk menyebabkan Amerika Serikat menjadi Negara hegemon dalam 

dunia inetrnasional yang unipolar. Dikarenakan persentase military expenditure 

Amerika Serikat pada tahun 2000 kemudian 2014 hingga tahun 2017 terlihat 

persentase yang ditunjukkan lebih kecil daripada Rusia Namun jika diperhatikan 

dengan seksama dan mempertimbangkan besaran GDP masing-masing negara, 

maka akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan 

melalui grafik berikut: 

..Grafik 4.4 Perbandingan Military Expenditure Amerika Serikat 

dengan Negara lain134 

Sumber: Data Olahan dari TheWorld Bank 

                                                
134 World Bank. Military Expenditures. World Development Indicators, The World Bank Group, 

2019, data.worldbank.org/indicator/EN diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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Berdasarkan data yang ditampilkan oleh grafik 4.4 selama hampir dua 

dekade terakhir yaitu mulai dari tahun 1990 hingga tahun 2017, tidak dapat 

dipungkiri bahwa Amerika Serikat selalu memimpin dalam hal military 

expenditure. Terlihat peningkatan yang cukup signifikan terhadap military 

expenditure Amerika Serikat pada tahun 2000 hingga 2010. Dapat diasumsikan 

bahwa pada tahun 2000 hingga 2010 terjadi peningkatan karena paska kejadian 9/11 

pada tahun 2001 yang membuat Amerika Serikat meningkatkan keamanannya 

melalui military expenditure. Amerika Serikat selalu melampaui military 

expenditure Negara lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun persentasi 

military expenditure dari GDP masing-masing Negara tidak berbeda jauh, namun 

karena besaran GDP Amerika Serikat dalam nominal memang jauh lebih besar 

daripada Negara lain, pada akhirnya hal ini juga mempengaruhi nominal 

sesungguhnya dari military expenditure Negara-engara tersebut. Menariknya, 

military expenditure Amerika Serikat tidak sekedar lebih besar dari Negara lain 

tersebut, namun selisihnya juga mencapai ratusan miliar dolar. Termasuk ketika 

military expenditure Amerika Serikat mengalami penurunan jumlah di tahun 2010 

hinnga 2017. Dengan military expenditure sebesar ini, Amerika Serikat dapat 

membiayai berbagai kebutuhan pertahanan militernya melampaui Negara lain. Hal 

ini juga pada akhirnya yang menyebabkan Amerika Serikat mampu 

mendistribusikan kemampuan militernya pada seluruh pelosok dunia. 

Selanjutnya untuk mengukur kekuatan Amerika Serikat sebagai Negara 

superpower maka akan digunakan data berupa jumlah armed force atau angkatan 

bersenjata Amerika Serikat. Hal ini penting dikarenakan jumlah persenjataan dan 

anggaran militer suatu Negara tidak akan bermanfaat tanpa adanya personel atau 
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prajurit untuk menggunakannya. Mengingat armed forces juga termasuk seluruh 

sumber daya manusia yang berkerja di bawah Kementerian Pertahanan sebuah 

Negara, termasuk didalamnya anggota aktif, administrative, dan pensiunan 135 . 

Sehingga data armed forces yang digunakan disini adalah total anggota aktif atau 

total armed forces personnel active for duty, dimana jika semakin besar sebuah 

Negara memiliki armed forces tersebut maka semakin besar pula kapasitas atau 

kekuatan yang dimiliki Negara tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka, 

perbandingan total armed forces personnel active for duty Amerika Serikat dengan 

Negara lain dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 4.5 Perbandingan Total Armed Forces Personnel Active for 

Duty Amerika Serikat dengan Negara lain136 

Sumber: Data Olahan dari TheWorld Bank 

                                                
135 SIPRI, ―SIPRI Military Expenditure Database, 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database diakses pada tanggal 18 Mei 2019  
136 World Bank. Total armed forces. World Development Indicators, The World Bank Group, 

2019, data.worldbank.org/indicator/EN diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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Berdasarkan data yang diperlihatkan pada grafik 4.5 maka dapat dilihat 

bahwa Amerika Serikat mememiliki jumlah angkat yang cukup besar. Posisi satu 

dan dua menjadi posisi milik China dan India, selain menjadi dua Negara dengan 

pupulasi terbesar, tak dapat dipungkiri juga mereka juga mempunyai armed forces 

yang besar pula. Kedua Negara ini masih dapat bersaing dalam meningkatkan 

jumlah armed forces mereka tanpa takut dikejar oleh posisi ketiga dikarenakan 

selisih margin yang cukup besar. Posisi tiga hingga lima menjadi perebutan antara 

Korea Utara, Russia, dan Amerika Serikat. Posisi ini masih dapat berubah pada 

tahun-tahun selanjutnya dikarenakan selisih margin yang tidak terlalu jauh satu 

sama lain. Menjadi salah satu Negara dari lima Negara terbesar dengan total armed 

forces personnel active for duty tentunya Amerika Serikat memiliki kapasitas yang 

cukup besar di mata dunia. Memang terlihat jumlah armed forces yang dimiliki oleh 

Amerika Serikat lebih sedikit daripada India dan China, akan tetapi kapabilitas 

militer sebuah Negara saat ini tidak hanya dilihat melalui jumlah armed forces 

personnel active for duty saja. Kapabilitas militer sebuah Negara juga melihat land 

power, air power, naval power, dan juga kepemilikan senjata strategis seperti 

senjata nuklir. 

Untuk melihat land power sebuah Negara maka akan dibagi menjadi empat 

klasifikasi sistem persenjataan. Yang pertama adalah Tank, yaitu  

kendaraan militer yang digunakan sebagai senjata pasukan darat di suatu negara. 

Main Battle Tank (MBT) adalah jenis tank kuat yang tidak hanya sangat mobile 

tetapi juga sangat lapis baja. Tank membantu mengamankan dan menahan posisi 

serta mendukung kemajuan infanteri. Tank sangat penting bagi militer di negara 

mana pun karena merupakan tulang punggung dan ujung tombak dari land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

power 137 . Selanjutnya adalah Armored Fighting Vehicle (AFV) yang 

direpresantsikan oleh kepemilikan Armored Personnel Carrier (APC), Infantry 

Fighting Vehicles (IFV), dan tipe Mine Resistant, Ambush-Protected (MRAP). 

Kendaraan ini berguna untuk mengangkut prajurit dan perlengkapan ke dalam zona 

kombat.  

Kemudian yang ketiga adalah Self-propelled Artillery (SPA) yang sudah 

menjadi standarisasi untuk inventori militer di seluruh dunia. Memiliki kemampuan 

serangan jarak jauh hingga mencapai 20 kilometer menggunakan artileri. Dengan 

jangkauan yang jauh dan dapat dilengkapi dengan senjata kimia atau senjata nuklir, 

SPA ini menjadi sistem persenjataan yang penting bagi sebuah Negara. Yang 

terakhir adalah Rocket Launcher atau Multiple Launch Rocket System (MLRS), 

merupakan tingkatan selanjutnya dari SPA dimana sistem persenjataan ini mampu 

meluncurkan amunisi misil dengan jumlah banyak sekaligus dalam satu kali 

tembakan. Namun biaya yang tidak murah membuat banyak Negara masih 

menggunakan SPA daripada MLRS.  

Matra darat merupakan bagian penting dari sebuah Negara karena 

merupakan pusat dari peradaban sebuah Negara dimana pemerintahan Negara 

tersebut berdiri. Mengingat bahwa operasi militer melalui darat memungkinkan 

sebuah Negara untuk menaklukan teritori dari sebuah Negara dengan menggunakan 

penyerangan secara terus menerus. Selain itu matra darat dapat mengontrol teritori, 

penduduk, dan sumber daya musuh lebih maksimal daripada matra lainnya. 

                                                
137 World Atlas. Countries With The Most Battle Tanks 

https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-battle-tanks.html diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
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Grafik 4.6 Perbandingan Land Power Amerika Serikat dengan 

Negara lain138 

Sumber: Data Olahan dari Global Firepower 

Berdasarkan data yang diberikan grafik 4.6, sepintas dapat dilihat bahwa 

Amerika Serikat memiliki land power yang lebih rendah daripada Rusia dan China. 

Hal tersebut memang berkaitan dengan kondisi geografis Rusia dan China dimana 

sebagian besar wilayah mereka merupakan wilayah darat. Sedangkan Amerika 

Serikat walaupun memang sedikit lebih luas daripada China, akan tetapi kondisi 

geografis Amerika Serikat yang diapit oleh dua samudra membuat Amerika Serikat 

harus membagi kekuatan militernya juga ke teritori lautnya. Berbeda dengan China 

yang hanya berbatasan dengan laut pada bagian timur dan selatannya saja. Selain 

itu Rusia dan China juga berbatasan langsung satu sama lain, sehingga tidak aneh 

kedua Negara pasti akan meningkatkan land power mereka masing-masing, 

                                                
138 Global Firepower. Land Power https://www.globalfirepower.com/armor-tanks-total.asp diakses 

pada tanggal 19 Mei 2019 
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dikarenakan kedua Negara tersebut memiliki kapabilitas yang cukup seimbang. 

Tidak seperti Amerika Serikat yang berbatasan hanya dengan Kanada dan Meksiko 

yang notabene kapabilitas kedua Negara tersebut jauh di bawah Amerika Serikat. 

Sehingga Amerika Serikat tidak perlu untuk terlalu berfokus pada peningkatan land 

powernya. Meski begitu mengingat pentinganya matra darat bagi sebuah Negara, 

land power Amerika Serikat berada di posisi ketiga dibawah Rusia dan China, 

sehinggal hal ini membuat Amerika Serikat memiliki posisi strategis di dunia 

internasional, dimana rata-rata kepabilitas land power Negara lain masih jauh dari 

ketiga Negara tersebut. Terlepas dari nilai strategis matra darat, pada saat terjadi 

konflik atau perang terbuka, Negara akan lemah tanpa adanya dukungan dari dua 

matra lainnya yaitu laut dan udara. 

Kapabilitas air power sebuah Negara diklasifikasikan menjadi tiga sistem 

persenjataan. Yang pertama adalah pesawat jenis fighter atau jet tempur. Fighter 

sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa generasi. Yang terbaru adalah fifth 

generation fighter dimana setidaknya Amerika Serikat unggul jauh dalam hal ini 

yaitu memiliki setidaknya 200 unit fighter jenis tersebut. Sedangkan Negara lain 

seperti Rusia, China, dan Inggris terdaftar hanya memiliki satu buah unit dan masih 

mengandalkan fourth generation fighter139. Yang kedua adalah transport aircraft, 

dimana tujuan pesawat ini adalah mengangkut beban baik itu prajurit, kendaraan 

perang seperti Tank atau APC, dan bahkan mengangkut bom baik itu bom 

konvensional, kimia, atau nuklir. Yang terakhir adalah helicopter, merupakan 

kendaraan udara yang memiliki mobilitas tinggi dan mampu bermanuver pada 

                                                
139 New York Times. Is America's Military Big Enough? 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/22/us/is-americas-military-big-enough.html?_r=0 

diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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ketinggian rendah. Helicopter sendiri kemudian diklasifkasikan menurut fungsinya 

masing-masing, baik itu untuk menyerang, mengangkut, dan evakuasi. 

Grafik 4.7 Perbandingan Air Power Amerika Serikat dengan Negara 

lain140 

Sumber: Data Olahan dari Global Firepower 

Pada grafik 4.7 dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah air 

power jauh lebih besar daripada Negara lainnya. Selisih margin yang diperlihatkan 

pun cukup besar. Hal ini menandakan bahwa Amerika Serikat unggul jauh pada 

segi air power setelah sebelumnya berada pada posisi ketiga. Ini juga menandakan 

bahwa Amerika Serikat lebih fokus terhadap keamanan matra udaranya daripada 

matra darat. Hal ini dikarenakan matra udara sendiri memiliki sisi yang penting 

dalam keamanan militer sebuah negara. Bahwa jika sebuah negara berhasil 

mengamankan matra udara sebuah teritori baik itu teritorinya sendiri atau teritori 

                                                
140 Global Fire Power, Air Power https://www.globalfirepower.com/aircraft-total.asp diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
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pada sebuah wilayah konflik berlangsung, maka hal tersebut dapat menjawab 

semua tantangan kemanan yang mungkin muncul141. Matra Udara memungkinkan 

serangan militer yang dilakukan sebuah negara menjadi cepat dan fleksibel karena 

akurasi yang dimiliki oleh sistem persenjataan militer udara cukup tinggi. Juga 

jangkauan sasaran yang relatif jauh dan besar tanpa perlu mengeluarkan banyak 

usaha. Pentingnya matra udara ini membuat kapabilitas air power sebuah negara 

menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan. Terlepas dari pentingnya air power 

pada sebuah Negara, mengingat bahwa 71% dari bumi merupakan air142 maka tanpa 

dukungan dari naval power terutama dalam bentuk aircraft carrier, kapabilitas air 

power tersebut menjadi sia-sia dikarenakan dari sistem persenjataan air power 

untuk mendarat dan isi ulang bahan bakar jika tidak adanya pangkalan militer udara 

yang tersedia. 

Aircraft carrier merupakan simbol kekuatan dari sebuah angkatan laut 

sebuah Negara. Kemampuannya untuk memproyeksikan kapabilitas air power 

sekaligus menjadi alasan mengapa aircraft carrier menjadi simbol kekuatan. Selain 

itu aircraft carrier dapat menjadi alat untuk memberikan impresi kehadiran militer 

sebuah Negara dimana saja. Mampu mengangkut puluhan fighter membuat aircraft 

carrier menjadi inventori persenjataan militer yang penting bagi sebuah Negara. 

Akan tetapi biaya yang mahal untuk membangun dan memelihara satu buah unit 

aircraft carrier membuat beberapa Negara hanya memiliki satu atau bahkan tidak 

memiliki sama sekali. Hal ini membuat kepemilikan aircraft carrier menjadi 

                                                
141 Benjamin S. Lambeth, 1999. The Role of Air Power Going Into The 21st Century, (Seoul: 

Center for International Studies Yonsei University), hal. 124-125 
142 NGWA. Information on Earth’s Water. https://www.ngwa.org/what-is-groundwater/About-

groundwater/information-on-earths-water diakses pada tanggal 27 Mei 2019 
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sesuatu yang prestis bagi sebuah Negara. Aircraft carrier kemudian diklasifkasikan 

menjadi tiga yaitu large aircraft carrier yang mampu mengangkut jet tempur, small 

aircraft carrier yang hanya mampu membawa helicopter, dan yang terakhir adalah 

amphibious ships yang juga hanya mampu membawa helicopter. Grafik di bawah 

ini menghitung seluruh jenis aircraft carrier. 

Grafik 4.8 Perbandingan Naval Power Amerika Serikat dengan 

Negara lain143 

Sumber: Data Olahan dari Global Firepower 

Dari grafik 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memimpin 

kepemilikan aircraft carrier dengan memiliki 24 buah yang 10 diantaranya 

merupakan large aircraft carrier yang berkemampuan mengangkut jet tempur. 

China, Rusia, dan India hanya memiliki satu buah, sedangkan Italia memiliki dua. 

Jepang dan Perancis memiliki empat buah aircraft carrier yang hanya mampu 

                                                
143 Global Fire Power, Naval Power https://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp diakses 

pada tanggal 19 Mei 2019 
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membawa helicopter saja. Total dari aircraft carrier yang mampu membawa jet 

tempur di dunia hanya 18 buah dan hampir separuh diantaranya dimiliki oleh 

Amerika Serikat. Kapabilitas naval power yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini 

diwakili oleh kepemilikan aircraft carrier yang jauh melampaui Negara-negara 

lainnya. Secara umum, matra laut ini memiliki sisi penting yang signifikan bagi 

suatu Negara dikarenakan dua per tiga permukaan bumi merupakan wilayah laut, 

dan Amerika Serikat dapat mengerahkan pasukannya melalui wilayah tersebut 

tanpa meminta izin resmi dari suatu Negara144. Hal ini kemudian menjelaskan 

aircraft carrier dan dukungan naval power lainnya menjadi alat untuk 

memproyeksikan kekuatan sebuah Negara di luar teritorinya. Hal ini didukung pula 

oleh kapabilitas air power yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan dukungan dari 

land powernya juga.  

Kapabiltas militer yang dimiliki Amerika Serikat yang sangat kuat ini 

kemudian didukung oleh kepemilikan senjata strategis berupa senjata nuklir. 

Seperti yang diketahui bahwa senjata nuklir merupakan senjata pemusnah masal 

yang memiliki daya hancur yang luar biasa. Amerika Serikat merupakan Negara 

pertama yang menggunakan teknologi senjata nuklir tersebut pada perang dunia dua 

yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Daya hancur yang 

luar biasa disebabkan oleh senjata nuklir tersebut yang akhirnya membuat Jepang 

menyerah. Kemudian teknologi senjata nuklir ini tersebar yang akhirnya Rusia, 

Inggris, Perancis, dan China secara berturut mulai mengembangkan senjata nuklir 

mereka masing-masing. Mengingat daya hancur yang dimiliki oleh senjata nuklir 

                                                
144 Global Security, Sea Power diakses dari: http://www.globalsecurity.org/military/ops/sea.htm 

pada tanggal 27 Mei 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ini, akhirnya Amerika Serikat dan keempat Negara lainnya yang sudah memiliki 

membentuk The Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) pada tahun 1968. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah teknologi senjata nuklir ini semakin tersebar luas dan 

tidak terkontrol perkembangannya. 

Grafik 4.9 Negara-negara yang Memiliki Senjata Nuklir145 

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute 

Strategic deployed nuclear warhead merupakan hulu ledak nuklir yang 

sudah terpasang pada sistem persenjataan masing-masing Negara. Stockpiled 

nuclear warhead adalah hulu ledak cadangan yang disimpan yang memiliki 

potensial untuk digunakan pada sistem persenjataan. Retired nuclear warhead 

merupakan hulu ledak yang sudah tidak akan digunakan akan tetapi masih 

                                                
145 SIPRI, World Nuclear Forces https://www.sipri.org/yearbook/2019/06 diakses pada tanggal 19 

Mei 2019 
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tersimpan sambil menunggu proses pelucutan. Total dari seluruh senjata nuklir 

yang dimiliki oleh kesembilan Negara tersebeut hampir 14.000 hulu ledak, dimana 

lebih dari 90% adalah kepemilikan dari Rusia dan Amerika Serikat. Dari grafik 4.9 

dapat dilihat margin yang dimiliki oleh dua Negara tersebut dengan Negara lainnya. 

Hal ini membuat kedua Negara tersebut menjadi Negara yang patut diperhitungkan 

di dunia internasional karena nilai strategis dari senjata nuklir. Senjata nuklir bukan 

hanya senjata destruktif pemusnah masal, akan tetapi senjata nuklir juga menjadi 

senjata yang dapat mencegah dan melinduingi sebuah Negara dari konflik atau 

perang terbuka dengan musuh146. Yang kemudian hal tersebut menghadirkan yang 

disebut efek deterrence, dimana salah satu pihak enggan menyerang lebih dulu 

dengan menggunakan senjata nuklir karena dikhawatirkan musuh akan membalas 

dengan senjata serupa. Mengingat daya hancur yang disebabkan oleh senjata nuklir, 

lantas membuat kedua pihak enggan untuk menyerang lebih dulu yang kemudian 

dapat menghindari terjadinya konflik atau perang147 

Kepemilikan senjata nuklir dan kapabilitas militer yang dahsyat lantas 

membuat Amerika Serikat disegani oleh dunia internasional. Namun terdapat 

beberapa Negara juga memiliki kapabilitas yang hampir serupa dengan Amerika 

Serikat seperti Rusia dan China. Akan tetapi terdapat satu hal yang membedakan 

Amerika Serikat dengan Negara lain tersebut. Yaitu kemampuan Amerika Serikat 

dalam mendistribusikan powernya ke seluruh penjuru dunia dengan mudah. 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat lantas menyebut kemampuan ini dalam 

                                                
146 Ken Berry, Patricia Lewis, Benoît Pélopidas, Nikolai Sokov dan Ward Wilson,  

Delegitimizing Nuclear Weapons Examining the validity of nuclear deterrence, (St. Monterey: 

Monterey Institute of International Studies, 2010), hal. iv-v 
147 Bates Bill, Deterrence Effect, http://foreignpolicy.com/2012/10/05/deterrent-effect/ diakses 

pada tanggal 17 Mei 2019   
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istilah power projection. Artinya adalah kemampuan suatu Negara untuk 

menggunakan seluruh atau sebagian elemen kekuatan nasionalnya  baik berupa 

politik, ekonomi, atau militer, secara efektif untuk menyebarkan dan 

mempertahankan kekuatan diberbagai penjuru dunia dalam menghadapi krisis atu 

konflik yang ada dan berkontriubisu pada peningkatan stabilitas regional148. Power 

projection yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dapat berupa pangkalan militer 

angkatan darat (army), angkatan udara (air force), angkatan laut (navy), mariner 

(marine), dan operasi militer bersama dengan Negara lain (joint operation). Berikut 

tabel penyebaran instalasi militer Amerika Serikat di berbagai lokasi di dunia: 

Tabel 4.1 Penyebaran Instalasi Militer Amerika Serikat149 

No. Negara Air Force 

Base 

Army 

Base 

Navy 

Base 

Marine 

Base 

Joint 

Ops 

1 Afghanistan 1 - - 3 2 

2 Arab Saudi 5 - - - - 

3 Belanda - 1 - - 1 

4 Belgia - 2 - - - 

5 Bulgaria 3 1 - - - 

6 Bahrain - - 2 - - 

7 Greenland 1 - - - - 

8 Guam - - 2 - - 

9 Inggris 6 - - - - 

                                                
148 United States Departement of Defense, “Dictionary of Military and Associated term‖, diakses 

dari: http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1_02(05).pdf pada tanggal 21 Maret 2019   
149 Military, Military Base https://www.military.com/base-guide/browse-by-name diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
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10 Irak - 6 - 1 5 

11 Italia 1 2 4 - - 

12 Jepang 3 3 4 13 - 

13 Jerman 2 17 - 1 1 

14 Korea Selatan 2 12 1 - - 

15 Kosovo - 1 - - - 

16 Kuba - - 1 - - 

17 Kuwait - 7 - - 1 

18 Kyrgyzstan 1 - - - - 

19 Portugal 1 - - -  

20 Qatar 1 - - - - 

21 Singapura - - 1 - - 

22 Spanyol 1 - 1 - - 

23 Turki 2 - - - - 

24 Yunani - - 1 - - 

Sumber: Data olahan dari Military Base 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki instalasi militer 

yang tersebar di 24 negara. Setidaknya ada satu instalasi militer Amerika Serikat di 

tiap kawasan. Sehingga, Amerika Serikat mampu memproyeksikan seluruh 

kapabilitas militernya dengan mudah, cepat, dan efisien dalam menghadapi krisis 

atu konflik yang ada dan berkontriubisu pada peningkatan stabilitas regional 

kawasan tersebut. Mengingat Amerika Serikat hanya menggunakan rata-rata 

hampir dibawah 4% dari GDPnya per tahun untuk military expenditurenya. Hal 

tersebut lah yang membedakan Amerika Serikat dengan Negara lainnya, adalah 
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kemampuan untuk mendistribusikan power ke seluruh penjuru dunia dengan mudah 

dan cost yang sedikit membuat Amerika Serikat patut disegani.  

Data-data diatas kemudian membuktikan bahwa keadaan dunia 

internasional saat ini adalah unipolar dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya, 

maka tidak dapat dipungkiri dengan menggunakan data yang ada bahwa pernyataan 

mengenai Amerika tersebut memang benar. Amerika Serikat mempunyai ekonomi 

terbesar didunia dengan margin hampir 60% terhadap ekonomi terbesar nomor dua 

yaitu Cina pada tahun 2010. Begitu juga halnya dengan military expenditure yang 

dimiliki oleh Amerika Serikat. Military expenditure Amerika Serikat bahkan lebih 

besar dari jumlah military expenditure seluruh dunia. Walaupun memang terjadi 

penurunan pada tahun 2010-2017, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan 

dikarenakan besarnya angka yang ditunjukkan masih sangat besar bila 

dibandingkan dengan Negara lain. 

Munculnya kekuatan multipolar memang memungkinkan tetapi menurut 

para peneliti pada saat itu hal tersebut akan terjadi selama beberapa dekade setelah 

Amerika Serikat menikmati kedigdayaannya sendiri. Tidak ada penantang serius 

yang benar-benar akan menjadi rival Amerika, meskipun beberapa negara memiliki 

potensi untuk melakukannya seperti Jerman, Cina, Jepang, Inggris, Perancis dan 

Rusia. Meskipun negara-negara tersebut memiliki peningkatan dalam hal ekonomi, 

militer, dan politik akan tetapi kekuatan Amerika Serikat terlalu besar bahkan 

melebihi batas sehingga membuat hal tersebut susah untuk dihadapi oleh Negara 

lainnya150. Dan terlebih Amerika Serikat berada pada lokasi geografis yang ideal 

                                                
150 Charles Krauthammer. 1990. The Unipolar Moment, Foreign Affairs, Vol. 70. Hal. 23-24 
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dan terisolasi dari Negara kuat lainnya. Dalam hal ini membuat Amerika Serikat 

tidak merasakan adanya ancaman langsung terhadap dirinya. Sehingga susah untuk 

melakukan balancing terhadap Amerika Serikat dalam skala global151.  Amerika 

Serikat yang terisolasi membuat Amerika Serikat untuk menggunakan senjata 

strategis dengan tujuan pertahanan. Statusnya sebagai Negara hegemeon yang 

memiliki kapabilitas yang kuat tentunya hal tersebut memungkinkan untuk 

menimbulkan ancaman bagi Negara lainnya. Kemudian hal tersebut membuat 

Negara lain meningkatkan kapabilitasnya demi menyeimbangkan ancaman tersebut 

dalam skala yang lebih kecil yaitu regional.  

5.2. Korea Utara sebagai Regional Threat 

Negara dalam menyeimbangkan suatu Negara hegemon atau suatu ancaman 

dapat menggunakan usaha internal atau eksternal. Keduanya mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan Negara tersebut dalam untuk mempertahankan 

kepentingan nasionalnya di sistem internasional yang anarki 152 . Kebanyakan 

Negara memang lebih condong menggunakan usaha eksternal seperti kerjasama 

atau aliansi dengan Negara lain. Namun ada sebagian Negara mencoba untuk 

menyeimbangkan kekuatan dari unipole, dalam hal ini Amerika Serikat melalui 

usaha internal. Contohnya adalah usaha yang dilakukan Iran dan Korea Utara untuk 

mengembangkan teknologi senjata nuklir terinspirasi dengan tujuan sebagai 

                                                
151 William C. Wohlforth. 2002. US Strategy in Unipolar World. In G. Ikenberry, America 

Unrivaled: The Future of the Balance of Power hal. 98-118. New York: Cornell Uni1versity Press, 

hal 100 
152 Stephen G. Brooks and William Wohlforth. 2005. Hard Times for Soft Balancing. International 

Security 30 hal. 78. 
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deterrence serangan dari Amerika Serikat atau menghindari tekanan dari Amerika 

Serikat153. 

Secara geografis Korea Utara berada di regional kawasan Asia Timur. 

Korea Utara merupakan bagian dari Semenanjung Korea yang terpecah menjadi 

Korea Utara dan Korea Selatan pada masa Perang Dunia II. Perpecahan tersebut 

kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya Perang Korea pada tahun 1950154. 

Sejarah yang kelam diantara kedua Negara tersebut membuat hubungan diplomatik 

kedua Negara tidak terlalu bagus. Ditambah dengan kondisi geografis yang dimana 

kedua Negara berbatasan langsung membuat Korea Utara dan Korea Selatan saling 

waspada satu sama lain. Hingga saat ini Korea Utara dan Korea Selatan hanya 

dibatasi oleh Demiliterize Zone (DMZ). Akan tetapi yang patut diwaspadai bukan 

hanya sekedar kedekatan geografis, melainkan adalah kepemilikan nuklir yang 

digunakan Korea Utara untuk mempersenjatai kepentingan militernya melalui 

ujicoba-ujicoba rudal balistiknya.  

Korea Utara mulai tertarik dalam pengembangan teknologi nuklir dimulai 

sejak paska Perang Dunia II. Saat itu, Korea Utara mulai mengembangkan nuclear 

fuel cycle yang memiliki kapabilitas untuk mengolah plutonium dan uranium 

menjadi material fosil155. Pada November 2010 Korea Utara meluncurkan program 

pengayaan uranium yang bertujuan untuk menghasilkan low enriched uranium 

yang merupakan bahan bakar pembangkit listrik berbasis reaktor nuklir, namun 

                                                
153 Stephen M. Walt. 2009. Alliances in a Unipolar World (Cambridge University Press) hal. 17. 
154 History. Korean War https://www.history.com/topics/korea/korean-war diakses pada tanggal 19 

Mei 2019 
155 North Korea’s Nuclear and Missile Program https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-

asia/korean-peninsula/north-korea-s-nuclear-and-missile-programs diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.history.com/topics/korea/korean-war
https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/north-korea-s-nuclear-and-missile-programs
https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/north-korea-s-nuclear-and-missile-programs


85 

 

tujuan sebenarnya adalah untuk menghasilkan high enriched uranium yang 

merupakan bahan utama pembuatan senjara nuklir156.  

Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir setidaknya sebanyak enamkali. 

Uji coba nuklir yang pertama dilakukan pada sekitar tahun 2006, dimana Korea 

Utara menggunakan kira-kira satu kilo ton uranium, akan tetapi uji coba tersebut 

berakhir gagal157. Pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan uji coba 

nuklir yamg kedua. Korea Utara meningkatkan kandungan uraniumnya menjadi 4 

kiloton. Uji coba nuklir ini dinyatakan berhasil oleh Korea Utara dan 

mengakibatkan gempa sebesar 4.7 SR158. Kemudian pada bulan Februari 2013 

Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir, uji coba ini mengakibatkan 

terjadinya gempa sebesar 5.1 SR. Korea Utara mengklaim telah menciptakan 

miniatur dari bom atom yang diledakkan Amerika Serikat di Hiroshima dan 

Nagasaki dengan berat yang lebih ringan159.  

Selanjutnya uji coba nuklir Korea Utara yang keempat dilakukan sekitar 

pada bulan Januari 2016. Korea Utara melakukan uji coba hydrogen bom yang 

memiliki kapabilitas setara dengan thermonuclear. Kemudian uji coba kelima 

Korea Utara dilakukan pada September 2016. Korea Utara melakukan uji coba 

terhadap 20 kiloton uranium yang mengakibatkan gempa sebesar 5,3 SR. Pada 

tahun 2017, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang keenam tepat pada 

tanggal 3 September 2017. Uji coba ini mengakibatkan gempa sebesar 6,3 SR. 

                                                
156 NTI, North Korea Strategic Threat http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/ diakses 

pada tanggal 19 Mei 2019 
157 NTI, North Korea Nuclear http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/ diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
158 Ibid 
159 Ibid 
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Korea Utara  mengklaim perangkat itu adalah bom hidrogen yang bisa dipasang di 

rudal antarbenua. Senjata delapan kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di 

Hiroshima pada tahun 1945160. Selain menyatakan bahwa berhasil melakukan uji 

coba, Korea Utara juga berhasil membuat teknologi nuclear warhead yang 

berukuran kecil sehingga dapat dimuat ke dalam sebuah misil. Hal ini dilakukan 

oleh Korea Utara untuk menunjukkan bahwa Korea Utara juga memiliki senjata 

yang destruktif untuk merespon ancaman yang datang ke negaranya161. 

Sampai saat ini belum ada data resmi mengenai kepemilikian senjara nuklir 

Korea Utara, berikut merupakan perkiraan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara: 

Gambar 5.2.1 World Nuclear Inventory162 

Sumber: The Washington Post 

                                                
160 CNN, North Korea Nuclear Timeline https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-

korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
161 Ibid 
162 The Washington Post, Nuclear Weapons https://www.washingtonpost.com/business/nuclear-

weapons/2019/02/04/e8d229c2-289a-11e9-906e-

9d55b6451eb4_story.html?noredirect=on&utm_term=.f0e4c448fdca diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 
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Kepemilikan senjata nuklir memang menjadi ancaman bagi Negara lain 

terutama bagi Negara yang tidak mempunyai senjata nuklir. Hal ini semakin 

membuat Negara lain terancam mengingat kebikan Korea Utara yang cenderung 

agresif. Korea Utara melakukan uji coba nuklir secara terus menerus 

mengakibatkan keresahan bagi kawasan regional Asia Timur. Tingkatan ancaman 

kepemilikan senjata nuklir oleh Kora Utara ini semakin meningkat mengingat 

Korea Utara mempunyai teknologi rudal balistik untuk dapat memuat senjata nuklir 

tersebut. Berbagai uji coba rudal balistik oleh Korea Utara telah dilakukan dan 

jangkauan yang dicapai pun cukup meresahkan. Berikut kepemilikan rudal balistik 

Korea Utara: 

Tabel 4.2 Kepemilikan Rudal Balistik Korea Utara163 

Nama Jarak Tempuh Propellant Status 

Frog-7 70 km Solid Operational 

KN-02 (Toksa/SS-

21 variant) 

120-170 km Solid Operational 

Scud-

B variant/Hwasong 

5 

300 km Liquid Operational 

KN-18/ Scud 

variant 

450+ Liquid Tested/Development 

                                                
163 Arms Control Association, Worldwide Ballistic Missile Inventories 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles diakases pada tanggal 19 Mei 2019 
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Scud-

C variant/Hwasong 

6 

500 km Liquid Operational 

Scud-C 

variant/Hwasong 7 

700-1,000 km Liquid Operational 

KN-

11/Pukkuksong-

1/Polaris-1 

1,200 km Solid Tested/Development 

No-Dong-1 1,200-1,500 km 

 

Liquid Operational 

KN-

15/Pukkuksong-2 

1,200-2,000 km Solid Tested/Development 

Taepo Dong-1 2,000-5,000 km Liquid Tested 

No-Dong-2(B)/ 

Musudan/BM-

25/Hwasong-10 

2,500-4,000 km Liquid Tested/Development 

KN-17/Hwasong-

12 

4,500 km Liquid Tested/Development 

Taepo Dong-2 (2-

stage) 

4,000-10,000 

km 

Liquid Tested/Development 

KN-08/Hwasong-

13  

5,500-11,500 

km 

Liquid Development 

KN-14/Hwasong-

13/KN-08 Mod 2 

8,000-10,000 

km 

Liquid Development 
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Taepo Dong-2 (3-

stage)/Unha-2 SLV 

10,000-15,000 

km 

Liquid  

Tested/Development 

 

KN-20/Hwasong-

14 

10,000+ km Liquid Tested/Development 

KN-22/Hwasong-

15 

13,000 km Liquid Tested/Development 

Sumber: Data Olahan dari Arms Control 

Korea Utara adalah salah satu dari negara-negara yang mempunyai 

kebijakan untuk mengembangkan dan juga melakukan uji coba teknologi senjata 

nuklir dan rudal balistik. Pada tahun 1960 Korea Utara melakukan pengembangan 

rudal balistik untuk pertama kali. Pada saat itu Korea Utara membeli Surface to Ship 

Missile (SSAM) dan roket FROG-5/7 dari Rusia. itu Rusia menolak untuk 

membantu pengembangan rudal balistik Korea Utara, padahal Korea Utara telah 

membeli SSAM dan roket FROG-5/7 dari Rusia. Sehingga pada tahun 1970 Korea 

Utara berpaling ke China untuk membantu pengembangan rudal balistik Korea 

Utara. Yang akhirnya China mengirimkan SSAM, SAM dan bantuan teknikal untuk 

pengembangan rudal balistik Korea Utara. Pada tahun 1971, Korea Utara dan China 

menandatangani kerjasama untuk memperoleh, mengembangkan dan memproduksi 

rudal balistik serta sistem persenjataan lainnya, namun kerjasama substansial antara 

China dan Korea Utara belum juga dimulai hingga tahun 1977164. Korea Utara 

menyadari adanya kekurangan pada potensi sumber daya manusia yang 

                                                
164 NTI, North Korea Early Ballistic Missile Development, 

http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-systems/ diakses pada tanggal 17 Mei 

2019 
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dimilikinya, hal ini membuat Korea Utara memutuskan untuk melakukan transfer 

hardware dan teknologi dari perusahaan yang lebih maju. Pada tahun 1976 Mesir 

membantu Korea Utara dengan mengirimkan rudal SCUD-B untuk memulai 

program reverse engineering. 

Pada tahun 1984 akhirnya Korea Utara telah berhasil memproduksi rudal 

balistik yang merupakan tiruan dari model rudal SCUD-B yang dikirim oleh Mesir 

dalam program reverse engineering sebelumnya. Rudal ini akhirnya dinamakan 

rudal Hwasong-5. Korea Utara kemudian melakukan uji coba perdana terhadap 

rudal tersebut165. Pada tahun 1985 Korea Utara melakukakn kerjasama dengan Iran 

demi mengoptimalkan finansial untuk kepentingan pengembangan dan finansial. 

Hal ini bertujuan agar nantinya Iran dapat membeli rudal dari Korea Utara. Korea 

Utara akhirnya memutuskan untuk mulai membangun stasiun peluncuran dan basis 

misil untuk memproduksi rudal Hwasong-5 secara masal pada tahun 1985 ke 1986. 

Korea Utara akhirnya berhasil memproduksi rudal Hwasong-5 secara masal, 

kemudian Korea Utara memulai pengembangan rudal selanjutnya yang bernama 

Hwasong-6 atau SCUD-C. Setelah itu Korea Utara mulai melakukan 

pengembangan terhadap rudal balistik baru yaitu Nodong Ballistic Missile di tahun 

1987 hinga 1988166. 

Pada akhir tahun 1980 melalui Natural Science Institute, Korea Utara 

memulai program pengembangan Nodong Intermediate-Range Ballistic Missile. 

Pada mei 1990, Korea Utara melakukan uji coba terhadap IRBM (Intermediate-

                                                
165 Ibid 
166 NTI, North Korea Intermediete-Range Ballistic Missile, 

http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-systems/ diakses pada tanggal 17 Mei 

2019   
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Range Ballistic Missile) di Musudan-ri Missile Test Site, namun sayangnya uji coba 

ini gagal, uji coba tersebut baru berhasil pada tahun 1993. Akhirnya pada tahun 

1995 Korea Utara memulai mengoperasikan misil balistik Nodong. Pada tahun 

1980an juga, selain melakukan pengembangan terhadap Nodong, Korea Utara juga 

melakukan pengembangan terhadap IRBM lain, yaitu Taepodong-1 dan melakukan 

uji coba perdananya pada 31 Agustus 1998167. Setelah itu pada tahun 2003, Korea 

Utara diketahui telah melakukan pengembangan ballistic missile model baru yang 

diambil melalui pencitraan satelit milik Amerika Serikat, dimana ballistic missile 

tersebut diketahui sebagai Musudan BM-5168. Ballistic missile ini meniru model 

misil milik Rusia yaitu R-27(SS-N-6) liquid fueled submarine-launched ballistic 

missile dengan jarak jangkau 2,500km. Musudan pertama kali ditunjukkan ke 

publik oleh Korea Utara pada tahun 2007, pada tahun 2009 Korea Utara 

mengekspor Musudan ballistic missile ke Iran169. 

Pada tahun 2010 Korea Utara kembali memamerkan Musudan ballistic 

missile melalui parade militer Kim Jong Un. Korea Utara tidak pernah melakukan 

uji coba terhadap Musudan sampai tahun 2016, pada bulan Juni 2016 merupakan 

kali pertama Korea Utara melakukan uji coba terhadap Musudan, dimana pada saat 

itu Korea utara melakukan uji coba sebanyak enam kali, dan hanya uji coba keenam 

yang berhasil. Dan pada tahun yang sama Korea Utara kembali melakukan uji coba 

                                                
167Ibid 
168 Ibid 
169 Ibid 
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terhadap Musudan sebanyak enam kali, dan keenam percobaan Musudan tersebut 

berhasil, serta berhasil menempuh jarak 4,000km170. 

Pengembangan ICBM atau Inter-Continental Ballistic Missile pertama kali 

dilakukan pada pertengahan tahun 1990an, dimana ICBM pertama Korea Utara 

dinamakan Taepodong-2171. Mesin dari Taepodong-2 ini masih menggunakan mesin 

yang sama dengan Nodong dan juga basis yang sama dengan Nodong. Tes awal dari 

Taepodong-2 hanya menghasilkan ledakan yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2006, 

Korea Utara kembali melakukan uji coba terhadap Taepodong-2, tetapi dengan model 

yang jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan program pengembangan 

awalnya, namun uji coba tersebut gagal seletah Taepodong-2 mengorbir selama 42 

detik. Pada April 2009, Korea Utara meluncurkan Unha-2 yang merupakan space 

launch vehicles. Pada tahun 2011, Korea Utara menyelesaikan projek pembangunan 

Sohae Satellite Launching Station. Pada 12 April 2012 Korea Utara melakukan uji coba 

terhadap Unha-3 sebagai bentuk perayaan 100 tahun kelahiran Kim Il Sung, namun tes 

tersebut gagal dan kembali melakuukan uji coba pada desember 2012. Selain itu Korea 

Utara juga melakukan pengembangan dan uji coba SLBM atau Submarine-Launched 

Ballistic Missile. Pengembangan sudah dilakukan sejak tahun 2015, namun baru 

melakukan uji coba perdananya pada tahun 2016. 

Pada tahun 2017, Korea Utara kembali melakukan beberapa uji coba rudal 

balistik. Setidaknya 17 uji coba rudal dilakukan oleh Korea Utara sepanjang tahun 

2017. Uji coba ini dapat dibilang berjalan dengan sukses. Pada tahun ini termasuk tes 

                                                
170 The Guardian, North Korea: UN Security Council “to meet” after missile test, 

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/north-korea-launches-missile-but-test-appears-

to-have-failed diakses pada 17 April 2019 
171NTI, North Korea Inter-Continental Missile Development, 

http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-systems/ diakses pada 18 April 2019 
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pertama dari rudal baru Korea Utara yaitu, Hwasong-12. Pada 4 April 2017, Korea 

Utara meluncurkan rudal balistik Hwasong-12 yang mencapai Laut Jepang. Tes itu 

datang setelah seharian merayakan Presiden Abadi Korea Utara Kim Il-sung172. Rudal 

tersebut merupakan jenis rudal yang paling banyak diuji selama tahun ini. Salah satu 

uji coba rudal balistik pada tahun 2017 sangat terkenal karena beberapa contoh rudal 

balistik Korea Utara melewati Jepang, memprovokasi tanggapan dari pemerintah 

Jepang. Pada tahun ini juga terdapat beberapa uji coba ICBM.  Pada 4 Juli 2017, Korea 

Utara menguji ICBM. Rudal itu terbang sekitar 40 menit, dari lokasi peluncuran kea 

rah Laut Jepang. Rudal itu dinamakan Hwasong-14173. Pada tanggal 29 Agustus 2017 

Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik HWasong-12. Rudal ini 

melewati kawasan Hokkaido, Jepang, yang kemudian membuat Perdana Menteri 

Shinzo Abe geram174. 

Kepemilikan senjata nuklir dan kebijakan agresif berupa uji coba nuklir dan uji 

coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara menimbulkan keresahan bagi 

kawasan regional Asia Timur. Mengingat bahwa yang dilakukan oleh Korea Utara 

merupakan termasuk jenis balancing terhadap unipole yaitu Amerika Serikat. Korea 

Utara memang tidak mempunyai kapabalitas secara global untuk head to head melawan 

Amerika Serikat, maka dari itu Korea Utara bersikeras untuk mengembangkan 

teknologi senjata nuklir sebagai deterrence untuk mengadapi ancaman Amerika 

Serikat. Amerika Serikat mempunyai power projection di kawasan regional Asia Timur 

                                                
172 BBC, North Korean missile fired ahead of US-China summit 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-39499007 diakses pada tanggal 18 April 2019 
173 ABCNews, US threatens military action at emergency UN meeting on North Korea  

https://abcnews.go.com/International/security-council-hold-emergency-meeting-north-

korea/story?id=48449002 diakses pada tanggal 18 April 2019 
174 The Guardian, Trump and Abe vow to increase pressure after North Korea fires missile over 

Japan https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/north-korea-fires-missile-japan diakses 

pada tanggal 18 April 2019 
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yaitu aliansinya dengan Asia’s Alliance Triangle yang merupakan gabungan aliansi 

formal antara Japan-US Alliance dan US-ROK Alliance. Sehingga Korea Utara melihat 

Jepang dan Korea Selatan sebagai bentuk power projection dari Amerika Serikat. Hal 

tersebutlah yang mendorong Korea Utara lantas mencoba untuk melakukan balancing 

terhadap Amerika Serikat di kawasan regional Asia Timur. Kemudian usaha balancing 

ini menimbulkan ancaman regional karena menciptakan ketidakstabilan pada kawasan 

regional Asia Timur. Jepang sebagai salah satu dari bagian aliansi dari Asia’s Alliance 

Triangle yang juga merupakan bagian kawasan regional Asia Timur mau tidak mau 

harus merespon terhadap ancaman regional yang diberikan oleh Korea Utara. 

5.3. Jepang sebagai Negara Pasifis Membutuhkan Perlindungan Amerika 

Serikat 

Jepang yang kalah dari Sekutu pada Perang Dunia II harus 

mempertanggungjawaban kebijakan agresifnya. Jepang harus rela menjadi negara 

yang tidak memiliki militer aktif seperti yang tertulis pada pasal 9 konstitusi Jepang.  

 ARTICLE 9. 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) To accomplish the aim of the 

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

potential, will never be maintained. The right of belligerency of the 

state will not be recognized.175 

 

Pasal 9 Konstitusi Jepang merupakan suatu klausul di dalam Konstitusi Nasional 

Jepang yang melarang dilakukannya perang oleh negara. Konstitusi ini mulai 

berlaku pada tanggal 3 Mei 1947, yaitu pasca Perang Dunia II. Dalam naskahnya, 

                                                
175 The Constitution of Japan 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html pada tanggal 

19 Mei 2019 
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Jepang secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang 

penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Pasal tersebut 

juga menyatakan, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, angkatan bersenjata dengan 

kesanggupan untuk melakukan perang tidak akan dipertahankan176. Hal tersebut 

kemudian mengakibatkan pelarangan terhadap Jepang memiliki kekuatan militer 

yang offensive, dan mewajibkan Jepang menggunakan kebijakan pasifisme, yaitu 

cinta damai. Jadi bisa dikatakan Jepang hanya dibolehkan memiliki militer yang 

defensive untuk negaranya serta tidak membolehkan militer Jepang untuk 

melakukan tindakan militernya di luar wilayah Jepang177.  

 Mengingat penyebab Pasal 9 Konstitusi Jepang tersebut dibuat karena sejak 

zaman Kekaisaran Meiji sebelum Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia 

Kedua, Jepang menganut paham imperialis sehingga mengekspansi wilayah-

wilayah negara tetangganya seperti China dan Korea. Tindakan embargo tersebut 

disebabkan, karena Jepang telah menjajah wilayah Korea dan China. Hal tersebut 

untuk mengambil minyak dan sumber daya alam, serta untuk menguasai kedua 

negara tersebut178. Imperialis Jepang juga menjajah ke Asia Tenggara, terutama ke 

Papua Nugini dan Indonesia untuk mencoba mencari, serta menguasai wilayah yang 

kaya akan sumber daya alamnya. Akhirnya, pasca Perang Dunia II, yaitu pada 

Agustus 1945, melalui insiden bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang 

berhasil dikalahkan dan Kekalahan tersebut menyebabkan munculnya 

                                                
176 Ibid 
177 Shimada Yuzuru, Japan Constitution, (Japan: Nagoya University) hal. 1-8. 
178 Wendy Andhika, 2013. Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil 

Dilakukan? Jurnal Hubungan Internasional, (Jakarta: Universitas Indonesia) hal. 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

pembentukan Pasal 9 Konstitusi Jepang agar Jepang tidak bisamenjadi imperialis 

lagi179. 

 Hal ini kemudian membuat keamanan Jepang hanya bisa berada di dalam 

bayang-bayang perlindungan Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat 

menjalankan perannya membangun kembali Jepang, Jepang berhasil menjadi salah 

satu Negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat di dunia. Kestabilan ekonomi 

regional dan internasional serta perlindungan keamanan wilayah yand diberikan 

Amerika Serikat membuat Jepang sedikit lega, dengan situasi tersebut muncullah 

Doktrin Yoshida yang merupakan kebijakan dari PM Yoshida Shigeru yang 

memfokuskan pertumbuhan ekspor Jepang yang harus terus meningkat dan selalu 

mengambil sikap yang sama dengan sekutunya, Amerika Serikat180.  

 Perlindungan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat ini dilandasi oleh 

Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan. 

Perjanjian tersebut pertama kali ditandatangani pada tahun 1951 di San Francisco 

Presidio setelah penandatanganan Perjanjian San Francisco (umumnya dikenal 

sebagai Perjanjian Perdamaian San Francisco) di Gedung Opera Memorial Perang 

San Francisco. Kemudian, perjanjian tersebut diamandemen lebih lanjut pada 

Januari 1960 antapa Amerika Serikat dan Jepang di Washington181 . Perjanjian 

tersebut memberikan Amerika Serikat hak untuk mendirikan pangkalan militer di 

kepulauan Jepang dengan imbalan janji Amerika Serikat untuk membela dan 

                                                
179 David. M. Gordon, 2006. The China-Japan War 1931-1945, Journal Military History hal. 82-

137 
180 The Columbia Encyclopedia, Yoshida Shigeru, 

http://www.encyclopedia.com/topic/Shigeru_Yoshida.aspx#2 diakses pada tanggal 13 Mei 2019 
181 Beina Xu, The U.S.-Japan Security Alliance https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-

security-alliance diakses pada tanggal13 Mei 2019 
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melindungi Jepang jika terjadi serangan, seperti yang tertulis pada artikel VI Treaty 

of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan. 

ARTICLE VI. For the purpose of contributing to the security of Japan 

and the maintenance of international peace and security in the Far 

East, the United States of America is granted the use by its land, air 

and naval forces of facilities and areas in Japan. The use of these 

facilities and areas as well as the status of United States armed 

forces in Japan shall be governed by a separate agreement, 

replacing the Administrative Agreement under Article III of the 

Security Treaty between Japan and the United States of America, 

signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such 

other arrangements as may be agreed upon182. 

 

 Pada saat itu Amerika Serikat sedang mempertahankan pengaruhnya di 

kawasan Asia Timur dengan memanfaatkan aliansinya dengan Jepang. Hal tersebut 

terlihat pada perang Vietnam dan perang Korea. Dengan memanfaatkan pangkalan 

militernya yang berada di Jepang, Amerika Serikat dapat dengan mudah mengirim 

pasukannya ke wilayah perang.  

 Tepatnya pada perang Korea, Amerika Serikat terpaksa menarik 

pasukannya yang berada di Jepang untuk mendukung pasukan Korea Selatan yang 

diambang kekalahan setelah Korea Utara menginvasi Korea Selatan dan menyebar 

dengan cepat ke arah selatan. Keputusan tersebut lantas membuat Jepang yang 

sebelumnya terlindungi oleh adanya pasukan militer Amerika Serikat menjadi tidak 

memiliki pertahanan sama sekali. Oleh sebab itu, pada Juli 1950, Jenderal 

MacArthur melalui surat kepada Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida, 

memperbolehkan pendirian suatu National Police Reserve (NPR) dengan personel 

sebanyak 75.000 orang dengan persenjataan ringan. Selanjutnya, pada pertengahan 

1952, sebuah National Safety Agency (NSA) dibentuk. NPR dan NSA ini 

                                                
182 MOFA, Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 

diakses di https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html pada tanggal 13 Mei 2019 
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dikembangkan lebih lanjut menjadi National Safety Force (NSF) dengan kekuatan 

sebesar 110.000 personel183. 

 Jepang berpandangan bahwa negara itu seharusnya hanya memiliki 

pertahanan minimum yang diperlukan untuk menghadapi ancaman eksternal.  

Untuk menghindari munculnya kebangkitan militerisme, para pemimpin Jepang 

menekankan jaminan konstitusional atas kontrol sipil atas pemerintah dan angkatan 

bersenjata dan menggunakan istilah-istilah nonmiliter untuk organisasi dan fungsi 

pasukan. Pada Juli 1954, akhirnya Japanese Self-Defense Forces (JSDF) dengan 

tiga cabang, yakni Ground Self-Defense Forces (GSDF) yang berfungsi sebagai 

angkatan darat, Maritime Self-Defense Forces (MSDF) sebagai angkatan laut dan 

Air Self-Defense Forces (ASDF) sebagai angkatan udara184. 

 Namun, dikarenakan pertahanan minimum yang dimiliki, maka Jepang 

tidak mempunyai kapabilitas militer yang offensive sehingga hal ini membuat 

Jepang tidak mempunyai deterrence dalam menghadapi ketidakseimbangan 

kekuatan pada kawasan Asia Timur, terutama pada isu uji coba nuklir dan rudal 

balistik Korea Utara. Hal ini akan diperjelas dengan perbandingan kapabiltas militer 

antara Jepang dengan Korea Utara. 

 

 

                                                
183 Beina Xu, The U.S.-Japan Security Alliance diakses di https://www.cfr.org/backgrounder/us-

japan-security-alliance pada tanggal13 Mei 2019 
184 Japan Self-Defense Force diakses di https://fas.org/irp/world/japan/jda.htm pada tanggal 15 Mei 

2019 
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Grafik 5.1 Perbandingan Total Armed Forces Personnel Active for 

Duty Jepang dengan Korea Utara185 

Sumber: Data olahan dari Global Firepower 

 Dari grafik 5.1 dapat dilihat bahwa perbandingan total armed forces 

personnel active for duty Jepang jauh leibh sedikit dibandingkan dengan Korea 

Utara. Selisih margin yang diperlihatkan pun terlihat cukup jauh, Korea Utara 

hampir memiliki armed forces personnel active for duty hampir lima kali lipat 

daripada Jepang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Korea Utara memiliki 

keunggulan pada segi total armed forces. 

                                                
185 Global Fire Power, Armed Forces https://www.globalfirepower.com/active-military-

manpower.asp 
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Grafik 5.2 Perbandingan Land Power Jepang dengan Korea Utara186 

Sumber: Data olahan dari Global Firepower 

 Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan land power Jepang dengan 

Korea Utara. Dapat dilihat di grafik 5.2 bahwa Korea Utara mengungguli seluruh 

kategori land power. Mulai dari Tank, AFV, SFA, dan MLRS. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Korea Utara kembali memiliki keunggulan, kali ini dari segi 

land power.  

 

 

                                                
186 Global Fire Power, Land Power https://www.globalfirepower.com/armor-tanks-total.asp 

diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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Grafik 5.3 Perbandingan Air Power Jepang dengan Korea Utara187 

Sumber: Data olahan dari Global Firepower  

 Dari grafik 5.3 dapat dilihat perbandingan air power antara Jepang dengan 

Korea Utara. Kedua negara sekilas tampak terlihat seimbang. Jepang terlihat unggul 

dari kategori helicopter dan transport aircraft. Akan tetapi Jepang harus mengakui 

keunggulan dari Korea Utara dalam kategori fighter jets. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Korea Utara lebih unggul dari segi air power, dikarenakan 

fighter jet memiliki kapabilitas yang lebih tinggi daripada helicopter dan transport 

aircraft dikarenakan daya hancur yang dimiliki fighter jets. 

                                                
187 Global Fire Power, Air Power https://www.globalfirepower.com/aircraft-total.asp diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
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Grafik 5.4 Perbandingan Naval Power Jepang dengan Korea Utara188 

Sumber: Data olahan dari Global Firepower  

 Berdasarkan grafik 5.4 diatas dapat dilihat bahwa Korea Utara memiliki 

jumlah kapal lebih banyak daripada Jepang. Akan tetapi Korea Utara lebih unggul 

pada kategori patrol vessels yang notabene merupakan kapal patroli yang tidak 

memiliki daya tempur yang tinggi. Berbanding dengan Jepang yang memiliki 

keunggulan pada kapal jenis destroyer dan carrier, dimana Korea Utara tidak 

memiliki kapal sama sekali dalam kategori tersebut. Akan tetapi kekurangan 

tersebut didukung dengan unggulnya Korea Utara dalam kategori submarine. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan naval power Jepang dengan 

Korea Utara dapat dikatakan seimbang. 

                                                
188 Global Fire Power, Naval Power https://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
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 Dari data yang dipaparkan grafik-grafik diatas dapat disimpulkan bahwa 

Korea Utara unggul dari segi armed forces, land power, dan air power. Kedua 

negara memiliki kekuatan yang seimbang dari segi naval power. Lantas hal ini 

kemudian dapat memberi kesimpulan bahwa kapabilitas militer Jepang masih kalah 

jauh dibanding dengan Korea Utara. Hal ini dikarenakan kebijakan Jepang 

mengenai  angkatan militernya yang sesuai dengan pasal 9 Konstitusi Jepang yang 

membuat Jepang tidak memiliki militer yang tidak begitu kuat dalam segi ofensive. 

Ditambah lagi dengan kapabilitas ofensif yang dimiliki Korea Utara melalui 

kepemilikan teknologi senjata nuklir dan rudal balistik yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. Sehingga, Jepang harus kembali bergantung kepada Amerika 

Serikat sesuai dengan Treaty of Mutual Cooperation and Security between the 

United States and Japan.  

 Hal tersebut terbukti dengan banyaknya personil militer Amerika Serikat 

yang berada di Jepang. Secara internasional, Amerika Serikat memiliki kurang dari 

200.000 tentara yang ditempatkan di 177 negara di seluruh dunia. Jepang sendiri 

merupakan Negara yang menjadi penempatan tentara Amerika Serikat terbanyak di 

dunia. Setidaknya Jepang memiliki hampir 40 ribu tentara Amerika Serikat yang 

bertugas di Jepang. Hal ini kemudian membuat Jepang setidaknya memiliki sedikit 

rasa aman dengan adanya kehadiran tentara Amerika Serikat. Berikut data 

mengenai personil militer Amerika Serikat di dunia: 
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Tabel 5.1 Penyebaran Tentara Amerika Serikat di Dunia tahun 2017189 

Sumber: Data olahan dari United States Department of Defense 

Tidak hanya itu, pada bab sebelumnya berdasarkan pada tabel 4.1 dapat 

diliaht bahwa Jepang merupakan Negara yang memiliki instalasi militer Amerika 

Serikat terbanyak. Setidaknya terdapat 24 markas militer yang tersebar di seluruh 

Jepang. Yang terdiri dari, tiga air force base, tiga army base, empat navy base, dan 

13 marine base. Berikut data instalasi militer Amerika Serikat yang berada di 

Jepang termasuk didalam nya terdapat instalasi militer pendukung untuk tujuan 

gudang, komunikasi, kantor, tempat latihan, dan rekreasi: 

                                                
189 Jeff Desjardins, U.S. Military Personnel Deployments by Country 

https://www.visualcapitalist.com/u-s-military-personnel-deployments-country/ diakses pada 

tanggal 19 Mei 2019 
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Tabel 5.2 Daftar Instalasi Militer Amerika Serikat di Jepang190 

Branch Name of Installation 

Primary 

Purpose Location 

Air 

Force 

Camp Chitose Communications Chitose, Hokkaido 

Misawa Air Base Air Base Misawa, Aomori 

Yokota Air Base Air Base Fussa, Tokyo 

Fuchu Communications Station Communications Fuchu, Tokyo 

Tama Service Annex Recreation Inagi, Tokyo 

Camp Asaka Barracks Wako, Saitama 

Tokorozawa Communications 

Station Communications Tokorozawa, Saitama 

Owada Communication Site Communications Niiza, Saitama 

Yugi Communication Site Communications Hachioji, Tokyo 

Sofu Communication Site Communications Iwakuni, Yamaguchi 

Itazuke Auxiliary Airfield 

Air Cargo 

Terminal Hakata-ku, Fukuoka 

Sefurisan Liaison Annex Communications Kanzaki, Saga 

Tsushima Communication Site Communications Tsushima, Nagasaki 

Okuma Rest Center Recreation Kunigami, Okinawa 

Yaedake Communication Site Communications Motobu, Okinawa 

Kadena Ammunition Storage Area Storage Onna, Okinawa 

Kadena Air Base Air Base Kadena, Okinawa 

Tori Shima Range Training Kumejima, Okinawa 

Idesuna Jima Range Training Tonaki, Okinawa 

Kume Jima Range Training Kumejima, Okinawa 

Army 

Shariki Communication Site Communications Tsugaru, Aomori 

Akasaka Press Center Office Minato, Tokyo 

Yokohama North Dock Port Facility 

Yokohama, 

Kanagawa 

Camp Zama Office Zama, Kanagawa 

Sagami General Depot Logistics 

Sagamihara, 

Kanagawa 

Sagamihara Housing Area Housing 

Sagamihara, 

Kanagawa 

Akizuki Ammunition Depot Storage Etajima, Hiroshima 

                                                
190US Military Bases in Japan  https://militarybases.com/overseas/japan/ diakses pada tanggal 19 

Mei 2019 
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Kawakami Ammunition Depot Storage 

Higashihiroshima, 

Hiroshima 

Hiro Ammunition Depot Storage Kure, Hiroshima 

Kure Pier No.6 Port Facility Kure, Hiroshima 

Haigamine Communication Site Communications Kure, Hiroshima 

Gesaji Communication Site Communications Higashi, Okinawa 

Torii Communications Station Communications Yomitan, Okinawa 

Naha Port Port Facility Naha, Okinawa 

Army POL Depots Storage Uruma, Okinawa 

Navy 

Hachinohe POL Depot Storage Hachinohe, Aomori 

Misawa ATG Range Training Misawa, Aomori 

Kisarazu Auxiliary Landing Field Air Facility Kisarazu, Chiba 

Negishi Dependent Housing Area Housing 

Yokohama, 

Kanagawa 

Naval Air Facility Atsugi Air Facility Ayase, Kanagawa 

Ikego Housing Area and Navy Annex Housing Zushi, Kanagawa 

Azuma Storage Area Storage 

Yokosuka, 

Kanagawa 

Kamiseya Communications Station Communications 

Yokohama, 

Kanagawa 

Fukaya Communication Site Communications 

Yokohama, 

Kanagawa 

United States Fleet Activities 

Yokosuka Port Facility 

Yokosuka, 

Kanagawa 

Urago Ammunition Depot Storage 

Yokosuka, 

Kanagawa 

Tsurumi POL Depot Storage 

Yokohama, 

Kanagawa 

Iwo Jima Communication Site Communications Ogasawara, Tokyo 

New Sanno U.S. Forces Center Recreation Minato, Tokyo 

United States Fleet Activities Sasebo Port Facility Sasebo, Nagasaki 

Sasebo Dry Dock Area Port Facility Sasebo, Nagasaki 

Akasaki POL Depot Storage Sasebo, Nagasaki 

Sasebo Ammunition Supply Point Storage Sasebo, Nagasaki 

Iorizaki POL Depot Storage Sasebo, Nagasaki 

Yokose POL Depot Storage Saikai, Nagasaki 

Harioshima Ammunition Storage 

Area Storage Sasebo, Nagasaki 

Tategami Basin Port Area Port Facility Sasebo, Nagasaki 

Sakibe Navy Annex Hangar Sasebo, Nagasaki 

Hario Dependent Housing Area Housing Sasebo, Nagasaki 

Tengan Pier Port Facility Uruma, Okinawa 

Camp Shields Barracks Okinawa, Okinawa 

Awase Communications Station Communications Okinawa, Okinawa 

White Beach Area Port Facility Uruma, Okinawa 
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Kobi Sho Range Training Ishigaki, Okinawa 

Sekibi Sho Range Training Ishigaki, Okinawa 

Oki Daito Jima Range Training Kitadaito, Okinawa 

Marine 

Camp Fuji Barracks Gotenba, Shizuoka 

Numazu Training Area Training Numazu, Shizuoka 

Marine Corps Air Station Iwakuni Air Station Iwakuni, Yamaguchi 

Northern Training Area Training Kunigami, Okinawa 

Ie Jima Auxiliary Airfield Training Ie, Okinawa 

Camp Schwab Training Nago, Okinawa 

Henoko Ordnance Ammunition 

Depot Storage Nago, Okinawa 

Camp Hansen Training Kin, Okinawa 

Kin Red Beach Training Area Training Kin, Okinawa 

Kin Blue Beach Training Area Training Kin, Okinawa 

Camp Courtney Barracks Uruma, Okinawa 

Camp McTureous Barracks Uruma, Okinawa 

Camp Kuwae Medical Facility Chatan, Okinawa 

Camp Zukeran  Barracks Chatan, Okinawa 

Marine Corps Air Station Futenma Air Station Ginowan, Okinawa 

Makiminato Service Area  Logistics Urasoe, Okinawa 

Tsuken Jima Training Area Training Uruma, Okinawa 

Sumber: Data Olahan dari Military Bases 

Dari tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat memiliki banyak 

sekali instalasi militer di Jepang. Hal ini menandakan Jepang sangant bergantung 

kepada kapabilitas militer Amerika Serikat. Hal ini didukung dengan Jepang 

sebagai Negara yang memiliki penempatan personil militer dan instalasi militer 

Amerika Serikat terbanyak di dunia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga 

memiliki armada laut terbesarnya yang ditempatkan di Jepang yaitu Seventh Fleet. 

Saat ini, ini adalah yang terbesar dari armada Amerika Serikat, dengan total 60 

hingga 70 kapal, 300 pesawat, dan 40.000 personel dan marine191. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa Amerika Serikat merupakan aliansi terdekat dari Jepang 

                                                
191 Navy, U.S. 7th Fleet forces https://www.c7f.navy.mil/forces.htm diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 
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dikarenakan kapabilitas yang dimiliki Amerika Serikat sangat kuat sehingga Jepang 

berusaha untuk meningkatkan aliansi yang telah dimilikinya. 

Munculnya Korea Utara sebagai ancaman regional serta Jepang yang tidak 

bisa memiliki militer aktif membuat Jepang harus membuat kebijakan yang tepat 

agar keamanan negaranya tetap terjaga. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan 

adalah pembentukan Japanese National Security Council (NSC) yang akan 

membuat pengambilan kebijakan keamanan menjadi lebih cepat dan akurat. NSC 

adalah badan antar-lembaga yang dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan 

keamanan nasional Jepang. Inisiatif ini dilakukan oleh Perdana Menteri Shinzo 

Abe, untuk menggantikan Security Council yang sebelumnya, dan mengikuti model 

NSC milik Amerika Serikat. Abe telah berusaha mendirikan NSC dalam jabatan 

perdana menteri pertamanya pada tahun 2006, tetapi upaya itu terhenti pada Januari 

2008 ketika ia turun dari jabatannya192. Terbentuk pada tanggal 4 Desember 2013, 

NSC memiliki penasihat keamanan nasionalnya sendiri untuk berkomunikasi 

langsung kepada Perdana Menteri193. NSC dikelola oleh sekitar  60 pejabat dari 

Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Pemerintahan Jepang. Terbentuknya 

NSC ini didasari pada Security Council yang sebelumnya telah diliputi oleh 

ketidakefisienan birokrasi dan kurangnya koordinasi194. 

                                                
192 Alexander Martin, 2013. Japan to Form Own National Security Council. The Wall Street 

Journal https://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303653004579210881381219784 

diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
193 Ibid 
194 Katsuhisa Kuramae, 2014. New national security bureau faces rocky start. The Asahi Shimbun 

https://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201401080046 diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 
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Pemerintah Jepang mengatakan bahwa kondisi lingkungan keamanan di 

sekitar Jepang lebih jauh semakin parah seperti ancaman rudal balistik Korea Utara 

dan kemajuan ekonomi dan militer Cina, pemerintah berencana untuk 

melaksanakan pembentukan NSC yang akan memberikan arahan mendasar bagi 

kebijakan luar negeri dan keamanan dari perspektif strategis, dengan kesadaran 

bahwa seluruh kabinet perlu bekerja untuk memperkuat urusan luar negeri dan 

sistem keamanan Jepang195. 

Setelah itu disusul dengan kebijakan National Security Strategy (NSS) yang 

merupakan stretegi kemanan komprehensif pertama dalam sejarah pertahanan 

Jepang setelah Perang Dunia II. NSS menyajikan prinsip-prinsip panduan 

keamanan Jepang dan kepentingan serta tujuan nasionalnya, menunjukkan 

lingkungan keamanan di sekitar Jepang dan tantangan terhadap keamanan nasional, 

dan menyajikan pendekatan strategis yang harus diambil Jepang untuk mengatasi 

tantangan tersebut 196 .  NSS menjelaskan bahwa Jepang memiliki kepentingan 

nasional berupa197: 

• Menjaga perdamaian dan keamanan Jepang sendiri dan memastikan 

kelangsungan hidup. 

• Mencapai kemakmuran Jepang dan rakyatnya, dengan demikian 

menghadirkan perdamaian dan keamanan. 

                                                
195 Defense of Japan (PDF). Ministry of Defense (Japan). 
196 MOFA, Japan's Security Policy https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html diakses 

pada tanggal 19 Mei 2019 
197 Ibid 
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• Menjaga dan melindungi tatanan internasional berdasarkan nilai-

nilai dan aturan universal. 

NSS juga menjelaskan bahwa Jepang memiliki tujuan berupa198: 

• Untuk memperkuat deterrence, dengan demikian mencegah 

ancaman agar tidak langsung mencapai Jepang. 

• Untuk meningkatkan kondisi keamanan kawasan, dan mencegah 

munculnya dan mengurangi ancaman langsung ke Jepang melalui 

penguatan Japan-U.S Alliance dan meningkatkan kepercayaan dan 

hubungan kerja sama dengan para mitranya 

• Untuk meningkatkan lingkungan keamanan global dan membangun 

komunitas internasional yang damai, stabil dan makmur. 

NSS memberikan beberapa pendekatan strategis yang harus diambil Jepang 

untuk keamanan nasionalnya. Salah satunya adalah memperkuat Japan-U.S. 

Alliance yaitu melalui199: 

• Meningkatkan efektivitas Japan-U.S. Security Arrangements dan 

mewujudkan aliansi yang lebih beragam 

• Lebih lanjut memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan di 

berbagai bidang 

• Memastikan keberadaan pasukan Amerika Serikat yang stabil 

                                                
198 Ibid 
199 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Dalam dokumen National Defense Program Guidelines (NDPG) 200,  juga 

disebutkan bahwa Korea Utara telah meningkatkan kapabiltas militernya dengan 

melakukan pengembangan teknologi senjata nuklir dan rudal balistik. Pada saat 

yang sama, Korea Utara juga berulang kali mengambil tindakan militer yang 

provokatif di Semenanjung Korea terutama uji coba rudal balistiknya, yang 

beberapa di antaranya diarahkan ke Jepang, sehingga meningkatkan ketegangan di 

regional kawasan Asia Timur201. 

Dalam pidatonya pada Joint Meeting of the U.S. Congress pada tahun 2015 

Perdana Menteri Abe mengatakan bahwa: 

"We must make the vast seas stretching from the Pacific to the Indian 

Oceans seas of peace and freedom, where all follow the rule of law. 

For that very reason we must fortify the U.S.-Japan alliance. That is 

our responsibility. ... n Japan we are working hard to enhance the 

legislative foundations for our security. These enhanced legislative 

foundations should make the cooperation between the U.S. military 

and Japan's Self Defense Forces even stronger, and the alliance still 

more solid, providing credible deterrence for the peace in the region. 

... As a result, we now have a new framework. A framework to better 

put together the forces of the U.S. and Japan. ... That is what's 

necessary to build peace, more reliable peace in the region. And that 

is namely the new Defense Cooperation Guidelines...202" 

 

Abe dengan jelas menyatakan keinginannya untuk memperkuat hubungan 

aliansi dengan Amerika Serikat untuk memberikan kedamaian dan kestabilan pada 

kawasan.  Dalam rangka meningkatkan hubungan aliansi U.S.-Japan Alliance, 

                                                
200 The Diplomat, 2015. Japan Proactive Contribution  di 

https://thediplomat.com/2015/10/gauging-japans-proactive-contributions-to-peace/ tanggal 9 mei 

2018 
201 CAS, National Security Strategy https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf 

diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
202 Speeches and Statements by the Prime Minister Abe 

https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201504/uscongress.html diakses pada tanggal 19 Mei 

2019 
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Jepang dan Amerika Serikat memperbaharui The Guidelines for Japan-U.S. 

Defense Cooperation pada tahun 2015 sebagai dasar hubungan kerjasama dalam 

bidang pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat. The Guidelines for Japan-

U.S. Defense Cooperation sudah terbentuk pada tahun 1978 dan mengalami revisi 

pada tahun 1997203.  

Di dalamnya berisi guidelines yang bertujuan untuk meningkatkan 

diplomasi antar kedua negara, saling bertukar informasi, koordinasi militer, salah 

satunya termasuk Ballistic Missile Defense Cooperation. Dalam Ballistic Missile 

Defense Cooperation merupakan kerjasama antar Jepang dan Amerika Serikat 

terkait keamanan dan pertahanan dalam menghadapi ancaman rudal balistik Korea 

Utara. Termasuk pengembangan misil gabungan, latihan militer, dan 

pengembangan dua kapal Aegis Destroyer baru untuk Jepang serta rencana 

pembelian sistem Aegis Ashore204. 

5.3.1.  Mitary Exercise 

 Pada rentang tahun 2014 hingga 2017 setidaknya terdapat tiga latihan 

militer terkait ballistic missile defense. Dua diantaranya merupakan latihan militer 

gabungan antara Jepang dan Amerika Serikat yang disebut Keen Sword pada tahun 

2015 dan 2017. Pada latihan militer Keen Sword 2015 merupakan tampilan 

kekuatan angkatan laut dan udara dari 19 kapal dan tujuh pesawat yang beroperasi 

dalam formasi beberapa ratus mil di lepas pantai Jepang Selatan pada tanggal 19 

                                                
203 Minister of Defense (Japan) The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation 

https://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/ 
204 Reuters, 2017. Japan favors Aegis Ashore https://www.reuters.com/article/us-japan-northkorea-

missiles/japan-favors-aegis-ashore-over-thaad-to-boost-missile-defense-sources-idUSKBN18909T 

diakses tanggal 9 mei 2018 
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November 2014205. Sekitar 10.000 tentara Amerika Serikat dan 30.000 personil dari 

JSDF mengikuti latihan militer tersebut. Kemudian Keen Sword 2017 dilakukan 

pada tanggal 10 November 2016 berlokasi di lokasi yang sama. Sekitar 11.000 

tentara Amerika Serikat dan 30.000 personil dari JSDF hadir dalam latihan militer 

tersebut206.  

Latihan militer yang ketiga merupakan latihan militer gabungan antara 

Japan-U.S. Alliances dan U.S.-R.O.K Alliances yang diberi nama Pacific Dragon 

2016. Pacific Dragon adalah latihan militer mengenai ballistic missile defence 

antara Angkatan Laut AS, JSDF dan Angkatan Laut Republik Korea. Latihan dua 

tahunan ini berfokus pada peningkatan koordinasi taktis dan teknis di antara para 

pesertanya, termasuk pendeteksian, pelacakan, dan pelaporan target balistik.  

Peserta aktif Pacific Dragon 2016 termasuk Pacific Missile Range Facility, USS 

John Paul Jones (DDG 53), USS Shoup (DDG 86), JS Chokai (DDG 176), ROKS 

Sejung The Great (DDG 991) dan ROKS Gang Gam Chan (DDH 979)207. Pacific 

Dragon tidak hanya memungkinkan Negara yang berpartisipasi mempunyai 

kesempatan untuk melakukan ballistic missile defence tetapi juga meningkatkan 

hubungan yang sudah kuat dari ketiga negara yang berpartisipasi. 

                                                
205 Naval Today, Keen Sword 15  https://navaltoday.com/2014/11/20/us-jsdf-conclude-exercise-

keen-sword-15/ diakses pada tanggal 10 Mei 2019 
206 USFJ, Keen Sword 2017 https://www.usfj.mil/Media/Press-Releases/Article-

View/Article/991856/keen-sword-2017/ diakses pada tanggal 10 Mei 2019 
207 PACOM, Pacific Dragon 2016  https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-

View/Article/816829/trilateral-pacific-dragon-ballistic-missile-defense-exercise-concludes/ 

diakses pada tanggal 10 Mei 2019 
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5.3.2. Aegis Ballistic Missile Defense System (Aegis BMD) 

Aegis BMD adalah program dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat 

yang bertujuan untuk memberikan ballistic missile defence. Aegis BMD didesain 

untuk melakukan intercept pada ballistic missile jarah pendek dan jarak menengah. 

Yang kemudian Aegis BMD ini dikembangkan pada sebuah kapal destroyer yang 

memungkinkan untuk menembak jatuh ballistic missile milik musuh. Sistem Aegis 

BMD yamg terpasang pada kapal destroyer ini tidak dirancang, setidaknya saat ini, 

untuk melakukan intercept terhadapa inter-continental ballistic missiles (ICBM) 

jarak jauh. Deteksi dan pelacakan data yang dikumpulkan oleh radar sistem Aegis 

BMD, bagaimanapun, dapat diteruskan ke sistem Aegis BMD milik Amerika Serikat 

dikarenakan sistem ini terhubuhung satu samalain. Yang kemudian Amerika 

Serikat dapat meluncurkan misil yang dirancang untuk melakukan intercept ICBM, 

yang dilakukan oleh sistem BMD Aegis milik Amerika Serikat. lainnya208. 

Kementerian Pertahanan Jepang saat ini sedang melakukan pembaharuan 

terhadap dua kapal destroyer mereka yaitu Atago dan Ashigara untuk diberikan 

sistem Aegis BMD. Kemudian Kementerian Pertahanan Jepang juga menentukan 

untuk kembali melakukan pembaharuan terhadap dua kapal destroyer baru untuk 

diberi sistem Aegis BMD. Saat ini Jepang sudah memiliki empat buah kapal 

destroyer yang memiliki sistem Aegis BMD. Jika berjalan sesuai rencana, 

                                                
208 Lockheed Martin, Aegis The Shield of the Fleet https://www.lockheedmartin.com/en-

us/products/aegis-combat-system.html diakses pada tanggal 10 Mei 2019 
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setidaknya pada tahun 2020 Jepang akan mempunyai delapan buah kapal destroyer 

yang memiliki sistem Aegis BMD209. 

Selain sistem Aegis BMD yang digunakan di kapal destroyer, Jepang 

berencana akan membeli Aegis Ashore. Aegis Ashore merupakan sistem Aegis 

BMD yang diletakkan di darat menggunakan bangunan yang telah didesain sebagai 

base. Aegis Ashore mempunyai sistem yang sama seperi yang digunakan di kapal 

destroyer. Memiliki Aegis Ashore membuat pertahanan Jepang terhadap ballistic 

missile meningkat. Hal ini dikarenakan sistem Aegis BMD pada kapal destroyer 

mempunyai kelemahan yaitu pengisian bahan bakar kapal tersebut yang akhirnya 

menimbulkan celah pada ballistic missile defence Jepang. Dengan adanya Aegis 

Ashore ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut210. 

5.3.3. Japan-U.S. BMD Technology Cooperation 

Jepang dan Amerika Serikat telah melakukan kerjasama terkait 

pengembangan misil yang akan digunakan untuk ballistic missile defence. 

Pengembangan ini telah dilakukan sejak tahun 1999 dan memberikan prospek yang 

baik. Sehingga pada tahun 2005 Jepang dan Amerika Serikat memutuskan untuk 

melanjutkan pengembangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan yang jauh lebih baik terhadap ancaman yang akan datang yang 

kemungkinan mengalami peningkatan.  Misil baru ini akan mendapatkan 

peningkatan kecepatan, jangkauan, dan kemampuan pengalihan, dinilai akan 

                                                
209 U.S.-Japan Missile Defense Cooperation  https://www.americanactionforum.org/research/u-s-

japan-missile-defense-cooperation/ diakses pada tanggal 13 Mei 2019 
210 Japan Times, Japan's new Aegis Ashore systems 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/07/national/japans-new-aegis-ashore-systems-will-

not-fitted-air-defense-capabilities/#.XSvViOszZhE diakses pada tanggal 10 Mei 2019 
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mampu mengalahkan rudal balistik jarak-jauh termasuk ICBMs. Misil ini 

dijadwalkan akan digunakan pada tahun 2018. Kedua negara sepakat untuk berbagi 

pembiayaan dan bekerja pada proyek tersebut211. 

Kerjasama BMD dengan Jepang telah meningkatkan keamanan nasional 

bagi kedua Negara terutama Jepang dengan menghalangi ancaman rudal di wilayah 

yang juga menjadi homebase pasukan Amerika Serikat. Selain membeli sistem 

BMD dari Amerika Serikat, Jepang telah membuat kontribusi melalui 

pengembangan teknologi dan pembiayaan untuk pengembangan perbaikan generasi 

mendatang untuk teknologi BMD. Hal ini kemudian akan membantu mengalahkan 

dan mencegah ancaman bersama terutama terhadap ancaman rudal balistik Korea 

Utara212.  Pada bulan Februari dan Juni 2017, Jepang dan Amerika Negara-negara 

melakukan uji peluncuran misil SM-3 BLock IIA pada pantai Hawaii di Amerika 

Serikat. Tes-tes ini dimaksudkan untuk melakukan intercept terhadap target, yang 

merupakan rudal balistik tiruan. Misil SM-3 Blok IIA diluncurkan dari kapal 

Destroyer yang dilengkapi dengan sistem Aegis BMD213. 

Kerjasama-kerjasama ini kemudian yang nantinya meningkatkan hubungan 

aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat. Akan tetapi meningkatnya hubungan 

aliansi dengan Amerika Serikat tidak akan membuat Jepang terlindungi secara 

seluruhnya tanpa adanya kesamaan persepsi terhadap ancaman regional tersebut 

yaitu Korea Utara. Walt menjelaskan dalam konsep regional balancing, aliansi 

                                                
211 U.S.-Japan Missile Defense Cooperation  https://www.americanactionforum.org/research/u-s-

japan-missile-defense-cooperation/ diakses pada tanggal 13 Mei 2019 
212 Ibid 
213 Janes, SM-3 Block IIA successfully completes intercept test  

https://www.janes.com/article/84127/sm-3-block-iia-successfully-completes-intercept-test diakses 

pada tanggal 15 Mei 2019 
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yang dilakukan dengan Amerika Serikat akan sempurna jika Amerika Serikat 

memiliki persepsi yang sama dengan Jepang. Yaitu melihat Korea Utara sebagai 

ancaman regional yang membahayakan stabilitas kawasan Asia Timur. 

5.4. Kesamaan Persepsi antara Amerika Serikat dan Jepang 

Dalam dokumen yang dikeluar oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat menjelaskan bahwa Korea Utara tetap menjadi salah satu dari tantangan 

keamanan bagi Amerika Serikat paling kritis karena berbagai alasan. Salah satunya 

adaalah tindakan Korea Utara untuk melakukan perilaku yang provokatif dan tidak 

stabil, seperti serangan terhadap kapal Korea Selatan, pengembangan senjata nuklir 

dan rudal balistik, dan keinginannya untuk memperbanyak senjata yang 

bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 214 . Hal ini kemudian 

membuat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan terkait sanksi terhadap Korea 

Utara.  

Pada tahun 2016 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan North Korea 

Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016. Dimana didalamnya dijelaskan 

bahwa Presiden Amerika Serikat berhak untuk memberikan sanksi kepada siapa 

saja yang berkontribusi untuk pengembangan senjata pemusnah masal Korea Utara, 

perdanganan senjata, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan aktivitas illegal lainnya. 

Kemudian sanksi kepada siapa saja yang terlibat dalam perdangangan mineral dan 

logam, yang merupakan sebagian besar dari bagian ekspor Korea Utara. Kemudian 

                                                
214 DOD, Military and Security Developments Involving the Democratic People’s Republic of 

Korea 2013 

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/North_Korea_Military_Power_Report_2013-

2014.pdf  diakses pada tanggal 15 Mei 2019 
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memberikan sanski baru terkait pelanggaran hak asasi manusia dan 

cybersecurity215.  

Tidak hanya itu Amerika Serikat kembali mengeluarkan kebijakan 

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act yang didalamnya 

memberikan sanksi salah satunya kepada Korea Utara. Institusi finansial Amerika 

serikat dilarang untuk membuat atau mengelola rekening koresponden yang 

digunakan oleh lembaga keuangan asing untuk menyediakan layanan keuangan 

tidak langsung ke Korea Utara. Kemudian pemerintah asing yang menyediakan atau 

menerima barang atau jasa pertahanan dari Korea Utara dilarang menerima jenis 

bantuan luar negeri tertentu dari Amerika Serikat. Sanksi juga diberikan kepada 

kargo dan pengiriman Korea Utara, barang yang diproduksi seluruhnya atau 

sebagian oleh Korea Utara atau kerja paksa, dan orang yang mempekerjakan 

pekerja dari Korea Utara216. 

Pada 21 September 2017, Presiden Donald Trump mengeluarkan Executive 

Order 13810 yang memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk maelakukan 

pemotongan sistem keuangan atau membekukan aset perusahaan, bisnis, organisasi, 

dan perorangan yang memperdagangkan barang, jasa, atau teknologi dengan Korea 

Utara. Lalu setiap pesawat atau kapal yang memasuki Korea Utara dilarang selama 

180 hari untuk memasuki kawasan Amerika Serikat. Pembatasan ini juga berlaku 

                                                
215 Congress, H.R.757 - North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/757 diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
216 Congress,  H.R.3364 - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364 diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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untuk kapal yang melakukan transfer barang antar kapal dengan kapal Korea 

Utara217. 

Berdasarkan sanksi-sanski yang diberikan oleh Amerika Serikat baik untuk 

Korea Utara maupun pihak-pihak yang berinteraksi dengan Korea Utara, dapat 

dipahami bahwa Amerika Serikat sangat mengecam tindakan agresif yang 

dilakukan oleh Korea Utara terkait pengembangan teknologi senjata nuklir dan uji 

coba rudal balistik. Bagi Amerika Serikat, Korea Utara menimbulkan 

ketidakstabilan pada kawasan regional Asia Timur terkiat tindakan-tindakan 

provokatif dan agresif yang dilakukannya beberapa tahun ini. Hal ini kemudian 

merupakan kesamaan persepsi yang sama dengan Jepang mengenai Korea Utara 

sebagai ancaman regional. Hal ini penting bagi Jepang dikarenakan, Amerika 

serikat merupakan aliansi terbesar Jepang yang memberikan perlindungan terhadap 

ancaman regional tersebut. Karena adanya kesamaan persepsi terhadap ancaman 

regional tersebut maka Jepang dapat melakukan regional balancing terhadap Korea 

Utara.  

 

 

 

 

 

                                                
217 Treasury, Executive Order 13810 https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Documents/13810.pdf diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Menggunakan konsep regional balancing, dapat disimpulkan bahwa sistem 

dunia internasional saat ini merupakan unipolar. Amerika Serikat sebagai Negara 

superpower yang menjadi unipole dari sistem dunia internasional yang unipolar. 

Dengan kapabilitas yang dimiliki Amerika Serikat dan kemampuannya dalam 

power projection, Amerika Serikat dapat mendistribusikan kapabiltasnya dengan 

cepat dan mudah ke seluruh penjuru dunia. Hal ini yang menyebabkan Amerika 

Serikat menjadi satu-satunya Negara superpower dalam sistem unipolar ini. Lantas 

hal ini kemudian berpengaruh terhadap strategi aliansi tiap Negara. Korea Utara 

sebagai Negara yang memegang paham juche, menekankan bahwa Korea Utara 

bebas menentukan nasibnya sendiri serta tidak tergantung dengan negara lain. 

Sehingga hal ini berkaitan dengan penjelasan balancing menurut Waltz dimana 

negara dalam menyeimbangkan suatu Negara hegemon atau suatu ancaman dapat 

menggunakan usaha internal atau eksternal. Keduanya mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan Negara tersebut dalam untuk mempertahankan 

kepentingan nasionalnya. Maka dari itu dalam usahanya untuk melakukan 

balancing terhadap Amerika Serikat maka Korea Utara lebih condong kepada usaha 

internal yaitu melakukan pengembangan terhadap teknologi nuklir dan berusaha 

untuk menggunakannya dalam kepentingan militer.  

Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat memiliki power projection di 

kawasan Asia Timur melalui Asia’s Alliance Triangle yang merupakan gabungan 
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dari aliansi formal antara Japan-US Alliances dan US-ROK Alliances. Dimana hal 

tersebut membuat Korea Utara merasa terancam akibat power projection dari 

Amerika Serikat. Kemudian Korea Utara melakukan berbagai uji coba senjata 

nuklir dan rudal balistik agar dapat memiliki deterrence dalam melawan Amerika 

Serikat. Hal ini lantas menjadi ancaman regional kawasan Asia Timur, terutama 

Jepang dan Korea Selatan. Mengingat bahwa kedua Negara ini memiliki kondisi 

geografis yang tidak jauh dari Korea Utara. Di samping it kedua Negara tersebut 

tidak memiliki sama sekali senjata nuklir sebagai deterrence terhadap senjata nuklir 

Korea Utara. Jepang sebagai Negara pasifis yang merupakan bagian dari Asia’s 

Alliance Triangle mau tidak mau harus merespon ancaman regional tersebut. 

Sebagai Negara pasifis Jepang tidak memiliki kapabilitas militer yang memadai 

untuk merespon ancaman yang diberikan oleh Korea Utara. Maka dari itu Jepang 

semakin meningkatkan hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat, seperti yang 

tertulis pada Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States 

and Japan.  

Dalam rangka meningkatkan hubungan aliansi U.S.-Japan Alliance, Jepang 

dan Amerika Serikat memperbaharui The Guidelines for Japan-U.S. Defense 

Cooperation pada tahun 2015218. Di dalamnya termasuk Ballistic Missile Defense 

Cooperation. Dalam Ballistic Missile Defense Cooperation merupakan kerjasama 

antar Jepang dan Amerika Serikat terkait keamanan dan pertahanan dalam 

menghadapi ancaman rudal balistik Korea Utara. Termasuk pengembangan misil 

                                                
218 Ministry of Defence (Japan), The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation 

https://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/ diakses pada tanggal 19 Mei 2019 
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gabungan, latihan militer Keen Sword, dan pengembangan dua kapal Aegis 

Destroyer baru untuk Jepang serta rencana pembelian sistem Aegis Ashore. 

6.2. Rekomendasi 

 Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna, dimana 

terdapat kekurangan-kerungan baik dalam hal teknis maupun substansi. Oleh 

karena itu penulis merekomendasikan penelitian-penelitan dengan tema serupa 

yang dapat menyempurnakan penelitan penulis di masa yang akan datang. 

Rekomendasi pertama yang dapat penulis berikan terkait penelitan lanjutan adalah 

terkait sudut pandang penelitian, banyak sekali dinamika ancaman yang terjadi pada 

kawasan Asia Timur, sehingga akan menjadi sangat menarik jika penelitian 

selanjutnya melihat dari sudut pandang Negara lain. Selain itu rekomendasi yang 

dapat penulis berikan adalah terkait kebangkitan China yang juga termasuk di 

kawasan Asia Timur yang dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan yang 

dapat diteliti menggunakan teori yang sama atau pun (Regional Security Complex 

Theory (RSCT). 
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