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ABSTRAK
Sonia Kristabella, 2014. Diplomasi Pertahanan Jepang – Amerika Serikat
dalam Kerangka Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting Tahun 2017.
Muhammad Riza Hanafi, S.IP., M.I.A, Mely Noviryani, S.Sos., M.A

Aliansi Jepang – Amerika Serikat merupakan salah satu aliansi yang bertahan sejak
pasca Perang Dunia II. Namun, adanya eskalasi konflik Semenanjung Korea di
Kawasan Asia-Pasifik mengancam keamanan kedua negara dan kestabilan
Kawasan. Sebagai negara aliansi yang berperan untuk melindungi satu sama lain,
kedua negara bertemu dalam Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting pada tanggal
10 Februari 2017 di Washington DC. Pertemuan tersebut menghasilkan joint
statement untuk melakukan kerja sama pertahanan secara bilateral. Penelitian ini
ditujukan untuk meninjau upaya Jepang – Amerika Serikat dalam mempertahankan
kestabilan hubungan aliansi dengan menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan
melalui pelaksanaan variabel Officer Exchanges, Joint Exercises, Training
Missions, Military Diplomats, dan Ship Visits.
Dari tinjauan kelima variabel konsep Diplomasi Pertahanan menunjukkan adanya
pengerahan kapabilitas militer secara maksimal dari Jepang dan Amerika Serikat
yang menghasilkan hubungan timbal balik menguntungkan dalam mendukung
kinerja kerja sama pertahanan yang mempengaruhi peningkatan pembangunan rasa
percaya satu sama lain. Hal tersebut menjadi kualifikasi bahwa diplomasi
pertahanan yang dilakukan Jepang – Amerika Serikat mampu mempertahankan
keberlangsungan hubungan aliansi pasca Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting
tahun 2017.

Kata Kunci: Jepang-Amerika Serikat, diplomasi pertahanan, aliansi, kerja
sama pertahanan, latihan militer
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ABSTRACT

Sonia Kristabella, 2014. Japan-United States Defence Diplomacy in the
Framework of Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting 2017. Muhammad Riza
Hanafi, S.IP., M.I.A, Mely Noviryani, S.Sos., M.A

Alliance of Japan-US. is one of the alliances that last since post World War II.
However, the escalation of the Korean Peninsula conflict threatens the Alliance’s
securities and regional stability. As an alliance state that roles to protect each other,
both countries meet in Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting in Washington DC
on February 10th, 2017. The meeting results a joint statement to conduct bilateral
defence cooperation. This research aimed to observe Japan-US effort in maintaining
Alliance’s stability engaging the concept of Defence Diplomacy through the
implementation of variables: Officer Exchanges, Joint Exercises, Training
Missions, Military Diplomats, and Ship Visits.
Along with the observation of the fifth variables from Defence Diplomacy concept
indicates a maximum enlargement of Japan-US’s military capability which
develops a beneficial reciprocal relationship that sustain both countries
performance in defence cooperation and increase the confidence building among
others. It qualifies that Japan-US’s defence diplomacy able to maintain the
sustainability of their Alliance relationship post Japan-US Alliance Bilateral
Meeting 2017.

Keywords: Japan-United States, defence diplomacy, alliance, defence
cooperation, military drill
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia

hubungan

internasional

yang

abstrak

dan

konfliktual

mengharuskan negara untuk memiliki aliansi yang kuat guna melindungi
negara sendiri maupun mempertahankan kondisi keamanan bersama. Salah satu
hubungan aliansi yang kuat dan bertahan hingga saat ini ialah aliansi yang
dibentuk oleh Jepang dan Amerika Serikat yang dimulai pasca Perang Dunia II
berakhir dan penandatanganan traktat perdamaian pada tahun 1951. 1 Seiring
berkembangnya dengan kompleksitas permasalahan di dunia hubungan
internasional, fokus aliansi Jepang dan Amerika Serikat teraktualisasi ke dalam
berbagai kerja sama di bidang perekonomian, politik, keamanan dan pertahanan
yang menghasilkan penandatanganan Treaty of Mutual Cooperation and
Security pada tahun 1960.2 Hubungan aliansi kedua negara di bidang
pertahanan dan keamanan semakin kuat yang ditandai dengan pembentukan
U.S.-Japan Defense Guidelines pada tahun 2015.3
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan aliansi antar negara,
terutama Jepang dan Amerika Serikat akan berlangsung sesuai dengan
keinginan kedua negara tanpa adanya gangguan eksternal yang berpotensi
Bruce Stokes, “How Strong Is The U.S.-Japan Relationship?”, diakses dari:
http://foreignpolicy.com/2015/04/14/united-states-japan-relationship-poll-washington-tokyo/, (27
Maret 2018 pukul 13:29)
2
U.S. Department of State, “U.S. Relations with Japan”, diakses dari:
https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm, (01 Desember 2017, pukul 22:42)
3
Ibid.
1
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mengancam. Salah satu gangguan eksternal yang berpotensi mengancam
aliansi Jepang dan Amerika Serikat adalah konflik berkelanjutan yang terjadi
di Semenanjung Korea. Konflik ini sendiri berawal dari tindakan provokasi
Korea Utara sejak negara tersebut memilih untuk keluar dari Non-Proliferation
Treaty (NPT) pada tanggal 10 Januari 2003 dan mulai mengembangkan senjata
nuklir secara mandiri. 4 Konflik di Semenanjung Korea mengalami peningkatan
sejak Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir pertama pada bulan
Oktober 2006.5
Konflik yang ditimbulkan dari agresivitas Korea Utara dalam
mengembangkan senjata nuklirnya tersebut tidak hanya mengancam Korea
Selatan yang notabene adalah negara yang memiliki letak geografis paling
dekat dengan Korea Utara, tetapi juga mengancam Jepang dan Amerika Serikat
berikut dengan hubungan aliansi kedua negara tersebut. Hal ini dapat dilihat
dari uji coba penembakkan rudal balistik KN-11 yang melewati Laut Jepang
pada bulan Februari dan berlanjut hingga bulan Maret 2017 Korea Utara telah
menembakkan 5 rudal yang juga melewati Laut Jepang. 6 Selain itu, tindakan
provokasi Korea Utara yang mengancam Amerika Serikat sendiri telah terlihat
pasca tidak dipenuhinya perjanjian keselamatan dengan International Atomic
Energy Agency (IAEA) yang harus dipenuhi sebagai syarat anggota dari Non-

The Guardian, “North Korea Withdraws from Nuclear Treaty”, diakses dari:
https://www.theguardian.com/world/2003/jan/10/northkorea1, (25 November 2017 pukul 19:56)
5
CNN, “North Korea Nuclear Timeline Fast Facts”, diakses dari:
http://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html,
(25 November 2017 pukul 20:05)
6
Sebastian Kettley, “North Korea and Japan: A History of Relationships Between The Two
Nations”, diakses dari: https://www.express.co.uk/news/world/792890/North-Korea-Japantimeline-history-relationship-Kim-Jong-Un, (09 Maret 2018 pukul 13:54)
4
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Proliferation Treaty (NPT), dimana tindakan Korea Utara yang mencurigakan
dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. 7 Ancaman tersebut berlanjut
hingga Korea Utara secara resmi menyatakan akan melakukan penyerangan
terhadap teritori Amerika di Kawasan Pasifik yakni teritori Guam pada bulan
Juni 2016.8
Dengan adanya kondisi yang mengancam Jepang dan Amerika Serikat,
hubungan aliansi kedua negara juga akan terpengaruhi dan berpotensi tidak
stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh
Amerika Serikat pada tanggal 09 September 2016 mengenai tindakan
provokatif Korea Utara melalui keberhasilan uji coba senjata nuklir yang
mengancam. 9 Sedangkan Jepang pada tanggal 02 Desember 2016 menegaskan
melalui pernyataan resmi bahwa kepemilikan dan keberhasilan uji coba senjata
nuklir oleh Korea Utara mengancam baik Jepang sendiri dan negara lain di
Kawasan Asia-Pasifik. 10 Oleh karena itu, Jepang dan Amerika Serikat
membutuhkan dukungan satu sama lain dalam mempertahankan hubungan
aliansinya. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan bilateral Jepang dan Amerika
Serikat untuk pertama kali secara resmi antar kedua negara pasca terpilihnya
Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017-2022

Kelsey Davenport, “Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy”, diakses
dari: https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron, (28 Maret 2018 pukul 08:39)
8
“Timeline-US and North Korea Nuclear Standoff”, diakses dari:
https://www.rte.ie/news/world/2017/1103/917275-north-korea-us/, (28 Maret 2018 pukul )8:41)
9
The White House, “Statement by the President on North Korea’s Nuclear Test”, diakses dari:
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/09/statement-president-northkoreas-nuclear-test (05 Mei 2018, pukul 14:15)
10
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Measures Taken by the Government of Japan against
North Korea”, diakses dari: https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page3e_000628.html (05 Mei 2018,
pukul 12:14)
7
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pada tanggal 10 Februari 2017. 11 Pertemuan ini merupakan pertemuan penting
yang berdasar untuk memperkuat aliansi kedua negara tersebut dalam
membentuk perdamaian dan kemakmuran di Kawasan Asia Pasifik. Selain
membahas tentang hubungan perekonomian, kemaritiman dan teknologi
cyberspace, pertemuan ini meng-highlight isu perkembangan senjata nuklir
Korea Utara, dimana Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk menghadapi
ancaman tersebut dengan langkah bijak.12 Hal ini dikarenakan kontinuitas
perkembangan senjata nuklir Korea Utara yang terus meningkat menjadi
ancaman bagi negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. Komitmen kedua negara
dalam menghadapi masalah tersebut menghasilkan joint statement yakni untuk
melindungi satu sama lain melalui kerjasama pertahanan dengan menerapkan
resolusi yang telah ditetapkan United Nations Security Council (UNSC).13
Ditinjau dari cakupan isu yang didiskusikan, kesepakatan dalam JapanU.S. Alliance Bilateral Meeting ini sendiri dibentuk sebagai acuan bagi Jepang
dan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan kerja sama pertahanan
terkait isu-isu mengenai aliansi, Kawasan Asia-Pasifik, dan ancaman konflik
Semenanjung Korea. Pembentukan kesepakatan tersebut ditujukan untuk
meningkatkan keutuhan dan rasa percaya satu sama lain dalam aliansi antara
Jepang – Amerika Serikat; menjamin kondisi Kawasan Asia – Pasifik yang

White House Statements & Releases, “Joint Statement from President Donald J. Trump and
Prime Minister Shinzo Abe”, diakses dari: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/jointstatement-president-donald-j-trump-prime-minister-shinzo-abe/, (09 Maret 2018, pukul 19:26)
12
Ibid.
13
Ibid.
11
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stabil dan damai; serta meningkatkan relasi hubungan kerja sama ekonomi yang
menguntungkan antara Jepang – Amerika Serikat.14
Guna meninjau keberlangsungan aliansi Jepang dan Amerika Serikat di
tengah ancaman konflik Semenanjung Korea, penulis menggunakan konsep
Diplomasi Pertahanan yang menjadi tren setelah Perang Dingin berakhir
dengan mengusung interaksi militer pertahanan antar negara untuk mencapai
perdamaian. 15 Instrumen soft-power yang ditawarkan oleh diplomasi menjadi
nilai penting untuk mencapai agenda diplomatik bagi negara untuk
menegakkan perdamaian secara nasional maupun regional. 16 Adapun konsep
Diplomasi Pertahanan diaplikasikan di berbagai macam aktivitas bilateral
maupun multilateral dan meliputi kepentingan pertahanan nasional negara yang
salah satunya adalah kerjasama pertahanan untuk mempertahankan dan
meningkatkan Confidence Building Measures (CBM) antar negara secara
strategis.17 Jika dikaitkan dengan topik yang diangkat oleh penulis, maka
konsep Diplomasi Pertahanan diaplikasikan untuk meninjau upaya Jepang –
Amerika Serikat mempertahankan keberlangsungan hubungan aliansinya
dalam meningkatkan CBM ketika aliansi kedua negara tersebut berada di
tengah ancaman.

14

Ibid.
Andrew Cottey dan Anthony Foster, “Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military
Cooperation and Assistance”, Adelphi Paper No. 365, (London: IISS, 2004) h. 06
16
Alice Hills, “Defence Diplomacy and Security Sector Reform, Contemporary Security Policy”,
Vol. 21 No. 1, h. 46-67, diakses dari:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13523260008404244?journalCode=fcsp20 (22
Februari 2018, pukul 12:04)
17
Andrew Cottey dan Anthony Foster, op.cit, h. 07
15
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Berdasarkan dari paparan yang telah dijelaskan, urgensi penelitian yang
diangkat oleh penulis berfokus pada keberlangsungan hubungan strategis
negara yakni aliansi Jepang dan Amerika Serikat dalam kerangka kesepakatan
Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting tahun 2017. Sehingga, penulis tertarik
menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan untuk meninjau keberlangsungan
hubungan strategis kedua negara tersebut dalam mempertahankan aliansinya
dan menjadikan kasus ini sebagai penelitian yang berjudul Diplomasi
Pertahanan Jepang-Amerika Serikat Korea dalam Kerangka Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting Tahun 2017.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,
berikut adalah rumusan masalah yang diperoleh:
1. Bagaimana diplomasi pertahanan Jepang - Amerika Serikat dalam
Kerangka Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting tahun 2017?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun dari perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah
dipaparkan, maka dapat disimpulkan mengenai tujuan dalam penulisan ini
adalah:
1. Untuk mengetahui keberlangsungan hubungan strategis Jepang dan
Amerika Serikat dalam Kerangka Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting
berdasarkan pendekatan konsep Diplomasi Pertahanan.

6

2. Untuk memberikan kontribusi pengetahuan dalam ilmu Hubungan
Internasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para
pembacanya.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis
1. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu peneliti
dalam pencapaian perkembangan pengetahuan akan ilmu Hubungan
Internasional, khususnya pada bidang International Security and Peace.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang konsep Diplomasi Pertahanan
sebagai bentuk instrumen dalam meningkatkan Confidence Building Measures
antar negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan
penelitian-penelitian sejenis dalam mengkaji teori atau konsep yang berkaitan.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan
kajian studi peneliti mengenai konsep-konsep dari ilmu Hubungan
Internasional, terutama pada konsep Diplomasi Pertahanan dalam melihat
hubungan strategis Jepang dan Amerika Serikat dalam Kerangka Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting pada tahun 2017.

7

2. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi salah
satu makalah berbasis metodologi yang diteliti oleh peneliti dalam meninjau
hubungan strategis antar negara, terutama pada keberlangsungan hubungan
strategis negara pasca negara yang bersangkutan sepakat untuk bekerja sama
dengan negara lain.

8

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Dalam mendukung penelitian yang dilakukan, dibutuhkan data acuan
berupa konsep atau temuan pembahasan fenomena melalui hasil dari berbagai
penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain. Data acuan
pendukung ini menurut penulis perlu untuk dijadikan sebagai bagian
tersendiri dalam penelitian yaitu melalui subbab Penelitian Terdahulu yang
mengangkat permasalahan dari fenomena atau aplikasi penggunaan konsep
yang relevan dalam penelitian ini. Untuk mempertajam data acuan, subbab
penelitian terdahulu ini berfokus pada keterkaitan aplikasi konsep diplomasi
pertahanan dan permasalahan dari fenomena yakni kerjasama pertahanan
dalam menghadapi ancaman konflik yang dikaji oleh penulis berdasarkan dari
hasil penelitian lain berupa jurnal dan tesisi yang diakses melalui internet.
Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan, konsep Diplomasi
Pertahanan yang dikaji oleh penulis tidak hanya digunakan di dunia militer
pertahanan, melainkan juga di ranah nirmiliter, yang salah satunya ialah
cybersecurity yang menjadi kasus dalam Jurnal Penelitian Politik yang ditulis
oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, Alumnus
Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia di Bogor dengan
judul Indonesia Defense Diplomacy in Achieving Cybersecurity Through
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ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives.18 Secara garis besar,
jurnal ini membahas mengenai penggunaan diplomasi pertahanan sebagai
solusi untuk membantu Indonesia menghadapi ancaman cyberspace yang
berpotensi mempengaruhi stabilitas negara, dimana Indonesia sendiri
memiliki proteksi pertahanan cyber yang masih rendah. 19 Diplomasi
pertahanan yang diterapkan oleh Indonesia ini ditujukan kepada ASEAN
sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara yang mampu mewadahi aspirasi
dan kepentingan Indonesia yang melalui ASEAN Regional Forum (ARF). 20
Setelah diteliti lebih lanjut, penulis menemukan persamaan dari jurnal
ini dengan penelitian yang dibahas yang terletak pada konsep diplomasi
pertahanan yang dipakai. Secara keseluruhan, konsep diplomasi pertahanan
dalam jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan cooperative security
yang mengacu pada proses kerjasama antar aktor dengan kepentingan yang
sama untuk meredakan ketegangan konflik, membangun kepercayaan diri,
dan memelihara stabilitas kawasan. 21 Sedangkan, perbedaan yang terdapat
pada jurnal ini dengan penelitian yang dibahas terletak pada variabel konsep
yang menyesuaikan dengan agenda diplomatik Indonesia, sehingga konsep
tersebut difokuskan pada implementasi diplomasi pertahanan untuk
Confidence Building Measures, Defense Capabilities, dan Defence

David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, “Indonesia Defense Diplomacy
in Achieving Cybersecurity Through ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives”,
Jurnal Penelitian Politik, Volume 13 No.1, (2006) h. 02
19
Ibid., h. 02-03.
20
Ibid.
21
Michael Moodie, “Cooperative Security: Implications for National Security and International
Relations”, Cooperative Monitoring Center Occasional Paper, (2000) h. 05
18
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Industries.22 Adapun Level of Analysis (LoA) yang digunakan dalam jurnal
tersebut berbeda yakni organisasi regional melalui kerjasama multilateral.
Berdasarkan dari kasus penelitian, peneliti mencantumkan studi
terdahulu lainnya yang berdasarkan pada kesamaan kasus penelitian dan
dianalisis menggunakan teori/konsep yang berbeda. Studi terdahulu yang
peneliti maksud adalah sebuah artikel yang berjudul U.S. and Japan’s Trends
in Attitudes Toward the Korean Peninsula oleh Sharif M. Shuja, seorang
anggota staf akademik Asia-Pacific Studies di Queensland University of
Technology dan University of Southern Queensland.23 Artikel ini membahas
tentang tren perilaku yang diambil oleh Amerika Serikat dan Jepang secara
spesifik dalam menghadapi kondisi yang terjadi di Semenanjung Korea.
Setelah diteliti, persamaan yang terdapat dari artikel ini dengan penelitian
yang dibahas adalah tujuan dari perilaku Amerika Serikat dan Jepang dalam
menghadapi Semenanjung Korea, yakni mempertahankan perdamaian dan
stabilitas di semenanjung tersebut dengan bekerjasama satu dengan yang
lainnya. Namun yang membedakan dari artikel ini mengacu pada ruang
waktu, dimana tingkat insecure yang tinggi antar negara pasca Perang Dingin
menyebabkan Jepang dan Amerika Serikat masih tidak percaya satu sama
lain. Di sisi lain, pada saat itu, Jepang belum menganggap Korea Utara
sebagai suatu ancaman, karena arah politik Jepang masih terarah pada Rusia.

22

Ibid., h. 04.
Sharif M. Shuja, “U.S. and Japan’s Trends in Attitudes Toward The Korean Peninsula”, East
Asian Studies, (1997)
23
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Dari kedua studi terdahulu yang telah dipaparkan dengan persamaan
dan perbedaannya, penulis memperoleh hasil bahwa penggunaan konsep
diplomasi pertahanan sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan
hubungan strategis Jepang dan Amerika Serikat dalam Kerangka Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting. Selain itu, penggunaan konsep diplomasi
pertahanan juga dapat membantu penulis mengidentifikasi variabel dan
indikator yang telah dicapai.

2.2 Kerangka Konseptual
Berdasarkan dari fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya,
penulis menggunakan pendekatan konsep Diplomasi Pertahanan untuk
meninjau diplomasi pertahanan Jepang terhadap Amerika Serikat pasca
Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting. Sebelum membahas lebih mendalam,
penulis akan memaparkan diskursi dari pendefinisian Diplomasi Pertahanan
dari beberapa ahli untuk mempermudah alur berpikir.
Menurut Gregory Winger, diplomasi pertahanan merupakan suatu
instrumen soft-power yang dilakukan oleh negara dengan menggunakan
institusi pertahanannya secara damai untuk mempersuasi negara lain dengan
tujuan untuk mencapai hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. 24
Adapun diplomasi pertahanan memiliki bentuk direct model, dimana
pemerintah suatu negara melakukan interaksi government-to-government

Gregory Winger, “The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy”, Vienna: IWM Junior
Visiting Fellows’ Conferences, Vol. 33, diakses dari: http://www.iwm.at/publications/5-juniorvisiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/ (26 Februari 2018, pukul 12:57)
24
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untuk menghasilkan objektif yang tidak hanya untuk menciptakan
perdamaian, tetapi juga mempertahankan hubungan kerjasama sesuai dengan
kepentingan

negara-negara

bersangkutan. 25

Interaksi

government-to-

government yang dimaksud berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer
secara damai yang digabung dengan ide, pandangan, dan kebijakan antar
negara bersangkutan yang terdiri dari Officer Exhanges, Joint Exercises,
Training Missions, Military Diplomats, dan Ship Visits.26
Diplomasi pertahanan menurut Andrew Cottey dan Anthony Foster
merupakan suatu diplomasi baru dalam dunia militer dan pertahanan yang
mengkaitkan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur pertahanan
secara damai sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan kebijakan
pertahanan keamanan negara.27 Tren penggunaan diplomasi pertahanan baru
dimulai sejak Perang Dingin berakhir yang bermula dari pendekatan
demokrasi ala Barat yang menjunjung perdamaian dunia melalui
pembangunan hubungan kooperatif dengan musuh terdahulu dan/atau musuh
potensial; promosi pengontrolan kepemilikan kekuatan bersenjata guna
mendukung demokrasi liberal dan good governance; serta, mendukung
negara aliansi untuk mengembangkan kontribusinya dalam operasi
peacekeeping dan peace-enforcement.28

Joseph Nye, “The Future of Power”, (2011) h. 94-97 dalam Gregory Winger, “The Velvet
Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy”.
26
Gregory Winger., loc.cit.
27
Andrew Cottey dan Anthony Foster., op.cit, h. 6
28
Ibid., h. 06-07.
25
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Sedangkan

menurut

K.A

Muthanna,

diplomasi

pertahanan

didefinisikan sebagai penggunaan militer secara damai dalam diplomasi
sebagai alat untuk mencapai kebijakan luar negeri suatu negara.29 Dalam
konteks hubungan strategis regional maupun global, diplomasi pertahanan
yang digunakan dapat membentuk suatu jalinan kerjasama berkelanjutan
antar negara dan dapat memajukan kebijakan luar negeri suatu negara melalui
pengurusan hubungan pertahanan asing dan dukungan diplomatik dari
pemerintah.30 K.A Muthanna juga menjabarkan aktivitas dari diplomasi
pertahanan yakni dialog politik, keamanan, dan pertahanan stategis;
kesepakatan/traktat pertahanan; transparansi kebijakan militer nasional;
bantuan badan pemerintahan hukum; kontak personel profesional; pertukaran
persepsi; dan partisipasi dalam United Nations Peace Keeping Operations
(UNPKO) atau koalisi serta pemberian bantuan kemanusiaan. 31
Berdasarkan dari diskursi mengenai konseptualisasi Diplomasi
Pertahanan yang telah dipaparkan, penulis mengadopsi konseptual yang
dipaparkan oleh Gregory Winger yang melihat diplomasi pertahanan sebagai
suatu instrumen soft-power yang digunakan oleh negara untuk mempersuasi
negara lain dengan menggunakan institusi pertahanannya secara damai
dengan tujuan untuk Confidence Building Measures, Kerja Sama Pertahanan,
dan Resolusi Konflik atau Conflict Prevention antar negara. Oleh karena
konsep ini menggunakan pendekatan di level negara dan penerapan direct

K.A Muthanna, “Military Diplomacy”, Journal of Defence Studies Vol. 5 No. 1, (2011), h. 02
Ibid., h. 03
31
Ibid., h. 03-05
29
30
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model

yakni

interaksi

government-to-government,

maka

diplomasi

pertahanan Jepang terhadap Amerika Serikat dapat ditinjau dari variabel: (1)
Officer Exhanges; (2) Joint Exercises; (3) Training Missions; (4) Military
Diplomats; dan (5) Ship Visits.
Untuk mempermudah alur berpikir, penulis akan memaparkan
pendefinisian dari masing-masing variabel konsep Diplomasi Pertahanan.
Officer Exhanges merupakan pertukaran dan penempatan personel militer,
ahli strategi militer pertahanan, penasihat pengontrolan demokratis kekuatan
bersenjata, ahli manajemen pertahanan, dan ahli teknik militer antar negara
yang bersangkutan untuk mempermudah interaksi dan identifikasi satu sama
lain. 32
Joint Exercises sendiri identik dengan Training Missions, namun yang
membedakan Joint Exercises dilihat sebagai latihan militer bersama antar
personel militer negara yang bersangkutan baik matra laut, darat, dan udara
di ranah bilateral maupun multilateral yang ditujukan untuk kesiapan
berperang atau terjun lapangan selain perang ketika militer dibutuhkan untuk
membantu seperti bantuan kemanusiaan dan bencana alam, anti pembajakan,
dan lain sebagainya.33 Sedangkan, Training Missions merupakan latihan
militer bilateral atau multilateral yang dilakukan berdasarkan dengan
perencanaan misi yang disepakati oleh negara yang bersangkutan guna

32

Gregory Winger., loc.cit.
Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA), “Joint Military Exercise”, diakses dari:
https://idsa.in/taxonomy/term/941 (27 Februari 2018, pukul 14:50)
33
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meningkatkan kemampuan kekuatan personel militer ketika diterjunkan
untuk bertarung.34
Military Diplomats mencakup segala aktivitas dan interaksi yang
menyangkut para petinggi militer, diplomat dan atase pertahanan seperti
kunjungan perwakilan negara, pembuatan kesepakatan kerjasama, dan
kebijakan. 35 Dan yang terakhir, yakni Ship Visits, merupakan kunjungan
kapal dari negara yang satu dengan yang lainnya dan sebaliknya yang identik
dengan pengiriman kapabilitas dan/atau peralatan militer berupa personel
militer, alutsista dan infrastruktur militer lainnya. 36
Adapun dari pendefinisian masing-masing variabel konsep Diplomasi
Pertahanan, penulis akan mengambil kelima aspek tersebut sebagai variabel
yang digunakan untuk menjelaskan konsep diplomasi pertahanan dan
operasionalisasinya terhadap kasus yang diangkat oleh penulis. Guna
mempermudah pemahaman dari pemaparan variabel berikut dengan indikator
yang mewakili variabel tersebut, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

“Policy for Individual and Collective Military Training”, h. 04, diakses dari:
http://www.mod.gov.ba/files/file/dokumenti/defense/trainingpolicy.pdf (27 Februari 2018, pukul
14:54)
35
Gregory Winger., loc.cit.
36
Ibid.
34
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Tabel 1

Konsep Diplomasi Pertahanan

Konseptualisasi Diplomasi Pertahanan

Variabel

Indikator

Officer Exchanges

 Pertukaran personel dan ahli militer

Joint Exercises

 Latihan militer segala matra

Training Missions

 Standarisasi misi latihan militer

Military Diplomats

 Kunjungan diplomatik
 Perjanjian kerjasama pertahanan

Ship Visits

 Kunjungan militer
 Pengiriman

kapabilitas

dan/atau

peralatan militer

Adapun dari pemaparan variabel dan indikator yang mendeskripsikan
konsep Diplomasi Pertahanan ini, peneliti menggunakan kelima variabel
berikut dengan indikator-indikatornya dalam penelitian ini. Peneliti memilih
untuk menggunakan kelima variabel tersebut dikarenakan kelima variabel ini
mampu meninjau keberlangsungan hubungan strategis Jepang dan Amerika
Serikat pasca Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting tahun 2017.

2.3 Operasionalisasi Konsep
Pada subbab ini, penulis akan menjelaskan pengoperasionalan variabel
konsep Diplomasi Pertahanan secara spesifik dalam melihat penerapan
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indikator-indikator yang terkait terhadap Diplomasi Pertahanan JepangAmerika Serikat pasca Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting. Seperti yang
dibahas sebelumnya, penulis menggunakan kelima variabel dari konsep
Diplomasi Pertahanan beserta dengan indikator-indikatornya.
Variabel pertama yakni Officer Exchanges memiliki 1 (satu) indikator.
Operasionalisasi indikator pertama yaitu “Pertukaran Personel dan Ahli
Militer” dilihat dari adanya aktivitas yang disepakati oleh Jepang dan
Amerika Serikat untuk saling menukar personel militer serta para ahli militer
pertahanan masing-masing negara dengan tujuan membantu dan mendukung
kerja sama pertahanan kedua negara yang kemungkinan dapat mempengaruhi
diplomasi pertahanan Jepang - Amerika Serikat.
Variabel kedua yakni Joint Exercises memiliki 1 (satu) indikator.
Operasionalisasi indikator pertama yaitu “Latihan Militer Segala Matra”
dilihat dari adanya aktivitas yang disepakati oleh Jepang dan Amerika Serikat
untuk mengadakan dan melaksanakan latihan militer gabungan di segala
matra baik matra darat, laut, dan udara antara kedua negara tersebut yang
kemungkinan dapat mempengaruhi diplomasi pertahanan Jepang - Amerika
Serikat.
Variabel ketiga yakni Training Missions memiliki 1 (satu) indikator
yaitu “Standarisasi Misi Latihan Militer” yang dioperasionalisasikan menjadi
adanya aktivitas yang disepakati oleh Jepang dan Amerika Serikat dalam
melaksanakan latihan militer berdasarkan misi yang telah direncanakan
untuk tujuan memenuhi standar yang ditetapkan kedua negara yang
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kemungkinan mempengaruhi diplomasi pertahanan Jepang – Amerika
Serikat.
Variabel keempat yakni Military Diplomats memiliki 2 (dua) indikator.
Operasionalisasi indikator pertama yaitu “Kunjungan Diplomatik” dilihat
dari adanya kunjungan para petinggi militer, atase pertahanan, diplomat,
dan/atau presiden yang mewakili masing-masing negara baik Jepang dan
Amerika Serikat untuk melalukan pertemuan utusan negara yang membahas
isu tentang hubungan strategis kedua negara dan isu mengenai kerja sama
pertahanan yang dilakukan yang kemungkinan dapat mempengaruhi
diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat. Operasionalisasi indikator
kedua yaitu “Perjanjian Kerjasama Pertahanan” dilihat dari pembentukan
perjanjian dan/atau kesepakatan untuk bekerjasama dalam bidang pertahanan
antara kedua negara

atau perjanjian dan/atau kesepakatan untuk

memperpanjang kerjasama pertahanan antar kedua negara yang kemungkinan
dapat mempengaruhi diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat.
Variabel kelima yakni Ship Visits memiliki 2 (dua) indikator.
Operasionalisasi indikator pertama yaitu “Kunjungan Militer” yang dapat
dilihat dari pelaksanaan kunjungan militer yang dilakukan baik oleh Jepang
dan Amerika Serikat, dimana personel atau unit militer masing-masing negara
saling mengunjungi negara satu sama lain melalui berlabuhnya kapal militer
untuk tujuan mendukung kerja sama pertahanan kedua negara yang
kemungkinan dapat mempengaruhi diplomasi pertahanan Jepang – Amerika
Serikat. Sedangkan operasionalisasi indikator kedua yakni “Pengiriman
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Kapabilitas dan/atau Peralatan Militer” dapat dilihat dari pelaksanaan
pengiriman kapabilitas dan/atau peralatan militer seperti personel militer,
alutsista dan infrastruktur dari Jepang dan Amerika Serikat untuk satu sama
lain yang digunakan sebagai dukungan pelaksanaan latihan militer gabungan
antara Jepang dan Amerika Serikat yang kemungkinan dapat mempengaruhi
diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat.
Guna mempermudah pemahaman mengenai operasionalisasi dari
konsep Diplomasi Pertahanan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat
pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2
Operasionalisasi Konsep Diplomasi Pertahanan

Konsep

Variabel

Indikator

Operasionalisasi

Officer

Pertukaran

Exchanges

dan ahli militer

personel Jepang dan Amerika
Serikat

menyepakati

untuk saling mengirim
personel militer serta
para

ahli

militer

pertahanan

dan

Diplomasi Pertahanan

menempatkannya

di

masing-masing negara

Joint

Latihan militer segala Jepang dan Amerika

Exercises

matra

Serikat sepakat untuk
mengadakan
melaksanakan
militer

dan
latihan

gabungan

di

segala matra
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Training

Standarisasi

misi Jepang dan Amerika

Missions

latihan militer

Serikat

sepakat

melaksanakan

latihan

militer

berbasis

misi

untuk mencapai standar
yang telah disepakati
bersama
Military

Kunjungan diplomatic

Para petinggi militer,
atase

Diplomats

pertahanan,

diplomat,

dan/atau

presiden

Jepang

Amerika

Serikat

melakukan
militer

dan

kunjungan

ke

masing-

masing negara

Perjanjian
pertahanan

kerjasama Jepang dan Amerika
Serikat

membentuk

perjanjian

dan/atau

kesepakatan

untuk

bekerjasama

dalam
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bidang pertahanan atau
perjanjian

dan/atau

kesepakatan

untuk

memperpanjang
kerjasama

pertahanan

antar kedua negara
Ship Visits

Kunjungan militer

Personel militer Jepang
dan Amerika Serikat
saling

melakukan

kunjungan ke masingmasing negara untuk
mendukung

kinerja

kerja sama pertahanan
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Pengiriman kapabilitas Baik
dan/atau
militer

Jepang

peralatan Amerika

dan
Serikat

melakukan pengiriman
kapabilitas

dan/atau

peralatan

militer

(personel

militer,

alutsista
infrastruktur)

dan
yang

digunakan

untuk

mendukung

latihan

militer gabungan antara
Jepang dan Amerika
Serikat
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2.4 Alur Pemikiran
Konsep Diplomasi Pertahanan
Gregory Winger

Background Hubungan Strategis Jepang – Amerika Serikat:
 Aliansi Jepang – Amerika Serikat dibentuk pasca Perang Dunia
II
 Ancaman eksternal dari konflik Semenanjung Korea
 Hubungan aliansi berpotensi tidak stabil
 Membutuhkan Confidence Building Measures (CBM) antar
negara

Kerjasama pertahanan Jepang - Amerika Serikat
pasca Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting

Upaya Jepang – Amerika Serikat dalam
mempertahankan keberlangsungan
aliansi:
 Officer Exchanges
 Joint Exercises
 Training Missions
 Military Diplomats
 Ship Visits

Diplomasi Pertahanan dalam kerangka
kerja sama pertahanan Jepang –
Amerika Serikat yang dilakukan
melalui implementasi kelima variabel
dalam konsep Diplomasi Pertahanan
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2.5 Argumen Utama
Berdasarkan dari deskripsi konseptual dan penjelasan operasionalisasi
konsep, penelitian yang dilakukan menghasilkan argumen utama, yakni
jawaban sementara dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang
disampaikan secara deskriptif. Argumen utama dari penelitian ini yaitu
diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh Jepang – Amerika Serikat
dalam kerangka kerja sama Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting dilakukan
melalui implementasi Officer Exchanges, Joint Exercises, Training Missions,
Military Diplomats, dan Ship Visits.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian deskriptif,
dimana penelitian dengan jenis ini memiliki bentuk pengumpulan fakta secara
spesifik yang kemudian dapat dibuktikan secara benar ataupun salah berdasarkan
dari pengamatan terhadap suatu fenomena. Adapun pada jenis penelitian ini
menjelaskan bagaimana rumusan masalah yang merupakan pertanyaan penelitian
dapat dijawab sesuai dengan penggunaan konsep yang dipilih dalam penelitian.
Berdasarkan dari jenis penelitian deskriptif, peneliti dapat mendeskripsikan suatu
fenomena secara terperinci dan memecahkan permasalahan dari fenomena tersebut
dibantu dengan penggunaan aplikasi konsep yang tepat. Berkaitan dengan
penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan diplomasi pertahanan yang
dilakukan oleh Jepang – Amerika Serikat dalam Kerangka Japan-U.S. Alliance
Bilateral Meeting.
3.2 Ruang Lingkup Penelitian
3.2.1 Batasan Kajian
Untuk membatasi kajian fenomena yang luas, penelitian yang dipaparkan
oleh peneliti berfokus pada aspek-aspek yang menjadi variabel dalam konsep
Diplomasi Pertahanan yang dilakukan Jepang - Amerika Serikat dalam kerangka
pelaksanaan Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting sebagai suatu pertemuan
penting antar kedua negara yang menandai kekuatan aliansi yang bertujuan untuk
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mempertahankan hubungan strategis Jepang dan Amerika Serikat di tengah
ancaman konflik Semenanjung Korea. Sehingga, pelaksanaan pertemuan bilateral
tersebut merupakan acuan yang diambil penulis dalam meninjau diplomasi
pertahanan yang dilakukan oleh Jepang - Amerika Serikat.
3.2.2 Batasan Waktu
Untuk membatasi ruang waktu fenomena yang luas, peneliti berfokus pada
tahun 2017, dimana pada tahun tersebut Jepang dan Amerika Serikat hadir dalam
pertemuan bilateral yang menandai kekuatan aliansi kedua negara sekaligus
membahas tentang upaya yang disepakati kedua negara terkait mempertahankan
hubungan strategis kedua negara di tengah ancaman konflik Semenanjung Korea
yakni Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting yang menjadi titik acuan waktu
penelitian.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara, dimana data telah diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang dikumpulkan didapatkan dari sumbersumber seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, media online, dan lain sebagainya.
Teknik pengumpulan data sendiri dimulai dengan mengumpulkan informasi
yang terkait dengan topik untuk digunakan sebagai data acuan penelitian. Namun,
tidak semua informasi yang tersedia digunakan, melainkan diseleksi terlebih dahulu
untuk mempertajam data acuan. Setelah seleksi, data yang paling penting
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dibutuhkan dalam penelitian dicantumkan ke dalam bab-bab ataupun subbab
pembahasan yang telah disusun di sistematika penulisan.

3.4 Teknik Analisa Data
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang
berdasarkan pada aspek sosial dan dinamis. Dengan pemaparan yang berdasarkan
pada teknis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari mencari data-data
sosial yang spesifik, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang
berdasarkan atas urgensi penelitian ataupun anomali penelitian yang ditemukan
pada saat mengumpulkan informasi, setelah itu peneliti membentuk kategori
dengan menggunakan penentuan dari Level of Analysis, dan pada tahapan teknis
yang terakhir peneliti mencari pola yang tepat yang berupa teori atau konsep yang
mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti.

3.5 Sistematika Penulisan
Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat sistematika penulisan untuk
mempermudah jalannya penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan dari
penelitian yang dilakukan:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang memaparkan mengenai latar
belakang masalah suatu fenomena yang diangkat oleh peneliti yang menjadi dasar
ketertarikan peneliti melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Selain latar
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belakang masalah, peneliti juga mencantumkan rumusan masalah, tujuan dan
manfaat dilakukannya penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang memaparkan kajian-kajian
ilmu yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan tujuan
pertanggungjawaban penelitian secara ilmiah. Bagian pertama dari bab ini adalah
studi terdahulu yang merupakan pembandingan persamaan dan perbedaan dari
tulisan pihak lain untuk mengetahui posisi penelitian peneliti. Bagian kedua
menjelaskan tentang konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang
diteliti. Sedangkan bagian akhir bab ini dilengkapi dengan alur pemikiran dan
jawaban sementara serta hipotesis fenomena yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN merupakan bab yang memaparkan metode
penulisan penelitian yang menjadi acuan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian kualitatif yang mengandung indikator-indikator kuantitatif untuk
mengukur variabel terkait. Selain itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
yang menjelaskan hubungan kausalitas antara 2 (dua) fenomena. Dalam bab ini
pula, peneliti menjelaskan tentang teknik pengumpulan dan analisa data, ruang
lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV GAMBARAN UMUM merupakan bab yang menjelaskan gambaran
umum aliansi Jepang – Amerika Serikat, fenomena ancaman eksternal yakni
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konflik Semenanjung Korea yang mengancam Jepang dan Amerika Serikat, serta
kesepakatan yang dicapai dalam Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting secara
keseluruhan.

BAB V PELAKSANAAN DIPLOMASI PERTAHANAN PASCA JAPAN-U.S.
ALLIANCE BILATERAL MEETING merupakan bab yang menjelaskan tentang
pembahasan pelaksanaan kerja sama pertahana Jepang – Amerika Serikat berikut
dengan argument penulis melalui tinjauan dari penjabaran variabel dan indikator
dari konsep yang digunakan dari konsep Diplomasi Pertahanan Gregory Winger.

BAB VI PENUTUP merupakan bab yang memberikan kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi terkait fenomena yang diteliti.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Hubungan Strategis Jepang – Amerika Serikat (Pasca Perang Dunia II –
2016)
Hubungan bilateral yang dibentuk oleh Jepang dan Amerika Serikat
bermula pada saat kekalahan Jepang atas Amerika Serikat dalam Perang Dunia
II pada tahun 1945.37 Setelah kekalahan tersebut, pada tahun 1945-1952,
Amerika Serikat memimpin para sekutunya untuk merehabilitasi dan
merekonstruksi Jepang yang hancur pasca Perang Dunia II guna menstabilkan
Jepang dan mencegah adanya re-militerisasi negara tersebut di masa depan
melalui Deklarasi Potsdam.38 Pasca tercapainya pelaksanaan Deklarasi
Potsdam, Jepang dan Amerika Serikat sepakat membentuk Security Treaty
pada tahun 1951 yang merupakan perpanjangan dari San Fransisco Peace
Conference (Appendix 1) yakni sebuah traktat perdamaian yang ditandatangani
oleh 48 negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.39 Traktat yang dibentuk
oleh kedua negara tersebut berisi tentang penyataaan untuk saling melindungi
satu sama lain, dimana Amerika Serikat meletakkan pasukan bersenjatanya di

Emma Chanlett-Avery dan Ian E. Rinehart, “The U.S.-Japan Alliance”, Congressional Research
Service (CRS) Report RL33740, (2016), h. 01, diakses dari:
https://www.eapasi.com/uploads/5/5/8/6/55860615/rl33740.pdf (07 April 2018, pukul 11:40)
38
U.S. Office of The Historian, “Occupation and Reconstruction of Japan, 1945-52”, diakses dari:
https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction (07 April 2018, pukul 14:42)
39
Daizo Sakurada, “The Japan-U.S. Security Treaty: From a Japanese Perspective”, Working
Paper 7/97, (Victoria University of Wellington: 1997), h. 02, diakses dari:
https://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/publications/working-papers/WP07.pdf
(07 April 2018, pukul 18:01)
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Jepang dengan harapan Jepang dapat melaksanakan nilai pasifis yang
dimaksud di dalam traktat tersebut.40
Traktat yang dihasilkan dari San Fransisco Peace Conference yakni The
San Fransisco Peace Treaty menjadi suatu deklarasi penting dalam hubungan
strategis Jepang dan Amerika Serikat, dimana pada tahun 1952 melalui traktat
tersebut, Jepang secara resmi bebas dari pendudukan sekutu dan menjadi
aliansi Amerika Serikat.41 Hubungan kedua negara semakin membaik ditandai
dengan kesepakatan untuk membentuk Treaty of Mutual Cooperation and
Security pada tahun 1960.42 Traktat ini merupakan traktat hasil amandemen
dari Security Treaty sebelumnya dan berisi tentang ketentuan pengembangan
kerja sama internasional serta pembangunan kerja sama ekonomi di masa
depan antar kedua negara. 43 Berdasar pada pembentukan traktat ini, hubungan
aliansi kedua negara berfokus pada pertahanan kondisi perdamaian nasional,
regional, maupun internasional dan kepentingan untuk memperluas hubungan
aliansi ke ranah kerja sama perekonomian.44
Pasca penandatanganan Treaty of Mutual Cooperation and Security,
hubungan bilateral Jepang dan Amerika Serikat semakin menunjukkan sisi
strategisnya yang dapat dibuktikan pada masa Perang Dingin, dimana kedua
negara membentuk Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation pada tahun
40

Ibid.
Emma Bauschard, “History of Relations Between Japan and the U.S”, Dusek ACE Prd. 5,
diakses dari: https://www.sutori.com/story/history-of-relations-between-japan-and-the-u-s (08
April 2018, pukul 12:31)
42
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Japan-U.S. Security Treaty: Treaty of Mutual
Cooperation and Security Between Japan and The United States of America”, diakses dari:
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html (07 April 2018, pukul 19:01)
43
Ibid.
44
Ibid.
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1978 sebagai suatu security arrangement yang disepakati bersama guna
membendung penyebaran ideologi Komunis dari Uni Soviet dan saling
melindungi pertahanan negara satu sama lain.45 Selain untuk membendung
paham Komunis dan melindungi masing-masing pertahanan negara, Security
Arrangements Jepang – Amerika Serikat juga digunakan sebagai acuan
peningkatan kekuatan Japan Self-Defense Forces (JSDF) yang terbentuk
sebagai hasil Security Treaty tahun 1951 dan peningkatan kapabilitas U.S.
Forces.46
Adapun Jepang dan Amerika Serikat membentuk panduan pertahanan
yang kedua pada tahun 1997 sebagai suatu landasan efektif dan kredibel dalam
kerja sama Jepang dengan Amerika Serikat pasca Perang Dingin yang mengacu
pada keadaan global yang abstrak, dimana abstrak dengan artian dunia dalam
kondisi damai, namun ancaman tidak dapat diprediksi secara nyata.47 Panduan
kedua ini dibentuk dengan tujuan untuk memuat berbagai dasar pemikiran dan
prinsip yang telah diatur dalam Treaty of Mutual Cooperation and Security,
namun tetap dibatasi oleh Konstitusi yang berlaku di Jepang maupun Amerika
Serikat dan juga saling menyepakati untuk mempertahankan kerja sama

Ministry of Defense Japan, “Japan’s Defense Policy and the Japan-U.S. Security
Arrangements”, Chapter 3: Strengthening of the Japan-U.S. Security Arrangements, Section 2: For
the Deeper and Broader Japan-U.S. Alliance, h. 143, diakses dari:
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/31_Part2_Chapter3_Sec2.pdf (08 April 2018,
pukul 21:45)
46
Ministry of Defense Japan, “The Guidelines For Japan-U.S. Defense Cooperation (November
27, 1978)”, diakses dari: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19781127.html (08 April 2018, pukul
22:03)
47
Ministry of Defense Japan, “The Guidelines For Japan-U.S. Defense Cooperation (September 3,
1997)”, diakses dari: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19970923.html (09 April 2018, pukul
11:26)
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bilateral dalam situasi normal atau diserang dan meningkatkan fokus kerja
sama ke arah yang lebih luas. 48
Pada tahun 2015, Jepang dan Amerika Serikat kembali membentuk
panduan pertahanan yang ketiga sebagai landasan koordinasi kerja sama
bilateral berkelanjutan dan bentuk promosi terhadap kawasan Asia-Pasifik
yang stabil, makmur, dan damai. 49 Walaupun fokus panduan pertahanan ketiga
ini mengacu pada stabilitas kawasan, Jepang dan Amerika Serikat tetap
mempertahankan

hubungan

strategisnya

melalui

pernyataan

untuk

memperkuat koordinasi aliansi, mekanisme kerja sama, dan perencanaan kerja
sama bilateral di masa depan, khususnya ketika aliansi Jepang dan Amerika
Serikat diserang. 50
Memasuki tahun 2016, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani
kesepakatan yang mendukung pasukan Amerika Serikat oleh tuan rumah yakni
Jepang selama 5 tahun.51 Pada bulan Maret 2016, kedua negara berhasil
melaksanakan proyek Nuclear Security Summit (NSS) yang berupa
penghilangan semua highly-enriched uranium (HEU) dan pemisahan bahan
bakar plutonium dari Fast Critical Assembly (FCA) di Jepang sebagai bentuk
realisasi komitmen pencegahan penggunaan nuklir illegal di dunia pada tahun
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Affairs, Fact Sheet, (2017), diakses dari: https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm (11 April
2018, pukul 11:15)
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2014.52 Adapun pada bulan Desember 2016, kedua negara juga menyepakati
pengembalian Northern Training Area yang merupakan wilayah bagian Jepang
yakni Okinawa yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat dan JSDF
sebagai tempat pelatihan militer sejak tahun 1958.53
Oleh karena pembangunan aliansi Jepang – Amerika Serikat yang
berpengaruh terhadap ranah global, kedua negara tersebut mengembangkan
hubungan strategisnya ke arah kerja sama yang mencakup isu-isu global, yakni
bantuan pembangunan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
kesehatan global, perlindungan lingkungan dan sumber daya, serta
pemberdayaan perempuan.54 Namun, sesuai dengan traktat dan panduan yang
dibentuk, aliansi Jepang – Amerika Serikat tetap berfokus pada bidang
pertahanan.

4.2 Ancaman Konflik Semenanjung Korea
Seiring berkembangnya suatu aliansi yang dibentuk oleh satu negara
dengan negara lainnya, tidak dapat dipungkiri adanya tantangan mempengaruhi
pertahanan hubungan tersebut. Jika dikaitkan dengan hubungan aliansi Jepang
– Amerika Serikat, kedua negara tersebut dalam mempertahankan aliansinya
juga mendapati tantangan, baik internal maupun eksternal. Hal ini dapat
dibuktikan ketika Jepang dan Amerika Serikat berbeda pendapat mengenai

Nuclear Security Summit, “Joint Statement on U.S. – Japan Cooperation: US-Japan Joint
Statement on Nuclear Security Cooperation”, diakses dari: http://www.nss2016.org/documentcenter-docs/2016/4/1/joint-statement-on-us-japan-cooperation (11 April 2018, pukul 21:21)
53
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penempatan tentara Amerika Serikat di Okinawa, dimana pada tahun 2016,
65.000 orang dari Okinawa melakukan protes terhadap keberadaan tentara
Amerika Serikat yang dianggap meresahkan masyarakat melalui kasus
pembunuhan dan pemerkosaan. 55 Oleh karena permasalahan mengenai
eksistensi tentara Amerika Serikat di Okinawa berada di ranah antar negara,
maka tantangan yang dihadapi mengacu pada sisi internal dari aliansi kedua
negara tersebut.
Di sisi lain, Jepang dan Amerika Serikat juga menghadapi tantangan
yang datang dari luar ranah antar negara, dimana tantangan tersebut berasal
dari konflik Semenanjung Korea yang berpotensi mengancam pertahanan
aliansi kedua negara tersebut. Konflik Semenanjung Korea sendiri bermula
dari tindakan provokatif Korea Utara sejak negara tersebut memilih keluar dari
Non-Proliferation Treaty pada tahun 2003 dan memulai pembangunan
teknologi nuklirnya secara mandiri.56 Sebagai bentuk komitmen terhadap
keputusan tersebut, Korea Utara secara bertahap melakukan uji coba senjata
nuklirnya. 57 Guna mempermudah identifikasi uji coba senjata nuklir yang
dilakukan oleh Korea Utara, tahapan tersebut dapat dilihat melalui tabel
berikut.58

Jonathan Soble, “At Okinawa Protest, Thousands Call for Removal of U.S. Bases”, diakses dari:
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Tabel 3 Timeline Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara
Uji

Tahun

Jenis Senjata Nuklir

Coba
1

Situs Daerah Uji
Coba

2006

Misil Jarak Jauh

Provinsi Hamgyong
Bagian Utara

2

2009

Misil Jarak Pendek

Daerah Kilju

3

2013

Misil Miniatur

Daerah Punggye-ri

4

2016

Bom

(Januari)

(Miniaturisasi)

2016

Hulu Ledak Nuklir (Inter- Daerah Punggye-ri

5

(September) Continental

Hidrogen Daerah Punggye-ri

Ballistic

Missiles [ICBM])
6

2017

Bom Hidrogen yang dapat Daerah Kilju
dimasukkan ke dalam misil
jarak jauh

Sumber: diolah Penulis dari CBS News, “A Timeline of North Korea’s Nuclear Tests”, diakses
dari: https://www.cbsnews.com/news/north-koreas-nuclear-tests-timeline/

Dari paparan tabel di atas, dapat ditinjau bahwa Korea Utara
melaksanakan uji coba senjata nuklir secara bertahap dan konsisten untuk
mengembangkan teknologi nuklir secara mandiri. Namun, oleh karena
tindakan Korea Utara yang cenderung provokatif, konflik di Semenanjung
Korea semakin tereskalasi dan mengancam keamanan regional serta negaranegara lain di sekitarnya, termasuk Jepang dan Amerika Serikat
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Agresivitas Korea Utara yang secara nyata mengancam Jepang, Amerika
Serikat dan berpotensi mempengaruhi kestabilan aliansi kedua negara tersebut
dimulai pada pelaksanaan uji coba senjata nuklir ke-4 pada bulan Januari 2016.
Selain perihal kesuksesan dari uji coba yang dilakukan, bom hidrogen yang
diuji memiliki kekuatan destruktif dan mampu menghancurkan suatu negara,
baik Jepang maupun Amerika Serikat, jika senjata tersebut ditembakkan dari
hulu ledak dengan jarak pendek atau panjang. 59
Di samping uji coba senjata nuklir, Korea Utara juga melakukan
percobaan penembakkan misil dengan ketinggian yang mengarah ke Jepang,
tepatnya di pantai barat daya pulau Honshu pada bulan Juni 2016. 60 Misil
tersebut merupakan misil Rodong dengan kategori Inter-Mediate Range
Ballistic Missiles (IRBM) yang ditembakkan dari daerah Eunyul, bagian barat
daya Korea Utara dan jatuh di laut dengan jarak 250 km dari Jepang bagian
utara.61 Hal ini tentu menjadi ancaman baru bagi Jepang, mengingat Korea
Utara telah berhasil dalam menguji coba bom hidrogen pada uji coba senjata
nuklir ke-4. Penembakkan misil selanjutnya terhadap Jepang terjadi pada bulan
Februari 2017 dengan misil level Musudan berkategori IRBM dan meluncur

James Rothwell dan Rob Crilly, “North Korea Claims Succesful ‘Hydrogen Bomb’ Test, World
Reacts with Condemnation and Suspicion”, diakses dari:
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sejauh 500 km sebelum jatuh ke Laut Jepang.62 Walaupun misil tersebut
mengarah ke Jepang dan memiliki jangkauan jarak 3.000-5.500 km, misil
dengan kategori IRBM ini dapat menjangkau Guam yang merupakan teritori
terluar Amerika Serikat.63
Jika dilihat dari sisi historisnya, Amerika Serikat telah menentang
tindakan Korea Utara dalam pembangunan nuklirnya pasca keluarnya negara
tersebut dari NPT pada tahun 2003.64 Penentangan Amerika Serikat sendiri
didasari oleh ambisi Korea Utara untuk menjadi negara yang mengembangkan
nuklir dan ancaman yang terus menerus dilakukan Korea Utara terhadap
Amerika Serikat, baik pasukan dan aliansinya. 65 Pengembangan senjata nuklir
Korea Utara menjadi ancaman nyata bagi Amerika Serikat ketika Korea Utara
mempublikasikan video propaganda yang menunjukkan misil yang diarahkan
ke Guam (teritori terluar Amerika Serikat yang digunakan sebagai markas
militer pertahanan laut dan udara) pada bulan Juni 2016 pasca uji coba
penembakkan misil IRBM ke Laut Jepang.66
Dari sisi legalitasnya, Jepang sendiri melalui pemerintahannya
mengeluarkan pernyataan secara resmi pada tanggal 02 Desember 2016,
dimana Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir yang dimiliki dan berhasil
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diuji coba oleh Korea Utara berdampak pada kehancuran massa, terutama
terhadap Jepang sendiri dan kawasan Asia – Pasifik.67 Bersamaan dengan
pernyataan tersebut, Jepang juga mengambil tindakan konkrit untuk menekan
perkembangan nuklir Korea Utara, dimana Jepang berupaya untuk
memperkuat pembatasan pergerakan terhadap pihak-pihak tertentu, seperti
pejabat Korea Utara dan para ahli teknologi nuklir dan rudal yang berasal dari
negara lain untuk dilarang masuk ke teritori Jepang setelah berkunjung ke
Korea Utara; melarang semua kapal yang sebelumnya berlabuh di Korea Utara
untuk masuk ke teritori Jepang; dan meningkatkan kuantitas jumlah entitas dan
individu yang ditugaskan untuk membekukan aset milik pihak yang terkait
dengan program nuklir dan rudal dari Korea Utara.68
Di sisi lain, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barrack
Obama juga mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 09 September 2016
mengenai uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada hari
bersangkutan.69 Dalam pernyataan tersebut, Amerika Serikat kembali
menegaskan untuk tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir
oleh karena tindakan provokatif negara tersebut yang dilakukan secara
berkelangsungan.70
Dari paparan pernyataan resmi tersebut, dapat dilihat bahwa aksi agresif
Korea Utara mengancam Jepang dan Amerika Serikat serta mempengaruhi
kestabilan pertahanan aliansi yang dibentuk oleh kedua negara tersebut. Selain
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karena aksi ancaman yang diberikan terus menerus, tindakan yang diambil
untuk merespon aksi tersebut dapat berpotensi mengeskalasi konflik atau
mendeskalasi ketegangan konflik. 71 Oleh sebab itu, Jepang dan Amerika
Serikat perlu untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk tetap
mempertahankan hubungan aliansi satu sama lain di tengah ancaman konflik
Semenanjung Korea.

4.3 Kesepakatan dalam Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting
Guna mempertahankan kestabilan hubungan aliansi Jepang dan Amerika
Serikat, kedua negara sepakat untuk melakukan pertemuan bilateral yang
diadakan pada tanggal 10 Februari 2017 di Washington D.C.72 Pertemuan ini
merupakan yang pertama kali dan secara resmi pasca dilantiknya Donald
Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017-2022, serta sebagai
bentuk penegasan kekuatan tekad kedua negara dalam mempertahankan aliansi
dan hubungan kerja sama perekonomian.73
Pada sesi awal diskusi dalam pertemuan, kedua negara sepakat untuk
meningkatkan kekuatan ikatan aliansi yang telah bertahan sejak tahun 1950 dan
memfokuskan peran utama kedua negara dalam mempertahankan perdamaian

Dennis Blair dan Masayuki Hironaka, “The North Korean Nuclear Test and the US-Japan
Alliance”, diakses dari: https://thediplomat.com/2016/01/the-north-korean-hydrogen-bomb-testand-the-us-japan-alliance/ (15 April 2018, pukul 21:47)
72
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Joint Statement February 10, 2017”, h. 01, diakses dari:
http://www.mofa.go.jp/files/000227768.pdf (15 April 2018, pukul 23:00)
73
Ibid.
71
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dan kemakmuran kawasan Asia Pasifik serta dunia. 74 Sebagai bentuk
komitmen dari kesepakatan tersebut, Jepang dan Amerika Serikat
mendiskusikan keamanan lingkungan kawasan Asia Pasifik lebih lanjut,
khususnya mengacu pada isu perkembangan pembangunan teknologi nuklir
dan senjata misil dari Korea Utara yang berada pada tahap krisis yang
mengancam kestabilan kawasan.75 Melalui fokus isu tersebut, kedua negara
sepakat bahwa kestabilan perdamaian, baik antar negara maupun kawasan
perlu untuk dipertahankan melalui keberadaan pasukan Amerika Serikat di
Jepang berdasarkan Security Treaty yang dibentuk Jepang – Amerika Serikat
dan peningkatan kekuatan aliansi kedua negara tersebut.76
Kesepakatan ini sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan
keutuhan dan rasa percaya satu sama lain dalam aliansi antara Jepang –
Amerika Serikat, dimana ditinjau dari fokus isu yang didiskusikan yakni
ancaman konflik Semenanjung Korea, Jepang dan Amerika Serikat
membutuhkan titik ukur kepercayaan terhadap masing-masing negara untuk
memastikan bahwa hubungan aliansi kedua negara tetap utuh dan bertahan
melalui pelaksanaan kerja sama pertahanan di tengah ancaman tersebut.77
Kedua, kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjamin kondisi Kawasan Asia
– Pasifik yang stabil dan damai sebagai bagian dari realisasi komitmen baik
Jepang dan Amerika Serikat dalam menjalankan perannya sebagai negara
Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Japan-United States of America Relations: Japan-U.S.
Summit Meeting”, diakses dari: http://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page3e_000652.html (17 April
2018, pukul 10:57)
75
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dengan kapabilitas militer pertahanan kuat yang mampu melindungi Kawasan
dari ancaman agresi. 78 Dan yang terakhir, kesepakatan juga ditujukan untuk
meningkatkan relasi hubungan kerja sama ekonomi menguntungkan antara
Jepang – Amerika Serikat sehingga aliansi kedua negara semakin strategis. 79
Berdasarkan dari diskusi fokus isu dan kesepakatan kedua negara, Jepang
dan Amerika Serikat mengeluarkan joint statement untuk mempertegas
hubungan aliansi ke ranah mempertahankan kestabilan antar negara, kawasan
Asia Pasifik, dan dunia di tengah krisis ancaman agresivitas pembangunan
teknologi nuklir dan senjata misil Korea Utara.80 Berikut adalah joint statement
dari kedua negara dalam Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting81.
Tabel 4 Joint Statement dari Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting
(10 Februari 2017)

Subjek Isu
Aliansi

Joint Statement
1. Komitmen Amerika Serikat dalam melindungi Jepang
melalui pengerahan penuh kapabilitas militer Amerika
Serikat, baik konvensional maupun nuklir
2. Kedua negara sepakat menyusun kembali pasukan
Amerika

Serikat

di

Jepang,

guna

menjamin

keberlanjutan penempatan pasukan Amerika Serikat

78
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Ibid.
80
Ministry of Foreign Affairs Japan, “Joint Statement February 10, 2017”, Loc.cit.
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Ibid, h. 01-02
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3. Kedua negara memperkuat tanggung jawab masingmasing dalam aliansi
4. Kedua

negara

melanjutkan

implementasi

dan

memperluas kerja sama pertahanan atas dasar U.S.Japan Defense Guidelines tahun 2015
5. Kedua

negara

menginstruksikan

masing-masing

menteri luar negeri dan menteri pertahanan untuk
membentuk

pertemuan

Security

Consultative

Committee (SCC) atau 2+2 Talks untuk memperkuat
aliansi, termasuk identifikaasi peran, misi, dan
kemampuan masing-masing negara
Kawasan Asia 1. Kedua negara memperkuat peran dalam menjamin
Pasifik

perdamaian dan kemakmuran di kawasan
2. Kedua negara meningkatkan kinerja kerja sama dengan
aliansi lainnya di kawasan

Teknologi dan 1. Kedua negara memperkuat kerja sama teknologi
Cyberspace

bilateral,

khususnya

menghadapi

tantangan

inovasi

pertahanan

keamanan

yang

untuk
terus

berkembang
2. Kedua negara memperluas kerja sama keamanan di
bidang cyberspace untuk menanggulangi ancaman
cyber yang berpotensi menyerang
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Terorisme

1. Kedua negara dengan kuat menghadapi terorisme di
segala bentuk dan manifestasi melalui peningkatan
kinerja kerja sama melawan kelompok teroris yang
mengancam stabilitas global

Kemaritiman

1. Kedua

negara

berkomit

untuk

mengkonstruksi

Futenma Replacement Facility di Camp Schwab/area
Henoko dan perairan sekitarnya untuk mencegah
penggunaan berkelanjutan dari Marine Corps Air
Station Futenma
2. Kedua negara menegaskan Artikel V dalam U.S-Japan
Treaty of Mutual Cooperation and Security mencakup
Pulau Senkaku
3. Kedua negara menolak segala tindakan unilateral yang
dapat merusak administrasi Jepang pada pulau tersebut
4. Kedua

negara

sepakat

mempertahankan

tatanan

terhadap
maritim

pentingnya
atas

hukum

internasional, termasuk kebebasan navigasi dan hukum
kelautan lainnya
5. Kedua negara memperkuat kerja sama maritim untuk
menjaga perdamaian dan kestabilan Laut Cina Selatan,
termasuk dengan negara lain untuk mencegah tindakan
yang dapat mengeskalasi ketegangan di Laut Cina
Selatan
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Ancaman

1. Kedua negara dengan kuat mendesak Korea Utara

Agresivitas

untuk tidak melanjutkan program pengembangan

Korea Utara

nuklir dan misil balistik serta tidak melakukan tindakan
provokatif lainnya
2. Kedua negara memperkuat kapabilitas aliansinya
melalui kerja sama pertahanan untuk menjamin
keamanan Jepang, karena Jepang berpotensi menerima
ancaman-ancaman selanjutnya dari Korea Utara dan
mempertahankan Amerika Serikat, baik pasukan dan
aliansinya melalui pengerahan penuh kapabilitas
militer Amerika Serikat
3. Kedua

negara

menyepakati pentingnya

resolusi

terhadap penculikan warga Jepang oleh Korea Utara
4. Kedua negara sepakat terhadap pentingnya kerja sama
trilateral bersama dengan Republik Korea
5. Kedua negara berkomit mengimplementasikan resolusi
U.N Security Council secara tepat terhadap Korea Utara
Sumber: diolah Penulis dari Ministry of Foreign Affairs Japan, “Joint Statement February 10,
2017”, diakses dari: http://www.mofa.go.jp/files/000227768.pdf

Guna memfokuskan materi, penulis menggarisbawahi subjek isu Aliansi
dan Ancaman Agresivitas Korea Utara dari joint statement dalam JapanU.S. Alliance Bilateral Meeting untuk meninjau kerja sama pertahanan yang
dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat. Berdasarkan dari joint statement
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kedua subjek isu tersebut, Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk
melakukan kerja sama pertahanan, baik untuk memperkuat hubungan strategis
dan berada di tengah ancaman dari konflik Semenanjung Korea.
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BAB V
PELAKSANAAN DIPLOMASI PERTAHANAN PASCA JAPAN-U.S.
ALLIANCE BILATERAL MEETING

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menjabarkan kerja sama
pertahanan Jepang – Amerika Serikat serta meninjau keberlangsungan
hubungan strategis kedua negara di tengah ancaman konflik Semenanjung
Korea pasca Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting tahun 2017 dengan
menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan gagasan dari Gregory Winger.
Konsep ini memiliki 5 variabel yang menjadi acuan penulis untuk menganalisa
kasus yang diangkat dalam skripsi ini. Kelima variabel tersebut adalah Officer
Exchanges, Joint Exercise, Training Missions, Military Diplomat, dan Ship
Visits.

5.1 Officer Exchanges
Variabel pertama yang dipaparkan oleh Gregory Winger ini diartikan
sebagai pertukaran personel dan ahli di bidang militer pertahanan milik suatu
negara yang terpilih untuk ditempatkan di negara lain yang terkait dalam suatu
kerja sama pertahanan,

dimana tindakan tersebut

ditujukan

untuk

mempermudah interaksi dan identifikasi satu sama lain dalam melaksanakan
kerja sama. 82 Para personel dan ahli di bidang militer pertahanan ini meliputi
pasukan militer matra darat, laut, dan udara; ahli strategi militer pertahanan,

82

Gregory Winger., loc.cit.
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ahli manajemen pertahanan, ahli teknik perangkat militer, dan penasihat
pengontrolan kekuatan bersenjata secara demokratis. 83 Dari pengartian
tersebut, Officer Exchanges diidentifikasi lebih lanjut melalui aspek pertukaran
personel dan ahli militer. Aspek ini berkaitan dengan penerapan diplomasi
pertahanan Gregory Winger yakni dalam meningkatkan confidence building
hubungan strategis suatu negara dengan negara lainnya melalui interaksi dan
identifikasi yang dilakukan oleh personel dan ahli di bidang militer pertahanan
yang terkait antar negara.
Guna meninjau officer exchanges yang dilakukan oleh negara dalam
aliansi, dapat dilihat dari adanya pembangunan komunikasi yang terbentuk
selama kerja sama pertahanan berlangsung, dimana hal tersebut diperoleh dari
pelaksanaan aktivitas yang mendukung kerja sama seperti latihan militer yang
memicu suatu negara berinisiatif melakukan pertukaran para personel dan ahli
militer milik negaranya untuk ditempatkan di negara aliansinya.

5.1.1 Pertukaran Personel dan Ahli Militer
Aspek ini merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara
untuk mendukung kinerja latihan militer dalam kerja sama pertahanan antar
negara yang diwujudkan ke dalam pelaksanaan interaksi dan identifikasi satu
sama lain dengan negara yang bersangkutan dalam penerapan diplomasi
pertahanan. Pelaksanaan interaksi dan identifikasi tersebut membutuhkan
pembangunan kepercayaan yang kuat melalui komitmen dari negara yang

83

Ibid.
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terikat dalam kerja sama pertahanan. Sehingga, fokus dari pelaksanaan aspek
ini mengacu pada komunikasi yang terbentuk antar negara dalam mencapai
tujuan diplomasi pertahanan yang salah satunya adalah Confidence Building
Measures.
Jepang dan Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki hubungan
aliansi sejak berakhirnya Perang Dunia II dan beranjak menjadi strategis ketika
kedua negara memutuskan untuk melakukan kerja sama. Namun, hubungan
aliansi tersebut berada di tengah ancaman yang disebabkan dari agresi Korea
Utara yang mengeskalasi konfik di Semenanjung Korea pada tahun 2017.
Sehingga, kedua negara menyepakati satu sama lain untuk melakukan kerja
sama pertahanan dalam mempertahankan hubungan aliansinya pasca JapanU.S. Alliance Bilateral Meeting. Kesepakatan tersebut menjadi komitmen awal
dari pembangunan komunikasi yang berhasil dibentuk oleh kedua negara yang
dapat dimaknai sebagai acuan dalam memberi rasa percaya antar negara.
Berada di tengah ancaman konflik Semenanjung Korea membuat Jepang
dan Amerika Serikat

harus menegaskan kekuatan aliansinya demi

mempertahankan keamanan masing-masing negara dan kawasan Asia Pasifik.
Sebagai bagian dari joint statement dalam Japan-U.S. Alliance Bilateral
Meeting, Amerika Serikat melakukan pengiriman pasukan yang disebar di
beberapa bagian Jepang, dengan konsentrasi terbesar penempatan pasukan
mengacu di Okinawa dan Markas Besar Pasukan Amerika Serikat didirikan di
Markas Udara Yokota, bagian barat terluar Tokyo sebagai pusat utama
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militer.84 Dengan rincian, terhitung pada tanggal 26 April 2017, pasukan
Amerika Serikat di Jepang berjumlah 54.000 personel militer dan pasukan
Jepang yang bergabung berjumlah 25.000 personel.85 Ditinjau dari pengiriman
dan penempatan personel militer Amerika Serikat ke Jepang sendiri, tindakan
tersebut didasari oleh komitmen negara tersebut untuk melindungi negara
aliansinya dari ancaman yang datang dari agresi Korea Utara dan
mempengaruhi

Jepang

untuk

meningkatkan

peran

aktifnya

dalam

mempertahankan aliansi dan keamanan kawasan. Guna meninjau titik-titik
penempatan markas militer Amerika Serikat di Jepang sebagai hasil dari
kesepakatan kedua negara, berikut adalah petanya. 86
Markas AS 1
Korea Utara

Jarak
Misil
Markas AS 2

Markas AS 3
Markas AS 5

Markas AS 4

Markas AS 6

Gambar 1 Markas Militer Amerika Serikat di
Jepang

Keterangan:

Korea Utara

Situs peluncuran misil di Tongchang-ri

Greg Prince, “U.S. Military Presence in Asia: Troops Stationed in Japan, South Korea and
Beyond”, diakses dari: http://www.newsweek.com/us-military-japan-north-korea-asia-590278 (24
April 2018, pukul 13:53)
85
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Jarak Misil

Titik jatuh misil yang ditembakkan Korea Utara
di Laut Jepang pada tanggal 06 Maret 2017

Markas AS 1

Markas Air Force 35th Fighter Wing di Misawa,
Jepang

Markas AS 2

Markas Besar Pasukan Amerika Serikat di
Yokota, Jepang

Markas AS 3

Markas Besar Angkatan Laut Amerika Serikat di
Yokosuka, Jepang

Markas AS 4

Marine Corps Air Station di Iwakuni, Jepang

Markas AS 5

Fleet Activities Naval Station di Sasebo, Jepang

Markas AS 6

Markas Air Force 18th Wing di Kadena

Jepang sendiri mengerahkan kapal militernya untuk berlabuh di
Pelabuhan Everglades, Amerika Serikat pada tanggal 21 Juli 2017. 87 Kapal
militer milik Jepang mengirimkan 500 personel pelaut untuk mendukung
pelaksanaan latihan militer berbentuk latihan militer berbasis misi antar kedua
negara di daerah Broward, Amerika Serikat dalam rangkaian memperkuat
hubungan strategis kedua negara di tengah ancaman agresi Korea Utara yang
memperkeruh konflik Semenanjung Korea.88 Tindakan pengiriman personel
militer yang dilakukan Jepang ini merupakan bentuk komitmen Jepang dalam
menjamin keutuhan hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat dan
Ted Scouten, “Our Alliance Has Never Been Stronger, As Japanese Military Ships Arrive”,
diakses dari: http://miami.cbslocal.com/2017/07/21/japanese-military-ships-port-everglades/ (28
April 2018, pukul 19:07)
88
Ibid.
87
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menjalankan peran yang diambil oleh Jepang sebagai negara yang memiliki
kemampuan untuk mempertahankan keamanan kawasan.
Namun, ditinjau secara kuantitas, Amerika Serikat cenderung melakukan
pengiriman kapabilitas militer lebih besar daripada Jepang, seperti penempatan
6 markas militer di beberapa daerah pulau Jepang dan pengiriman personel
militer dengan jumlah 54.000 personel. Perbandingan kapabilitas yang tidak
sebanding tersebut menunjukkan kapabilitas militer Amerika Serikat yang
lebih kuat dan jika dikaitkan dengan komitmen Amerika Serikat sebelumnya
untuk melindungi Jepang sebagai negara aliansinya, melalui kekuatan
kapabilitas militer yang besar, Amerika Serikat mampu untuk melindungi
Jepang, teritori Guam, pertahanan aliansi Jepang – Amerika Serikat, dan
kawasan Asia Pasifik. Bersamaan dengan dukungan kapabilitas militer Jepang,
pelaksanaan kerja sama pertahanan kedua negara dipermudah dan menjadi
maksimal.
Dari segi legalitasnya, Amerika Serikat memperoleh justifikasi untuk
menempatkan markas-markas militer dan mengirimkan personel militernya
atas dasar pedoman Konstitusi Pasifis Jepang yang ditetapkan sebagai dasar
negara pasca Perang Dunia II untuk tidak membentuk pasukan militer
tradisional. Sehingga Jepang melalui JSDF menyepakati tindakan Amerika
Serikat yang juga bertujuan untuk menjamin keamanan Jepang.
Ditinjau secara keseluruhan, terdapat pola interaksi dan identifikasi dari
tindakan yang dilakukan baik oleh Jepang maupun Amerika Serikat, dimana
kedua negara secara pribadi memiliki inisiatif untuk mempertahankan
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hubungan aliansinya melalui bentuk tindakan dan tujuan yang berbeda untuk
kepentingan yang sama. Amerika Serikat mengirimkan personel dan unit
militernya serta ahli teknik perangkat militer ke Jepang. Hal tersebut
diidentifikasi sebagai komitmen Amerika Serikat terhadap Jepang, aliansinya
untuk mempertahankan hubungan aliansi. Sedangkan, Jepang melakukan
interaksi terhadap komitmen Amerika Serikat dengan mengirimkan 500
personel militer lautnya untuk mendukung latihan militer berbasi misi ke
Amerika Serikat. Tindakan tersebut diidentifikasi sebagai komitmen Jepang
dalam mempertahankan hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat yang
juga memperlihatkan rasa percaya dari Jepang terhadap negara aliansinya.
Adapun pola interaksi dan identifikasi yang dilakukan oleh Jepang –
Amerika Serikat memenuhi aspek pertukaran personel dan unit militer dari
kedua negara. Berdasarkan dari tujuan dan hasilnya, pertukaran personel dan
unit militer yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat bersifat saling
mendukung dan mampu meningkatkan rasa percaya antara Jepang – Amerika
Serikat dalam mempertahankan hubungan aliansinya untuk tetap strategis di
tengah ancaman konflik Semenanjung Korea. Terpenuhinya aspek pertukaran
personel dan unit militer yang dilakukan kedua negara ini menunjukkan
terbentuknya Confidence Building Measures sebagai tujuan dilakukannya
diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat dari sisi variabel Officer
Exchanges.
Selain itu, dari terlaksananya indikator Pertukaran Personel dan Unit
Militer ini merupakan realisasi dari joint statement Japan – U.S. Alliance
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Bilateral Meeting dengan subjek isu Aliansi poin pertama yakni “Komitmen
Amerika Serikat dalam Melindungi Jepang melalui Pengerahan Penuh
Kapabilitas Militernya, Baik Konvensional maupun Nuklir” yang dapat dilihat
dari penempatan markasi-markas militer Amerika Serikat di Jepang dan
pengerahan 54.000 personel militer untuk bergabung bersama personel militer
Jepang dalam melaksanakan kerja sama pertahanan. Selaras dengan
pengerahan kapabilitas militer oleh Amerika Serikat tersebut, terlaksananya
indikator ini juga merupakan realisasi poin kedua yakni “Kedua Negara
Sepakat Menyusun Kembali Pasukan Amerika Serikat di Jepang, Guna
Menjamin Keberlanjutan Penempatan Pasukan Amerika Serikat”.

5.2 Joint Exercises
Variabel kedua yang dipaparkan oleh Gregory Winger ini diartikan
sebagai latihan militer bersama antar negara yang mengikutsertakan personel
militer dan pengerahan kapabilitas militer milik negara yang bersangkutan baik
dari matra darat, laut, dan udara yang dilakukan secara bilateral maupun
multilateral. 89 Ditinjau dari tujuan pelaksanaannya, latihan militer dibagi
menjadi 2 tujuan yakni kesiapan berperang dan kesiapan selain perang, dimana
ketika ditujukan untuk berperang, latihan militer gabungan antar negara
dilakukan secara maksimal untuk memperkuat para personel militer masingmasing negara dalam menghadapi lawan dan menguji coba perangkat militer

89

Gregory Winger, Loc.cit.
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seperti Alat Utama Sistem Pertahanan.90 Sedangkan ketika ditujukan untuk
selain perang, latihan militer gabungan antar negara dilakukan untuk
meningkatkan koordinasi para personel militer dalam menyelamatkan dan
memberi bantuan pertama untuk masyarakat yang menjadi korban bencana
alam, seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain
sebagainya. 91
Namun, ketika dikaitkan dengan diplomasi pertahanan Jepang – Amerika
Serikat di tengah ancaman konflik Semenanjung Korea, aspek Joint Exercises
difokuskan pada tujuan kesiapan berperang. Hal ini berdasarkan dari kondisi
kritis yang dihadapi baik oleh Jepang maupun Amerika Serikat berikut dengan
hubungan aliansinya berpotensi terancam dampak negatif dari konflik
Semenanjung Korea. Walaupun konflik di Semenanjung Korea tidak terdapat
perang terbuka, tetapi eskalasi situasi tegang dalam konflik tersebut membuat
Jepang dan Amerika Serikat merasa terancam dan harus mengambil tindakan
untuk mempertahankan hubungan aliansinya.
Berdasarkan kepentingan kedua negara untuk mempertahankan
hubungan aliansinya di tengah ancaman konflik Semenanjung Korea, tindakan
yang harus diambil mengacu pada tindakan kesiapan berperang. Sehingga,
tindakan tersebut erat kaitannya dengan latihan militer gabungan antar negara.
Oleh karena keterkaitan tersebut, maka aspek Joint Exercises pada diplomasi
pertahanan Jepang – Amerika Serikat ini ditujukan pada latihan militer di
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segala matra yakni matra darat, laut, dan udara. Adapun latihan militer yang
menyeluruh ke segala matra tersebut berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas
militer suatu negara tidak hanya pada satu matra dengan tujuan untuk
memaksimalkan kesiapan personel dan unit militer ketika menerima serangan
dari darat, laut, maupun udara.

5.2.1 Latihan Militer Segala Matra
Latihan militer gabungan sendiri merupakan bentuk aktivitas dari kerja
sama pertahanan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan militer suatu negara dengan negara lain baik dari kekuatan
personel dan unit militer masing-masing negara maupun uji coba kualitas
Alutsista yang dimiliki oleh negara bersangkutan. Adapun tujuan dari
penggabungan latihan militer berguna untuk meningkatkan hubungan
komunikasi dan kedekatan antar negara satu sama lain di ranah pertahanan.
Berdasarkan dari pengertian dan tujuan pelaksanaannya, latihan militer
gabungan dapat dilaksanakan melalui adanya kesepakatan dari tiap negara
yang bersangkutan sebagai komitmen dalam melakukan latihan militer agar
negara yang berpartisipasi paham dengan tujuan dan sepakat dengan hasil yang
akan dicapai, kemudian dilanjutkan dengan implementasi latihan militer di
segala matra.
Dari aspek militer pertahanan, Jepang dan Amerika Serikat memiliki
hubungan track record yang baik karena aliansi kedua negara tersebut
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terbentuk melalui bidang militer pasca Perang Dunia II berakhir. Kedua negara
semakin erat dan strategis setelah berbagai defense guidelines dibentuk sebagai
acuan kerja sama pertahanan. Namun, oleh karena kondisi yang mengancam
dari konflik Semenanjung Korea, kedua negara harus mengambil tindakan
untuk siap berperang di tengah ancaman tersebut, dimana tindakan tersebut
mengacu pada latihan militer gabungan. Berdasarkan dari data yang tercantum
di bab IV, latihan militer yang dilakukan oleh kedua negara berlangsung pasca
joint statement Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting pada tanggal 10 Februari
2017. Disepakatinya joint statement tersebut dapat dilihat sebagai komitmen
awal bagi Jepang – Amerika Serikat untuk melaksanakan latihan militernya.
Latihan militer di matra darat dilakukan oleh kedua negara pada tanggal
15 Agustus 2017 berupa pelaksanaan latihan militer terjun payung dari pesawat
CH-53E Super Stallion antara U.S. Marine dan Japan Ground Self-Defense
Force (JGSDF) di wilayah latihan militer Hokudaien, Eniwa, bagian utara
pulau Hokkaido, Jepang.92 Kolaborasi latihan militer antara Jepang dan
Amerika Serikat tersebut dikenal dengan julukan “Northern Viper 17” (NV17),
yang merupakan pasukan berkapabilitas tinggi yang dikirim oleh militer
Amerika Serikat untuk ditempatkan di Jepang dan berkolaborasi dengan
personel militer Jepang dalam menjamin keamanan dan pertahanan kawasan
Asia Pasifik.93 Bersama dengan pelaksanaan latihan militer tersebut, terdapat
Reuters, “U.S. and Japan Hold Joint Military Drills”, diakses dari:
https://www.reuters.com/news/picture/us-and-japan-hold-joint-military-drills-idUSRTS1BR6U
(26 April 2018, pukul 12:02)
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2.000 personil militer Amerika Serikat dari U.S. Marine divisi 3rd Marine dan
1st Marine Aircraft Wing serta 1.500 personel militer Jepang dari JGSDF yakni
11th JGSDF Brigade.94 Sesuai dengan komitmen Jepang dan Amerika Serikat,
latihan militer yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meredam ketegangan
konflik Semenanjung Korea. Selain itu, latihan militer tersebut juga bertujuan
untuk meningkatkan dan memadai interoperabilitas pada level taktis terhadap
kemampuan para personel militer dari U.S. Marines dan JGSDF dalam
mempertahankan pasukan yang tangguh dan adaptif. 95
Dalam berlangsungnya latihan militer NV 17 tersebut, Jepang dan
Amerika Serikat sepakat untuk menguji coba M-142 High - Mobility Artillery
Rocket System (HMARS), dimana Amerika Serikat menembakkan alutsista
tersebut untuk pertama kalinya di Jepang.96 HMARS sendiri merupakan senjata
yang dapat diisi dengan 6 peluru kendali misil dengan jarak pendek (mencapai
70 km) dengan hulu ledak seberat 90 kg atau 1 peluru kendali misil dengan
jarak jauh yang mencapai 300 km. 97 Jika dilihat dari tujuan dan kuantitas
pelaksanaan, joint exercises ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk
memperkuat hubungan strategis dalam menjamin keamanan kawasan melalui
latihan militer yang berskala besar.
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Dari segi pelaksanaannya, latihan militer matra darat tersebut dilakukan
guna memaksimalkan kekuatan pasukan yang berkolaborasi melindungi
pertahanan aliansi jika tindakan militer yang membutuhkan terjung payung
dibutuhkan dan menguji kualitas Alutsista yang digunakan. Kedua hal tersebut
penting untuk dilakukan guna menunjukkan kekuatan militer matra darat yang
dicapai oleh Jepang dan Amerika Serikat. Di sisi pencapaiannya, kolaborasi
pasukan yang dilakukan oleh kedua negara dilihat sebagai wujud pembangunan
kepercayaan satu sama lain serta sebagai bentuk pembuktian kekompakan
Jepang dan Amerika Serikat dalam mempertahankan keutuhan hubungan
aliansi.
Uji coba Alutsista HMARS yang dilakukan oleh kedua negara selama
latihan militer gabungan berlangsung merupakan bukti dari implementasi
komitmen kedua negara yang disepakati bersama pada Japan-U.S. Alliance
Bilateral Meeting yang menyatakan bahwa memaksimalkan kapabilitas militer
untuk mendukung keberlangsungan kerja sama pertahanan adalah bagian dari
tanggung jawab peran yang diambil oleh Jepang dan Amerika Serikat. Di
samping itu, jika dilihat dari spesifikasi Alutsista yang diuji coba yakni
HMARS memiliki fungsi sebagai senjata kendali misil yang mampu memuat 1
peluru jarak jauh 300 km atau 6 peluru jarak pendek 70 km. Ketika dikaitkan
dengan diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat, kepemilikan dan uji
coba Alutsista tersebut membuktikan kemampuan aliansi Jepang – Amerika
Serikat dalam mempertahankan baik hubungan aliansi dan kawasan di tengah
eskalasi agresi Korea Utara yang memperkeruh konflik Semenanjung Korea.

61

Latihan militer gabungan matra laut dilakukan Jepang dan Amerika
Serikat sejumlah 2 kali dalam kurun waktu tahun 2017 pasca joint statement
dari Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting yakni pada tanggal 12 April 2017
dan 12 November 2017. Pada tanggal 12 April 2017, Jepang mengerahkan
kapal perangnya untuk bergabung dengan kapal induk Amerika Serikat menuju
ke Semenanjung Korea dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan aliansi
kedua negara tersebut guna menekan dan mencegah dilakukannya
keberlanjutan uji coba perkembangan senjata nuklir Korea Utara.98 Kapal
perang yang dikerahkan oleh Jepang berjenis kapal perusak dari JSDF yang
bergabung dengan USS Carl Vinson yakni kapal induk Amerika Serikat yang
diperangkati dengan 2 unit reaktor nuklir dan mampu mengangkut 100 unit
pesawat terbang.99 Selain itu, kapabilitas militer dari kedua negara ini dijuluki
sebagai kelompok penyerang dengan mengikutsertakan kapal penjelajah, kapal
perusak kendali misil, dan kapal selam dalam latihan gabungan tersebut.
Sedangkan,

pada tanggal 12 November

2017,

kedua negara

melaksanakan latihan militer di Laut Jepang dengan mengikutsertakan 3 kapal
induk milik U.S. Navy yakni kapal induk jenis flat-tops Ronald Reagan, Nimitz,
dan Theodore Roosevelt beserta 3 kapal pendamping milik JMSDF yaitu Ise,
Makinami, dan Inazuma. 100 Latihan militer matra laut yang dilaksanakan oleh
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kedua negara sendiri memiliki jangka waktu 10 hari dengan dukungan 14.000
ahli perangkat militer dari Amerika Serikat, kapal perusak kendali misil USS
Stethem, USS Chafee dan USS Mustin. 101 Selain untuk memperkuat
kapabilitas militer masing-masing negara, pelaksanaan militer ini merupakan
bagian dari komitmen kedua negara untuk memaksimalkan tekanan terhadap
Korea Utara dengan menunjukkan kekuatan aliansi di Laut Jepang.
Ditinjau dari pengerahan perangkat militernya, jumlah kapal yang
banyak dengan kapabilitas masing-masing kapal yang berkualitas tinggi
merupakan pembuktian dari kedua negara untuk menunjukkan kekuatan
aliansinya sebagai negara yang mampu melindungi keamanan kawasan Asia –
Pasifik. Dilihat dari kuantitas latihan militernya, kolaborasi antara Jepang dan
Amerika Serikat ini menghasilkan latihan militer dengan skala yang besar,
dimana skala tersebut identik dengan kekuatan kapabilitas militer yang dimiliki
oleh masing-masing negara. Sehingga, ketika digabungkan ke dalam latihan
militer ini, kapabilitas yang dimiliki oleh aliansi Jepang – Amerika Serikat
berjumlah besar dengan kapabilitas yang kuat. Dari pencapaian yang dilakukan
oleh Jepang – Amerika Serikat, pelaksanaan latihan militer gabungan matra
laut ini membuktikan kedua negara memiliki rasa percaya terhadap satu sama
lain, ditandai dengan kolaborasi kapal-kapal militer dari kedua negara tersebut.
Selain itu, Jepang dan Amerika juga membuktikan bahwa hubungan aliansinya
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tetap terjaga dan bertahan dari ranah laut dilihat dari kolaborasi latihan militer
yang dicapai.
Dilihat melalui perspektif yang berbeda, khususnya jumlah pengerahan
kapabilitas militer dalam latihan militer matra laut, Amerika Serikat
mengerahkan kapal militer dan personel militer lebih banyak daripada Jepang.
Walaupun hal tersebut sesuai dengan komitmen Amerika Serikat untuk
melindungi Jepang dan telah disepakati oleh kedua negara, tetapi kapabilitas
militer yang tidak sebanding ini menjadikan Amerika Serikat mendominasi
kerja sama pertahanan. Namun, adanya dominasi tersebut tidak menghambat
keberlangsungan latihan militer gabungan matra laut antara kedua negara yang
dapat dibuktikan dari kebersamaan dan kekompakan Jepang – Amerika Serikat
untuk bekerja sama di ranah laut.
Dan yang terakhir, yakni latihan militer gabungan matra udara dilakukan
oleh Jepang dan Amerika Serikat sejumlah 2 kali dalam kurun waktu 2017
pasca joint statement dari Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting, terhitung
pada tanggal 21 Maret 2017 dan 29 Agustus 2017. Pada tanggal 21 Maret 2017,
latihan militer yang dilakukan mengikutsertakan U.S. Air Force B-1B Lancer
dan Japan Air Self-Defense Force (JASDF) F-15J Eagles melaksanakan latihan
militer bilateral matra udara bersama dengan Republic of Korea Air Force
(ROKAF) F-15K Slam Eagles dan F-16s pada tanggal 21 Maret 2017 di
Andersen Air Force Base, Guam. 102 Pelaksanaan latihan militer ini meliputi
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latihan formasi dan latihan menghadang ancaman di udara, seperti misil yang
dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas JASDF dan
U.S. Aircraft, baik kapabilitas gabungan aliansi, kemampuan taktis, confidence
building secara bilateral, dan kekuatan kerja sama. 103
Dan yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2017, Jepang melalui para
personel militernya dari JASDF melaksanakan latihan sistem anti misil balistik
yakni Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) di Yokota, markas militer
Amerika Serikat di Tokyo.104 Latihan ini meliputi pengoperasionalan yang
memasang antenna, radar, dan landasan untuk meluncurkan PAC-3.105
Pelaksanaan latihan ini sendiri dilaksanakan pasca tindakan provokatif Korea
Utara pada tanggal 28 Agustus 2017, dimana negara tersebut melakukan uji
coba senjata nuklir dengan menembakkan misil jarak menengah atau InterMediate Ballistic Missiles (IRBM) yakni Hwasong-12.106 Misil tersebut
terbang ditembakkan dari Pyongyang, ibukota Korea Utara dan terbang melalui
teritori Jepang, tepatnya di Hokkaido, bagian utara pulau Jepang sejauh 2.700
km dengan ketinggian 550 km sebelum jatuh ke Samudera Pasifik bagian
utara.107
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Ditinjau dari kemampuan Hwasong-12, misil tersebut mampu
menjangkau negara-negara yang berada di sekitar Korea Utara, termasuk
Korea Selatan dan Guam, teritori terluar Amerika Serikat. Suksesi
penembakkan misil Korea Utara sendiri menjadi ancaman yang secara nyata
berdampak negatif pada kestabilan kawasan Asia Pasifik dan semakin
memperkeruh konflik Semenanjung Korea, karena misil yang dikembangkan
oleh Korea Utara terbukti mampu terbang melalui teritori Jepang.
Kedua latihan militer gabungan matra udara Jepang – Amerika Serikat
tersebut mengikutsertakan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam latihan
militer. Jika ditinjau dari keberlangsungan latihan militer, penulis menemukan
perspektif baru bahwa partisipasi Korea Selatan sebagai negara lain di samping
aliansi Jepang – Amerika Serikat membawa dampak positif untuk kinerja
dalam latihan militer yakni mempermudah pasukan udara Jepang dan Amerika
Serikat dalam menghadang serangan udara dan membantu koordinasi formasi
melalui akses jarak terbang. Korea Selatan sendiri memiliki peran untuk
menjaga perdamaian di titik demiliterisasi Korea guna mencegah eskalasi dari
agresi Korea Utara. Sehingga melalui peran dan dampak positif dari partisipasi
Korea Selatan, kehadiran negara ketiga dalam latihan militer Jepang – Amerika
Serikat tidak merugikan pihak manapun dan meningkatkan rasa percaya antar
ketiga negara sesuai dengan joint statement dari Japan-U.S. Alliance Bilateral
Meeting yang menyampaikan untuk tetap mempertahankan kerja sama
trilateral dengan Korea Selatan.
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Secara keseluruhan, pelaksanaan latihan militer gabungan telah
dilaksanakan secara stagnan oleh Jepang dan Amerika Serikat baik di matra
darat, laut, dan udara. Namun, jika dilihat dari frekuensinya, latihan militer
gabungan matra darat memiliki jumlah pelaksanaan yang lebih sedikit daripada
latihan militer di matra laut dan udara, dimana latihan militer matra darat hanya
dilakukan 1 kali dalam kurun waktu tahun 2017 pasca Japan-U.S. Alliance
Bilateral Meeting. Perbedaan frekuensi tersebut tidak berbanding seimbang
antar matra yang menjadikan perlindungan pertahanan matra timpang satu
sama lain. Tetapi, jika dilihat dari kuantitas latihan militer Jepang – Amerika
Serikat yang dilakukan dalam skala besar dengan mengikutsertakan perangkat
militer berukuran besar dan Alutsista lainnya, akan menjadi mengancam ketika
latihan militer tersebut berdampak pada keamanan pemukiman masyarakat di
daratan Jepang. Sehingga, frekuensi latihan militer dilaksanakan secara
maksimal di ranah laut dan udara untuk melindungi masyarakat, teritori negara,
dan pertahanan kawasan.
Pencapaian latihan militer gabungan di segala matra oleh Jepang dan
Amerika Serikat membuktikan bahwa hubungan aliansi kedua negara tetap
menjaga rasa percaya satu sama lain dengan melakukan peran dan komitmen
yang diambil oleh masing-masing negara serta tetap terbuka dengan dukungan
maupun bantuan yang ada dari negara lain, yakni Korea Selatan demi
meningkatkan kinerja selama latihan militer berlangsung. Adapun dari
perncapaian tersebut, diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat berhasil
terpenuhi dan dilakukan ditandai dari kekompakan dan kekuatan kedua negara
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dalam memenuhi Confidence Building Measures sebagai tujuan dilakukannya
diplomasi pertahanan pada hubungan aliansi strategis.
Dari terlaksananya indikator ini merupakan realisasi komitmen dalam
joint statement Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting pada subjek isu Aliansi
poin ketiga yakni “Kedua Negara Memperkuat Tanggung Jawab MasingMasing dalam Aliansi” yang dapat dilihat dari pelaksanaan latihan militer
gabungan di segala matra secara maksimal. Hal tersebut juga terlihat sebagai
realisasi subjek isu Ancaman Agresivitas Korea Utara poin kedua yakni
“Kedua Negara Memperkuat Kapabilitas Aliansinya Melalui Kerja Sama
Pertahanan untuk Menjamin Keamanan Jepang”. Dengan keikutsertaan Korea
Selatan dalam pelaksanaan latihan militer antara Jepang dan Amerika Serikat
menunjukkan adanya realisasi dari subjek isu Ancaman Agresivitas Korea
Utara poin keempat yakni “Kedua Negara Sepakat terhadap Pentingnya Kerja
Sama Trilateral Bersama dengan Republik Korea”.
5.3 Training Missions
Variabel ketiga yang dipaparkan oleh Gregory Winger merupakan
latihan militer gabungan antar negara bersangkutan baik secara bilateral
maupun multilateral yang dilaksanakan atas dasar perencanaan misi yang telah
disepakati oleh negara terkait. Latihan militer berbasis misi ini ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan kekuatan personel militer ketika diterjunkan untuk
bertarung sesuai dengan hasil standar ekspetasi dari negara yang bersangkutan.
Sehingga, fokus dari latihan militer ini mengacu pada pencapaian hasil dari
perencanaan misi yang sebelumnya telah disepakati oleh negara terkait agar
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kapabilitas militer milik negara tersebut dapat memiliki kemampuan yang
memenuhi standar yang ditetapkan.
Latihan militer berbasis misi ini diimplementasikan ke dalam aspek
standarisasi misi latihan militer, dimana aspek tersebut mewakili fokus
keseluruhan pengartian dan tujuan pelaksanaannya. Sehingga, ketika dikaitkan
dengan diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat akan meninjau latihanlatihan militer yang dilaksanakan berdasar atas misi dengan hasil yang
memenuhi standar dari eskpetasi Jepang dan Amerika Serikat dalam
mempertahankan

hubungan

aliansinya

di

tengah

ancaman

konflik

Semenanjung Korea sekaligus menjamin keamanan kawasan Asia – Pasifik.

5.3.1 Standarisasi Misi Latihan Militer
Ditinjau secara umum, latihan militer pada aspek Training Missions
memiliki persamaan dengan latihan-latihan yang pada dasarnya dilakukan
secara gabungan antar negara yang terikat dalam kerja sama pertahanan.
Namun, fokus yang ditawarkan oleh aspek Training Missions meninjau latihan
militer yang dilakukan berbasis dari misi yang disepakati oleh negara yang
bersangkutan untuk mencapai hasil sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sehingga, dengan acuan terhadap misi dan standar tersebut, latihan militer
yang berlangsung lebih disiplin dan tertata dengan hasil akhir yang maksimal.
Dalam diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat, latihan berbasis
misi dilakukan sejumlah 3 kali dalam kurun waktu tahun 2017 pasca JapanU.S. Alliance Bilateral Meeting yakni pada tanggal 06 Maret 2017, 08 Juli
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2017, dan 10 Oktober 2017. Latihan berbasis misi yang dilaksanakan pada
tanggal 06 Maret 2017 – 10 Maret 2017 merupakan latihan militer pertama
pasca joint statement dari Japan-U.S. Alliance Bilateral meeting yang
dilakukan oleh The United States Navy dan Japan Maritime Self-Defense Force
(JMSDF) di Pulau Guam yang dimiliki oleh Amerika Serikat.108 Latihan
berbasis misi dari kedua negara tersebut adalah MultiSail 2017 yang
merupakan pelaksanaan latihan militer bilateral yang bertujuan meningkatkan
interoperabilitas pasukan Amerika Serikat dan Jepang, dimana latihan ini
mampu meningkatkan kemampuan unit militer melalui taktik dasar dunia nyata
seperti mendeteksi, melacak, menempatkan, dan melawan unit lain di laut,
udara, darat, dan bawah air sesuai dengan jangkauan area misi yang
ditargetkan.109
Dalam latihan tersebut, U.S. Navy mengirim 6 kapal perang (surface
warships) yakni kapal perusak kelas Arleigh Burke USS Stethem, USS Barry,
USS Mustin, USS Fitzgerald, USS McCampbell, dan kapal penjelajah misil
kelas Ticonderoga. Adapun JMSDF ikut serta dengan mengirim 2 kapal
perusak kendali misil dan kedua angkatan laut tersebut masing-masing
mengirimkan subsurface dan unit

khusus lainnya. 110

Selain untuk

meningkatkan kemampuan unit angkatan laut masing-masing negara, latihan
militer MultiSail ini juga ditujukan untuk menguatkan kapabilitas angkatan laut
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kedua negara guna menghadapi ancaman, memberi pencegahan, dan
menstabilkan agresivitas di kawasan.111
Jika ditinjau pasca disepakatinya joint statement dari Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting, latihan militer MultiSail ini bentuk kerja sama
pertahanan yang pertama antara Jepang – Amerika Serikat. Berdasarkan
aktivitas militer yang dilakukan, latihan militer gabungan tersebut merupakan
langkah awal yang tepat untuk mempertahankan hubungan strategis kedua
negara di tengah ancaman agresi Korea Utara dan fondasi dari pelaksanaan
komitmen aliansi Jepang – Amerika Serikat melalui peran strategis kedua
dalam menjamin keamanan dan kestabilan di kawasan.
Latihan militer berbasis misi yang kedua dilakukan pada tanggal 08 Juli
2017 dengan misi latihan pengeboman di Semenanjung Korea yang
mengikutsertakan 2 pesawat pembom yakni B-1B Lancer dari Amerika Serikat
untuk bergabung bersama jet tempur F-2 Koku Jieitai (Japan Air Self-Defense
Force [JASDF]) dari Jepang dan jet tempur F-15 serta F-16 dari Korea Selatan
guna menekan perkembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea
Utara.112 Selain itu, latihan militer berbasis misi yang dilakukan oleh aliansi
Jepang – Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan tindakan defensif dan
bentuk kesatuan dari 3 negara tersebut dalam implementasi komitmen
melindungi keamanan kawasan Asia Pasifik dari bentuk agresi Korea Utara
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yang tetap melanjutkan uji coba senjata nuklirnya pada tanggal 04 Juli 2017. 113
Korea Utara mengklaim suksesi uji coba misil jarak antar benua atau InterContinental Ballistic Missile (ICBM) yakni Hwasong-14 yang mendarat di
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang.114 ICBM sendiri merupakan misil
dengan kategori jarak peluncuran minimum 5.500 km dan mampu dilengkapi
dengan senjata nuklir.115 Sehingga, misil kategori ICBM yang telah sukses
diuji coba oleh Korea Utara menjadi ancaman tingkat global karena memiliki
kemampuan untuk menyerang wilayah sesuai dengan target yang ditentukan
negara tersebut.
Selaras dengan latihan militer tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) bersama dengan 120 anggota negara lainnya sepakat untuk menerapkan
traktat pertama yang melarang penggunaan senjata nuklir pada tanggal 08 Juli
2017, namun Amerika Serikat bersama dengan beberapa negara lain memilih
untuk abstain karena berasumsi bahwa traktat tersebut tidak sesuai dengan
realita yang ada di dunia. 116 Selain pernyataan tersebut, ke-abstain-an Amerika
Serikat beserta dengan beberapa negara lainnya berdasar pada kepemilikan
senjata nuklir itu sendiri sebagai pertahanan negara.
Pada tanggal 03 September 2017, Korea Utara melakukan uji coba
senjata nuklirnya yang ke-6, dimana kali ini negara tersebut menguji senjata
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bom hidrogen yang dapat dimuat di misil jarak jauh atau ICBM dengan
kekuatan 8 kali lebih besar daripada bom Hiroshima yang diledakkan pada
tahun 1945.117 Capaian perkembangan uji coba senjata nuklir Korea Utara ini
membawa dampak yang besar bagi negara-negara sekitarnya, termasuk aliansi
Jepang – Amerika Serikat yang merasa terancam oleh suksesi uji coba tersebut.
Selain dari spesifikasi senjata yang diuji coba, tekad Korea Utara terlihat dari
kemampuan negaranya untuk mengembangkan teknologi nuklir secara
mandiri.
Di tengah situasi kawasan yang krisis pasca suksesi uji coba senjata
nuklir Korea Utara yang ke-6, Jepang dan Amerika Serikat sebagai kesatuan
aliansi tetap melaksanakan kerja sama pertahanan sebagai realisasi komitmen
kedua negara. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari pelaksanaan latihan
militer antara JASDF dan U.S. Air Force dengan partisipasi Korea Selatan yang
berbasis misi untuk meningkatkan kemampuan bertarung antar personel militer
kedua negara di Laut Jepang pada tanggal 10 Oktober 2017.118 Latihan militer
yang dilaksanakan pada malam hari tersebut dilakukan di Markas Udara
Andersen, Guam dengan menggunakan 2 pesawat B-1B Lancers dari Dakota
Selatan, Amerika Serikat, 2 pesawat F-15 Eagles dari JASDF, dan 2 pesawat
F-15K Slam Eagles milik Korea Selatan. 119 Selain karena menjaga keamanan,
latihan militer antara aliansi Jepang – Amerika Serikat dan Korea Selatan yang
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diadakan pada malam hari ini bertujuan untuk melatih kemampuan para
personel militer masing-masing negara yang terkait dalam operasi militer tanpa
batasan waktu, sehingga ketiga negara mampu untuk menjamin keamanan
kawasan Asia Pasifik dengan baik di samping ancaman Korea Utara.120 Dengan
bantuan Korea Selatan sendiri, peran aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam
mempertahankan kestabilan kawasan semakin diperkuat. Selain itu, dengan
dilakukannya latihan militer ini juga mendukung keutuhan rasa saling percaya
satu sama lain baik aliansi Jepang – Amerika Serikat dan Korea Selatan yang
dibutuhkan dalam kerja sama di tengah krisis kestabilan kawasan.
Dari ketiga latihan militer berbasis misi tersebut, terdapat pelaksanaan
misi dan pencapaian hasil akhir yang berbeda di tiap latihannya, namun
memiliki tujuan yang sama yakni untuk mempertahankan hubungan aliansi di
tengah ancaman Korea Utara. Tetapi, ketika Korea Selatan ikut berpartisipasi,
latihan militer berbasis misi ditujukan untuk melatih kemampuan pasukan baik
Jepang – Amerika Serikat maupun Korea Selatan sendiri dalam melakukan
penyerangan melalui pengeboman dan bertarung pada malam hari. Sehingga,
Jepang dan Amerika Serikat memperoleh pengalaman latihan yang baru untuk
memperkuat kapabilitas militernya. Dapat dilihat juga bahwa peran Korea
Selatan dalam latihan militer gabungan lainnya tetap fokus untuk mendukung
latihan militer aliansi Jepang – Amerika Serikat di tengah ancaman konflik
Semenanjung Korea.
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Di samping itu, ketiga latihan militer berbasis misi tidak dilakukan di
segala matra, melainkan hanya dilakukan di matra laut sejumlah 1 kali dan
matra udara sejumlah 2 kali dalam kurun waktu tahun 2017 pasca Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting. Proporsi latihan militer berbasis misi ini tidak
berbanding seimbang satu sama lain dan berdampak pada ketimpangan
perlindungan antar matra. Namun, ketimpangan tersebut tidak bertolak
belakang dengan kuantitas latihan militer yang dilaksanakan, dimana ketiga
latihan tersebut dilaksanakan secara maksimal melihat dari pengerahan
perangkat militer dalam jumlah yang banyak yakni pesawat dan jet militer
untuk ukuran latihan militer gabungan.
Dengan adanya acuan terhadap misi menciptakan latihan militer yang
stabil dengan capaian hasil tertata sesuai dengan target yang ditetapkan. Seperti
pada latihan militer berbasis misi MultiSail 2017 yang dilakukan dengan target
untuk melatih para pasukan militer Jepang dan Amerika Serikat agar dapat
beroperasi secara maksimal di laut, udara, darat, dan di bawah permukaan air.
Melalui pengarahan target yang detail dan tertata tersebut, Jepang dan Amerika
Serikat membuktikan bahwa pertahanan hubungan aliansinya tetap utuh dan
kompak dengan bersama-sama membangun perdamaian antar aliansi dan
dalam kawasan Asia – Pasifik. Penulis meninjau pencapaian Jepang – Amerika
Serikat sebagai implementasi lebih lanjut dari komitmen kedua negara dalam
Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting, dimana kedua negara menyepakati
peningkatan kapabilitas militer yang dituangkan ke dalam kerja sama
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pertahanan dan terbuka dengan negara yang membantu serta mendukung
keberlangsungan kerja sama bilateral tersebut.
Berkesinambungan dengan indikator dalam variabel kedua yakni Joint
Exercises, terlaksananya indikator Standarisasi Latihan Militer Berbasis Misi
ini merupakan realisasi komitmen dalam joint statement Japan – U.S. Alliance
Bilateral Meeting pada subjek isu Aliansi poin ketiga yakni “Kedua Negara
Memperkuat Tanggung Jawab Masing-Masing dalam Aliansi” yang dapat
dilihat dari pelaksanaan latihan militer berbasis misi di matra laut dan udara
secara maksimal. Hal tersebut juga terlihat sebagai realisasi subjek isu
Ancaman Agresivitas Korea Utara poin kedua yakni “Kedua Negara
Memperkuat Kapabilitas Aliansinya Melalui Kerja Sama Pertahanan untuk
Menjamin Keamanan Jepang”. Keikutsertaan Korea Selatan juga terlihat
kembali dalam pelaksanaan latihan militer berbasis misi antara Jepang dan
Amerika Serikat menunjukkan adanya realisasi dari subjek isu Ancaman
Agresivitas Korea Utara poin keempat yakni “Kedua Negara Sepakat terhadap
Pentingnya Kerja Sama Trilateral Bersama dengan Republik Korea”.

5.4 Military Diplomats
Variabel keempat yang dipaparkan oleh Gregory Winger merupakan
segala aktivitas dan interaksi yang mengikutsertakan para petinggi negara
dalam melaksanakan kunjungan perwakilan antar negara, pembuatan
kesepakatan kerja sama, dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan
kerja sama antar negara yang bersangkutan. Petinggi negara tersebut meliputi
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Presiden, Menteri, petinggi militer, diplomat, dan atase pertahanan. Ditinjau
dari pengartian variabel ini sendiri, implementasinya dibagi menjadi 2 aspek
yakni kunjungan diplomatik dan perjanjian kerja sama pertahanan. Kedua
aspek tersebut erat kaitannya dengan identifikasi dari diplomasi pertahanan,
dimana kunjungan diplomatik merupakan bentuk direct model dari
pengaplikasian soft-diplomacy. Sedangkan, perjanjian kerja sama pertahanan
adalah bentuk implementasi dari hasil interaksi selama diplomasi berlangsung
dengan para petinggi negara yang bersangkutan.
Dilaksanakannya kunjungan diplomatik sendiri memberikan dampak
positif tersendiri bagi negara yang berpartisipasi, dimana dengan bernegosiasi
untuk memperoleh titik temu dan mencapai kepentingan masing-masing
negara dapat meningkatkan baik jalinan hubungan antar negara dan kinerja
kerja sama pertahanan yang berlansung. Begitu pula dengan dilakukannya
perjanjian kerja sama pertahanan dapat meningkatkan kinerja kerja sama
pertahanan oleh karena adanya acuan dan komitmen yang harus dilaksanakan
oleh negara-negara yang berpartisipasi demi kelangsungan kerja sama.

5.4.1 Kunjungan Diplomatik
Diplomasi pertahanan Jepang – Amerika Serikat tidak hanya
dilaksanakan melalui ranah militer seperti latihan militer, misi militer, dan
pertukaran personel militer melainkan juga dilakukan di ranah verbal seperti
kunjungan diplomatik. Dalam kurun waktu tahun 2017 pasca Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting, Jepang dan Amerika Serikat melaksanakan
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pertemuan diplomatik sejumlah 3 kali yakni pada tanggal 18 Agustus 2017, 17
Oktober 2017, dan 06 November 2017.
Pertemuan diplomatik yang pertama pada tanggal 18 Agustus 2017
antara Jepang – Amerika Serikat atau dapat disebut juga sebagai “2+2
Meeting”

di

Washington,

DC

merupakan

pertemuan aliansi

yang

mendiskusikan isu-isu di kawasan, termasuk keberlanjutan hubungan strategis
dan kerja sama pertahanan kedua negara.121 Pertemuan tersebut merupakan
pertemuan diplomatik dan pertahanan antar negara secara resmi dan yang
pertama kali setelah dilaksanakannya re-shuffle kabinet pemerintahan Jepang,
dimana Jepang direpresentasikan oleh Menteri Luar Negeri Taro Kono dan
Menteri

Pertahanan

Itsunori

Onodera,

sedangkan

Amerika

Serikat

direpresentasikan oleh Sekretaris Negara Rex Tillerson serta Sekretaris
Pertahanan Negara Jim Mattis.122 Pertemuan “2+2” antara kedua negara
kemudian menghasilkan joint statement yang berfokus pada tindakan
provokatif Korea Utara yang berkelanjutan hingga mencapai tahap krisis pada
tahun 2017, dimana Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk mengerahkan
kekuatan militer negaranya, Amerika Serikat melalui kapabilitas pasukan
nuklirnya sedangkan Jepang melalui kapabilitas JSDF; kedua negara sepakat
untuk mengikutsertakan komunitas internasional untuk mengambil peran
dalam mengimplementasikan resolusi dari United Nations Security Council
(UNSC) atau Dewan Keamanan PBB yakni Resolusi 2371; dan meningkatkan
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peran aliansi Jepang – Amerika Serikat untuk bergabung bersama Korea
Selatan dalam kerja sama pertahanan secara trilateral di bidang pertahanan
nuklir. 123
Dari pelaksanaan “2+2 Meeting”, hubungan strategis Jepang dan
Amerika Serikat memiliki pembangunan rasa saling percaya dan ikatan aliansi
yang kuat di samping agresi Korea Utara yang mengancam kestabilan kawasan.
Hal ini dilihat dari joint statement yang dihasilkan oleh kedua negara, dimana
Jepang dan Amerika Serikat melanjutkan komitmen awal aliansi yakni
mengerahkan kapabilitas militer negara masing-masing ketika terdapat agresi
dalam kawasan. Selain itu, upaya Jepang dan Amerika Serikat dalam menekan
perkembangan uji coba senjata nuklir Korea Utara dipermudah dengan
keikutsertaan komunitas internasional melalui Dewan Keamanan PBB yang
menerapkan Resolusi 2371 sesuai kesepakatan sebagian besar anggota PBB
pada tanggal 08 Juli 2017 sebagai sanksi keras yang ditujukan untuk Korea
Utara. Adapun partisipasi Korea Selatan yang berkolaborasi dengan aliansi
Jepang – Amerika Serikat sendiri juga mempermudah implementasi latihanlatihan militer dalam kerja sama pertahanan ketiga negara tersebut.
Dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik antara Jepang dan
Amerika Serikat, kedua negara sepakat untuk melakukan pertemuan
diplomatik yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2017 untuk membicarakan
arah fokus kerja sama pertahanan dalam

aliansi,

dimana Jepang

direpresentasikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Shinsuke Sugiyama dan
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Amerika Serikat direpresentasikan oleh Wakil Sekretaris Negara John
Sullivan. 124 Pada pertemuan diplomatik tersebut, kedua negara sepakat untuk
tetap melaksanakan tindakan di jalur diplomasi terhadap masalah ancaman
konflik Semenanjung Korea dan denuklirisasi Korea Utara.125 Dilihat dari
tujuan pelaksanaannya,

pertemuan antar

kedua negara

ini mampu

meningkatkan interaksi diplomatik dalam menjaga keutuhan aliansi dan
strategi untuk menekan perkembangan program nuklir di Korea Utara.
Pertemuan diplomatik kembali dilakukan oleh kedua negara untuk yang
ketiga kali pada tanggal 06 November 2017 di Jepang, yang dihadiri oleh
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald
Trump, dimana Perdana Menteri Shinzo Abe didampingi oleh Menteri Luar
Negeri Jepang Taro Kono, Wakil Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Yasutoshi
Nishimura, Sekretaris Jenderal National Security Secretariat (NSS) Shotaro
Yachi, dan Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat Kenichiro Sasae;
sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didampingi oleh
Sekretaris Negara Rex Tillerson, Kepala Staff White House John F. Kelly,
Representatif Perdagangan Amerika Serikat Robert Lighthizer, Penasihat
Keamanan Nasional Amerika Serikat Jenderal Herbert Raymond McMaster,
dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang William F. Hagerty. 126
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Pertemuan tersebut mendiskusikan isu-isu seputar hubungan aliansi kedua
negara, perekonomian, dan kondisi kawasan Asia – Pasifik, namun secara
khusus pertemuan ini menggarisbawahi isu krisis Konflik Semenanjung Korea
dan agresi Korea Utara.127
Mengerucut pada isu krisis Konflik Semenanjung Korea dan agresi
Korea Utara, kedua negara sepakat untuk sebagai agenda kerja sama aliansi
dengan memaksimalkan tekanan terhadap program pengembangan senjata
nuklir hingga Korea Utara mendenuklirisasi negaranya, melalui kolaborasi
aliansi dengan Korea Selatan untuk melakukan kerja sama pertahanan,
implementasi resolusi dari Dewan Keamanan PBB sebagai sanksi untuk Korea
Utara, dan keikutsertaan komunitas internasional untuk meminimalisir
hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korea Utara.128 Kesepakatan yang
dicapai oleh kedua negara dalam pertemuan bilateral ini menandai peningkatan
hubungan strategis dari segi diplomatik, dimana baik Jepang dan Amerika
Serikat tetap mempertahankan keutuhan aliansinya di tengah tantangan yang
mengancam kestabilan hubungan antar negara dan kondisi keamanan kawasan
Asia – Pasifik.
Ditinjau dari joint statement yang dicapai oleh kedua negara, Jepang dan
Amerika Serikat secara bersama-sama menyepakati tetap melanjutkan kerja
sama pertahanan untuk mempertahankan hubungan aliansi di tengah agresi
Korea Utara yang terus memperkeruh konflik di Semenanjung Korea. Selain
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mekanisme dalam pertemuan, dilaksanakannya kunjungan diplomatik ini
membuktikan hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat yang tetap strategis
di tengah ancaman. Pertemuan diplomatik ini juga meningkatkan jalinan
komunikasi untuk menjadi lebih erat satu sama lain di samping pelaksanaan
latihan militer yang dilakukan kedua negara. Adapun penulis juga menemukan
korelasi antara joint statement dari Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting
pada tanggal 10 Februari 2017 dengan joint statement dari ketiga pertemuan
diplomatik ini. Sehingga, pencapaian diplomatik Jepang – Amerika Serikat
membuktikan kestabilan arah fokus aliansi untuk mencapai tujuan akhir yakni
mempertahankan hubungan aliansi di tengah ancaman konflik Semenanjung
Korea.
Partisipasi para petinggi negara dari Jepang dan Amerika Serikat sendiri
berbeda-beda di tiap kunjungan diplomatik, dimana partisipasi paling banyak
terlihat pada pertemuan diplomatik yang ketiga pada tanggal 06 November
2017 yang mengikutsertakan rombongan pemerintah dari PM Shinzo Abe dan
rombongan negara dari Presiden Donald Trump. Penulis meninjau
keikutsertaan tersebut didasari oleh kewajiban para Menteri dan Sekretaris
negara untuk mendampingi Perdana Menteri dan Presiden selama kunjungan
diplomatik antar negara berlangsung. Sedangkan pada pertemuan diplomatik
yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2017, dimana partisipasi dari para
petinggi negara Jepang dan Amerika Serikat tidak sebanyak pada pertemuan
diplomatik yang lain, tetapi kesepakatan tetap tercapai dan komunikasi kedua
negara tetap terjalin satu sama lain.
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Dengan dilaksanakannya kunjungan diplomatik ini menunjukkan bahwa
di samping aktivitas militer penting pula aktivitas di jalur diplomatik
dilakukan. Selain untuk meningkatkan komunikasi antar petinggi negara,
pertemuan diplomatik juga membangun rasa percaya antar kedua negara yang
bermanfaat untuk keberlangsungan aliansi. Sehingga, ditinjau dari kesepakatan
yang berhasil dicapai oleh Jepang dan Amerika Serikat, kedua negara
membuktikan kemampuannya yang antusias dalam memenuhi Confidence
Building Measures sebagai tujuan dilakukannya diplomasi pertahanan.

5.4.2 Perjanjian Kerja Sama Pertahanan
Aspek ini merupakan bentuk implementasi dari hasil pertemuan
diplomatik antar negara untuk melanjutkan kerja sama pertahanan. Penulis
melihat adanya bentuk perjanjian dari kerja sama pertahanan tercantum pada
joint statement yang disepakati oleh kedua negara dari ketiga pertemuan
diplomatik tersebut. Sehingga, kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara
termasuk bagian perjanjian untuk melanjutkan kerja sama pertahanan Jepang –
Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 2017.
Ditinjau dari isi kesepakatan ketiga pertemuan diplomatik, Jepang dan
Amerika Serikat secara stagnan menyepakati untuk melanjutkan kerja sama
pertahanan untuk memaksimalkan perlindungan teritori masing-masing negara
dari ancaman konflik Semenanjung Korea dan agresi Korea Utara. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Jepang dan Amerika Serikat memiliki keseriusan dalam
mempertahankan hubungan aliansinya ditandai dengan arah fokus kerja sama
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yang stabil. Kesepakatan terkait juga membuktikan bahwa hubungan Jepang
dan Amerika Serikat tidak hanya kuat di militer pertahanan saja, tetapi juga
memiliki jalinan yang kuat dalam hubungan diplomasi. Sehingga, ikatan
strategis yang dibangun oleh kedua negara pasca Perang Dunia II tetap terjaga
dengan utuh dalam bidang militer maupun diplomasi di tengah ancaman
konflik Semenanjung Korea.
Sehingga, melalui pelaksanaan kunjungan diplomatik dan kesepakatan
untuk melanjutkan kerja sama pertahanan, Jepang dan Amerika Serikat
memenuhi salah satu aspek dari diplomasi pertahanan yang ditujukan untuk
membangun Confidence Building Measures dalam konteks di tengah ancaman
konflik Semenanjung Korea Pasca Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting
tahun 2017. Selain itu, terlaksananya kedua indikator tersebut merupakan
bagian dari realisasi komitmen Jepang – Amerika Serikat dalam Japan – U.S.
Alliance Bilateral Meeting pada subjek isu Aliansi poin kelima yakni “Kedua
Negara Menginstruksikan Masing-Masing Menteri Luar Negeri Dan Menteri
Pertahanan Untuk Membentuk Pertemuan Security Consultative Committee
(SCC) Atau 2+2 Talks Untuk Memperkuat Aliansi, Termasuk Identifikaasi
Peran, Misi, Dan Kemampuan Masing-Masing Negara” yang dilihat dari
pelaksanaan pertemuan diplomatik yang dilaksanakan oleh kedua negara
secara signifikan. Dilihat dari perjanjian/kesepakatan yang dicapai dalam
pertemuan diplomatik Jepang – Amerika Serikat merupakan realisasi
komitmen subjek isu Ancaman Agresivitas Korea Utara poin kelima yaitu
“Kedua Negara Berkomit Mengimplementasikan Resolusi U.N Security
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Council Secara Tepat Terhadap Korea Utara”, dimana kedua negara sepakat
untuk menegaskan penerapan resolusi dari DK PBB sebagai sanksi kepada
pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan teknologi nuklir Korea Utara.

5.5 Ship Visits
Variabel kelima yang dipaparkan oleh Gregory Winger merupakan
aktivitas kunjungan kapal militer dari negara ke negara yang lain dan
sebaliknya dalam suatu tatanan kerja sama pertahanan antar negara yang
bersangkutan, dimana kunjungan kapal militer tersebut disertai dengan
pengiriman kapabilitas dan/atau peralatan militer, berupa personel militer,
Alutsista, dan infrastruktur militer lainnya yang mendukung keberlangsungan
kerja sama pertahanan. Ditinjau dari pengartiannya, implementasi dari variabel
ini dibagi menjadi 2 aspek yakni kunjungan militer dan pengiriman kapabiltas
dan/atau peralatan militer. Jika dikaitkan dengan diplomasi pertahanan Jepang
– Amerika Serikat, implementasi variabel ini meninjau dilakukannya
kunjungan kapal-kapal militer ke masing-masing negara sesuai dengan aspekaspek yang tercantum guna mendukung kerja sama pertahanan dari kedua
negara dalam mempertahankan hubungan aliansinya di tengah ancaman
konflik Semenanjung Korea.

5.5.1 Kunjungan Militer
Berbeda dengan kunjungan diplomatik yang sebelumnya dipaparkan,
kunjungan militer ini mengikutsertakan para personel militer, unit militer,
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dan/atau ahli di bidang militer pertahanan lainnya untuk mengunjungi negara
lain yang berpartisipasi dalam kerja sama pertahahanan sebagai bentuk
mendukung kinerja kerja sama. Pada konteks pasca Japan-U.S. Alliance
Bilateral Meeting dalam kurun waktu tahun 2017, pasukan Jepang dan
Amerika Serikat terlihat saling berkunjung satu sama lain pada tanggal 04 April
2017 dan 21 Juli 2017.
Kunjungan militer yang pertama pada tanggal 04 April 2017 dilakukan
oleh kapal angkatan laut Amerika Serikat ke Jepang untuk melaksanakan
patroli laut di Laut Jepang. 129 Jepang melalui kapal bahan bakar Mashu milik
JMSDF memadai kapal angkatan laut Amerika Serikat dengan bahan bakar
yang pengisiannya dilakukan selama 17 kali pada tanggal 04 April 2017. 130
Penyediaan bahan bakar ini sendiri merupakan realisasi kesepakatan kedua
negara yakni Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) pada bulan
Maret 2016 dengan tujuan untuk mendukung kapal Aegis milik U.S. Navy
dalam pelaksanaan patroli di Laut Jepang dengan jangka waktu dari bulan Mei
hingga bulan Desember 2017.131 Pelaksanaan patroli itu sendiri ditujukan
untuk melindung aliansi Amerika Serikat yakni Jepang dari ancaman agresi
Korea Utara melalui monitorisasi terhadap potensi uji coba senjata nuklir. 132
Sedangkan, kunjungan militer yang kedua pada tanggal 21 Juli 2017
dilakukan oleh kapal militer Jepang yang berlabuh di Pelabuhan Everglades,

Takareru Doi, “MSDF Refueled U.S. Navy Ships 17 times to Guard Against N. Korea”, diakses
dari: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201804040032.html (29 April 2018, pukul 13:37)
130
Takareru Doi, Loc.cit.
131
Ibid.
132
Ibid.
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Amerika Serikat pada tanggal 21 Juli 2017.133 Dari kunjungan tersebut, Jepang
mengirimkan 500 personel pelaut untuk mendukung pelaksanaan latihan
militer berbentuk latihan militer berbasis misi antar kedua negara di daerah
Broward, Amerika Serikat dalam rangkaian memperkuat hubungan strategis
kedua negara di tengah ancaman agresi Korea Utara yang memperkeruh
konflik Semenanjung Korea.134 Ditinjau dari pengiriman personel militer ke
Amerika Serikat, Jepang melaksanakan komitmennya dalam mengambil peran
menjamin keutuhan aliansi dan keamanan kawasan Asia – Pasifik. Tindakan
Jepang dalam mengirimkan personel militernya sendiri dinilai penting untuk
mempertahankan kepercayaan Amerika Serikat dalam bekerja sama dengan
aliansi-aliansinya di samping ancaman dari agresi Korea Utara yang krisis.
Frekuensi kunjungan militer Jepang dan Amerika Serikat memiliki porsi
yang seimbang, dimana masing-masing negara saling melakukan kunjungan
militer satu sama lain berjumlah 1 kali dalam kurun waktu tahun 2017 pasca
Japan-U.S.

Alliance

Bilateral

Meeting.

Hal

tersebut

menunjukkan

pembentukan koordinasi yang tertata dari kedua negara yang memicu
munculnya inisiatif untuk saling mendukung satu sama lain. Walaupun
intensitas dilakukannya kunjungan militer tidak lebih dari 1 kali, tetapi baik
Jepang dan Amerika Serikat tetap membangun hubungan yang strategis dengan
saling menerima kemampuan kapabilitas negara aliansinya demi mendukung

Ted Scouten, “Our Alliance Has Never Been Stronger, As Japanese Military Ships Arrive”,
diakses dari: http://miami.cbslocal.com/2017/07/21/japanese-military-ships-port-everglades/ (28
April 2018, pukul 19:07)
134
Ibid.
133
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satu sama lain dalam menjalankan peran mempertahankan hubungan aliansi
dan menjamin keamanan kawasan.
Dari kedua kunjungan militer, dapat dilihat Jepang berupaya untuk
melaksanakan perannya baik sebagai aliansi Amerika Serikat dan sebagai
negara yang mampu menjamin keamanan kawasan. Pada kunjungan militer
pertama, Jepang memadai kapal Amerika Serikat dengan pengisian bahan
bakar sesuai dengan kesepakatan dalam ACSA. Tindakan Jepang tersebut
mencerminkan realisasi komitmen Jepang ketika melaksanakan kerja sama
pertahanan dengan Amerika Serikat sekaligus mendukung kapal Amerika
Serikat agar lebih maksimal dalam melakukan patroli laut yang bertujuan untuk
melindungi teritori Jepang di tengah ancaman konflik Semenanjung Korea.
Sedangkan, pada kunjungan militer kedua, upaya Jepang dapat ditinjau pada
tindakan pengiriman 500 personel pelautnya ke Amerika Serikat, dimana
pengiriman tersebut juga merupakan realisasi dari komitmen Jepang terhadap
Amerika Serikat dalam Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting untuk
memaksimalkan kelangsungan latihan militer berbasis misi yang dilaksanakan
di daerah Broward, Amerika Serikat.
Dari pelaksanaan kunjungan militer tersebut, penulis menemukan
terciptanya hubungan timbal balik secara positif yang dilakukan secara inisiatif
dengan disertai pelaksanaan kewajiban berupa komitmen yang telah disepakati
oleh Jepang dan Amerika Serikat. Sehingga, hubungan aliansi Jepang –
Amerika Serikat memiliki jalinan yang kuat sebagai hasil dari terpenuhinya
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Confidence Building Measures selama diplomasi pertahanan berlangsung di
tengah ancaman konflik Semenanjung Korea.

5.5.2 Pengiriman Kapabilitas dan/atau Peralatan Militer
Pelaksanaan aspek Ship Visits sendiri identik kaitannya dengan
kunjungan militer yang disertai dengan pengiriman kapabilitas dan/atau
peralatan militer. Pada pembahasan indikator ini, penulis memfokuskan aspek
Ship Visits yang hanya ditujukan untuk mengirimkan kapabilitas dan/atau
peralatan militer kepada negara yang terikat dalam suatu kerja sama
pertahanan. Pengiriman ini meliputi personel militer, unit militer, ahli di bidang
militer pertahanan, perangkat militer, dan Alutsista yang ditujukan untuk
mendukung kerja sama pertahanan antar negara yang bersangkutan.
Pengiriman kapabilitas dan/atau peralatan militer melalui kapal sendiri
dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat sejumlah 2 kali dalam kurun waktu
tahun 2017 pasca Japan-U.S. Alliance Bilateral Meeting yakni pada tanggal 01
Mei 2017 dan 21 Juli 2017. Pengiriman yang pertama dilaksanakan oleh
Jepang, dimana Jepang mengirimkan kapal induk helikopter Izumo dengan
panjang kapal 249 meter yang mampu memuat 9 helikopter dari markas militer
Yokosuka, bagian selatan Tokyo untuk melindungi kapal pasokan Amerika
Serikat yang berlabuh di Shikoku, bagian barat Jepang. 135 Sedangkan
pengiriman yang kedua pada tanggal 21 Juli 2017 dilakukan oleh Jepang

135

BBC News, “Japan Sends Biggest Warship to Protect US Supply Vessel”, Loc.cit.
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dengan mengirimkan 500 personel pelaut melalui kapal militernya yang
berlabuh di Pelabuhan Everglades, Amerika Serikat.
Kedua pengiriman tersebut secara signifikan dilakukan oleh Jepang,
dimana tindakan tersebut ditujukan untuk mendukung Amerika Serikat, negara
aliansinya dalam keberlangsungan kerja sama pertahanan kedua negara.
Tindakan Jepang tersebut menunjukkan bahwa Jepang dengan serius
melaksanakan komitmen dalam kerja sama dengan Amerika Serikat dan
menjalankan perannya sebagai negara yang mampu menjamin keamanan
kawasan Asia – Pasifik. Oleh karena hanya Jepang saja yang melakukan
pengiriman, hubungan timbal balik antar aliansi tidak terlihat dan tidak
berbanding seimbang. Tetapi di sisi Amerika Serikat sendiri, negara tersebut
memiliki justifikasi melalui komitmennya untuk melindungi teritori Jepang
dan menempatkan markas-markas militernya di Jepang. Sehingga, pengiriman
yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat cenderung dialihkan pada
penempatan markas-markas milter yang memadai personel militer Jepang dan
memberi perlindungan terhadap Jepang.
Walaupun tindakan pengiriman hanya dilakukan oleh satu sisi yakni
Jepang, kerja sama pertahanan kedua negara tetap berlangsung sesuai dengan
kesepakatan dan tetap bertahan di tengah ancaman konflik Semenanjung
Korea. Dengan dilakukannya pengiriman ini juga menguntungkan Jepang
sendiri, dimana pengiriman kapabilitas yang ditujukan untuk mendukung
latihan militer agar berdampak positif sehingga kinerja para personel militer
menjadi maksimal.
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Terlaksananya kedua indikator dari variabel Ship Visits merupakan
realisasi komitmen Jepang – Amerika Serikat dalam Japan – U.S. Alliance
Bilateral Meeting pada subjek isu Ancaman Agresivitas Korea Utara poin
kedua yakni “Kedua Negara Memperkuat Kapabilitas Aliansinya Melalui
Kerja Sama Pertahanan Untuk Menjamin Keamanan Jepang” yang dapat
dilihat dari kunjungan personel militer kedua negara ke masing-masing negara
berikut dengan tujuan untuk melindungi satu sama lain berikut dengan
pengiriman kapabilitas militer dari Jepang untuk mendukung kinerja masingmasing personel militer dalam kerja sama pertahanan kedua negara.
Berdasarkan dari tinjauan penulis melalui kelima aspek konsep
Diplomasi Pertahanan, kerja sama pertahanan yang dilakukan oleh Jepang dan
Amerika Serikat ini memenuhi 4 dari 5 poin subjek isu Aliansi dan memenuhi
3 dari 5 poin subjek isu Ancaman Agresivitas Korea Utara dalam kesepakatan
Japan – U.S. Alliance Bilateral Meeting. Dari hasil pemenuhan tersebut,
penulis melihat pelaksanaan kesepakatan dalam subjek isu Aliansi lebih
dominan daripada subjek isu Ancaman Agresivitas Korea Utara. Jika dikaitkan
dengan penelitian penulis, hasil tersebut menjawab rumusan masalah yang
dipertanyakan penulis sebelumnya yakni diplomasi pertahanan yang dilakukan
oleh Jepang dan Amerika Serikat mampu mempertahankan keutuhan aliansi di
tengah konflik yang mengancam stabilitas kedua negara tersebut.
Kemudian, jika pemenuhan subjek isu kesepakatan dikaitkan dengan
tujuan dari kesepakatan tersebut, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh
Jepang – Amerika Serikat memenuhi 2 dari 3 poin tujuan yakni “Meningkatkan
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Keutuhan Dan Rasa Percaya Satu Sama Lain Dalam Aliansi Antara Jepang –
Amerika Serikat” dan “Menjamin Kondisi Kawasan Asia – Pasifik Yang Stabil
Dan Damai”. Dari pemenuhan tujuan tersebut, penulis melihat bahwa
pemenuhan tujuan pertama lebih mendominasi daripada tujuan kedua, dimana
kerja sama pertahanan yang dilakukan meningkatkan keutuhan dan pertahanan
aliansi Jepang – Amerika Serikat.
Berdasarkan implementasi dari kelima variabel konsep Diplomasi
Pertahanan dalam kerja sama pertahanan Jepang – Amerika Serikat, penulis
menemukan fakta menarik bahwa di samping penempatan markas-markas
militer dan pengiriman personel militer serta pengerahan kapabilitas militer
yang besar dari Amerika Serikat ke Jepang tidak semata-mata merupakan
realisasi komitmen Amerika Serikat untuk melindungi Jepang. Namun, hal
tersebut menjadi justifikasi yang digunakan Amerika Serikat untuk menghemat
pengeluaran anggaran militer negaranya, dimana penulis meninjau anggaran
militer Jepang meningkat dari yang sebelumnya $41.4 triliun pada tahun 2016
menjadi $43.5 triliun dolar pada tanggal 01 April 2017.136 Salah satu pemicu
peningkatan anggaran militer Jepang tersebut berasal dari pengeluaran untuk
membayar penempatan dan subsidi markas militer Amerika Serikat di Jepang,
dimana pada tahun 2017, Jepang membayar kurang lebih $7 triliun. 137
Sehingga, hal tersebut menguntungkan Amerika Serikat dari segi ekonomi,

Franz-Stefan Gady, “Japan Approves Modest Defense Budget Hike”, diakses dari:
https://thediplomat.com/2016/12/japan-approves-modest-defense-budget-hike/, (28 Juni 2018,
pukul 09:14)
137
JapanToday, “The Benefits for Japan of a U.S. Military Withdrawal”, diakses dari:
https://japantoday.com/category/features/opinions/the-benefits-for-japan-of-a-u-s-militarywithdrawal, (28 Juni 2018, pukul 09:21)
136
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oleh karena keinginan Jepang untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan
teritorinya dengan menggunakan kapabilitas militer dari Amerika Serikat guna
melindungi negaranya dari ancaman.
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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Jepang dan Amerika Serikat merupakan 2 negara yang membentuk
hubungan aliansi pasca berakhirnya Perang Dunia II. Adanya agresi Korea
Utara yang memperkeruh konflik di Semenanjung Korea mengancam
pertahanan hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat. Walaupun, ancaman
tidak menunjukkan konflik terbuka tetapi Jepang dan Amerika Serikat sebagai
negara satu kawasan dengan lokasi konflik harus mempertahankan keutuhan
aliansinya. Jepang dan Amerika Serikat kemudian sepakat untuk melaksanakan
kerja sama pertahanan setelah disepakatinya joint statement dari Japan-U.S.
Alliance Bilateral Meeting pada tanggal 10 Februari 2017.
Sebagai kesimpulan, penulis menemukan bahwa baik Jepang dan
Amerika

Serikat

sama-sama

berupaya

secara

maksimal

untuk

mempertahankan keutuhan hubungan aliansi yang didukung oleh satu sama
lain dan tetap melanjutkan kerja sama pertahanan dilihat dari terpenuhinya 5
aspek dalam konsep Diplomasi Pertahanan yang dipaparkan oleh Gregory
Winger yakni Officer Exchanges, Joint Exercises, Training Missions, Military
Diplomats, dan Ship Visits. Officer Exchanges yang dilaksanakan oleh Jepang
dan Amerika Serikat memiliki pola interaksi dan identifikasi positif yang
menjadi bagian dari komitmen kedua negara dalam hubungan aliansi.
Walaupun dari segi kekuatan Amerika Serikat lebih mendominasi, kerja sama
pertahanan kedua negara tetap utuh dan berlanjut.

94

Pelaksanaan Joint Exercises oleh Jepang – Amerika Serikat berlangsung
stagnan dan adanya keterbukaan dengan Korea Selatan untuk berpartisipasi,
tetapi frekuensi pelaksanaannya tidak seimbang yakni lebih banyak
dilaksanakan di matra laut dan udara. Penulis menemukan adanya korelasi
untuk mengamankan pemukiman di daratan, sehingga latihan militer tidak
banyak dilaksanakan di matra darat. Kemudian pada aspek Training Mission,
Jepang dan America Serikat berhasil melaksanakan misi dan pencapaian hasil
variatif, walaupun proporsi frekuensi latihan militer tidak seimbang yang
membuktikan kapabilitas militer kedua negara. Jepang dan Amerika Serikat
juga didukung kembali oleh Korea Selatan dengan latihan militer yang
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyerangan.
Dalam Military Diplomats, antusiasme terlihat dari partisipasi para
petinggi kedua negara untuk saling bertemu dan membicarakan isu seputar
kawasan dan aliansi serta menyepakati keberlanjutan kerja sama pertahanan.
Aspek yang terakhir yakni Ship Visits dari Jepang – Amerika Serikat
memperlihatkan hubungan saling mendukung dalam meningkatkan kapabilitas
militer antar negara sebagai bagian dari komitmen aliansi.
Terlaksananya kelima aspek tersebut menjadi kualifikasi bahwa kerja
sama pertahanan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat memberikan
kerangka yang menaungi diplomasi pertahanan kedua negara dilihat dari
implementasi kelima variabel konsep Diplomasi Pertahanan Gregory Winger.
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6.2 Rekomendasi
Adapun

dari

kesimpulan

penelitian

yang

dijabarkan,

penulis

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penulis berharap dalam penelitian selanjutnya, penulis menggunakan
konsep lain untuk meninjau kasus dari perspektif yang lebih luas dan
berbeda, sehingga penelitian dapat lebih variatif.
2. Penulis berharap pada penelitian berikutnya mampu untuk
melanjutkan penelitian berdasarkan isu yang melibatkan hubungan
strategis Jepang – Amerika Serikat oleh karena titik fokus penelitian
ini pada hubungan aliansi kedua negara tersebut.
3. Oleh karena penelitian ini jauh dari sempurna, penulis berharap untuk
penelitian selanjutnya mampu melengkapi, menyempurnakan, dan
mendetailkan penelitian ini guna membantu meninjau keberlanjutan
hubungan strategis Jepang – Amerika Serikat dalam kerja sama
pertahanan yang dilakukan kedua negara.
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