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BAB III 

Peningkatan Kerjasama Jepang dan NATO sebagai Respon terhadap 

Peningkatan Kapabilitas Militer China 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana peningkatan 

GDP China dan anggaran belanja militernya sehingga China bisa melakukan 

latihan uji coba peluncuran rudal balistik sebagai bentuk peningkatan kapabilitas 

militernya. Jepang sebagai negara yang secara geografis berdekatan dengan China 

tersebut merasa khawatir akan adanya ancaman serangan dari China, sehingga 

Jepang meningkatkan kerjasama militernya dengan NATO untuk mengimbangi 

peningkatan kapabilitas militer China tersebut. Bab ini akan menjelaskan tentang 

respon Jepang terhadap rising China tersebut serta bagaimana kerjasama antara 

Jepang dan NATO sebagai strategi perimbangan kekuatan Jepang terhadap China. 

 

3.1 Respon Jepang terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer China 

Perkembangan ekonomi China dimulai pada tahun 1978 ketika pemerintah 

China melakukan kebijakan open door policy terhadap negara luar negeri. 

Kebijakan tersebut membuat China mulai terbuka terhadap negara luar dan 

melakukan modal asing. Adanya open door policy tersebut kemudian membuat 

GDP China meningkat dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007.  

Peningkatan ekonomi yang dialami China membuat Jepang juga ingin 

meningkatkan ekonominya. Jepang meningkatkan perekonomiannya dengan 

melakukan 3 pendekatan yaitu kebijakan pelonggaran moneter, kebijakan fiskal 

dan reformasi struktural yang bertujuan untuk membuat perbaikan struktural 
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untuk ekonomi Jepang. Tujuan dari 3 pendekatan tersebut untuk meningkatkan 

GDP dan meningkatkan inflasi 2% jangka pendek serta untuk memperbarui 

prospek negara dengan meningkatkan persaingan, reformasi pasar tenaga kerja 

dan memperkuat mitra perdagangan.1 Pertama, Kebijakan pelonggaran moneter 

Bank Jepang dilakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan dan reformasi 

tenaga kerja untuk mendorong sektor ekonomi. Kedua, Kebijakan fiskal bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan 

investasi serta menyediakan dana pada sektor bisnis. Ketiga, reformasi struktural 

merupakan strategi pertumbuhan berkelanjutan untuk membantu perkembangan 

industri dan pembangunan kembali bisnis.2 

Gambar 3.1 Pendekatan dalam Peningkatan Ekonomi Jepang3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Money Game Features 

                                                           
1James McBride, Abenomics and The Japanese Economic, diakses pada 

http://www.cfr.org/japan/abenomics-japanese-economy/p30383 (01/01/2017. 13:22 WIB) 
2 Rahesa, 2015, Kepentingan Jepang bekerjasama dengan Tiongkok dalam Abenomic tahun 2013, 

diakses pada http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5000/4882 (03/01/2016. 

07:50 WIB) hal. 2-6  
3Abenomics and The Japanese Economic, diakses pada http://cytoblastematous4.rssing.com/chan-

3598639/all_p8.html (03/01/2016. 10:48 WIB) 

http://www.cfr.org/japan/abenomics-japanese-economy/p30383
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5000/4882
http://cytoblastematous4.rssing.com/chan-3598639/all_p8.html
http://cytoblastematous4.rssing.com/chan-3598639/all_p8.html
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Turunnya nilai yen yang terjadi pada tahun 2007 juga berpengaruh pada 

ekspor Jepang, akan tetapi hal itu juga bisa memberikan efek buruk pada ekonomi 

melalui perluasan defisit perdagangan atau kemrosotan dalam hal perdagangan 

(harga ekspor/impor). Ekspansi fiskal dan pelonggaran moneter juga bisa 

memberikan dampak kekhawatiran pasar mengenai masalah mengamankan 

pendanaan dan resiko fiskal. Jika perusahaan dapat melewati harga impor yang 

tinggi dan kenaikan biaya lainnya ke harga jual, maka tekanan retruksrisasi di 

Jepang akan berkurang. Jika pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan 

pendapatan perusahaan maka lapangan kerja dan upah kerja akan naik.4 

Tabel. 3.1 Prospek Ekonomi Jepang5 

 

Sumber: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. 

                                                           
4 The Truth about Abenomics - The Japanese Economic Experiment That's Captivating The World, 

diakses pada http://www.businessinsider.com/what-is-abenomics-2013-3?IR=T&r=US&IR=T 

(01/01/2017. 14:37 WIB) 
5 Ibid. 

http://www.businessinsider.com/what-is-abenomics-2013-3?IR=T&r=US&IR=T
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Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa Jepang berhasil menaikkan GDP 

sebesar 2% pada tahun 2007 yang sebelumnya pada tahun 2006 hanya naik 1.2%. 

Walaupun Jepang berhasil meningkatkan GDP namun juga mengalami penurunan 

pada sektor ekspor dan impornya. Produksi industri dalam negeri meningkat pada 

tahun 2005 namun mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 2.3%. untuk 

persediaan bisnis mengalami kenaikan dari tahun 2005-2007 yaitu 1769 miliyar 

Yen.6 

Selain ancaman ekonomi, China juga memberikan ancaman terhadap 

keamanan Jepang. Jepang, selain sering terjadi perang dengan China, ancaman 

yang diberikan China terhadap Jepang juga berasal dari pengklaiman China atas 

pulau-pulau kecil Jepang serta wilayah perairan Jepang. Sengketa wilayah ini 

pada akhirnya menjadi pemicu berlanjutnya hubungan tidak baik yang 

berlangsung diantara keduanya. Sehingga pasca berakhirnya perang dunia II, 

Jepang mengalokasikan 1% dari GNP nya untuk anggaran militer. Selanjutnya 

Jepang selalu meningkatkan anggaran belanja militernya sebanyak 1% setiap 

tahunnya sebagai respon atas meningkatnya anggran belanja militer China. Pada 

tahun 2007, Jepang membentuk Japan Defense Agency sebagai koordinator 

kekuatan militer Jepang. 

Selain itu Jepang juga mempererat kerjasamanya dengan beberapa negara, 

diantaranya AS, Australia, Korea Selatan, Indonesia, serta Vietnam.7 Selain 

                                                           
6Outlook for the Japanese Eonomy in 2007, Vol. 2. No.2 Januari, 2007, diakses pada 

http://www.bk.mufg.jp/report/ecorev2007e/ecoreview20070131AnnualOutlookJapan.pdf 

(01/01/2017. 14:10 WIB) 
7 Wellington Amorim dan Antonio Henrique Lucena Da Silva, 2014, Japan and India: Soft 

Balancing as a Reaction to China’s Rise?, diakses pada 

http://www.bk.mufg.jp/report/ecorev2007e/ecoreview20070131AnnualOutlookJapan.pdf
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meningkatkan kerjasama dengan beberapa negara, Jepang juga meningkatkan 

kerjasama dengan Pakta Pertahanan Internasional, yaitu NATO. Peningkatan 

kerjasama antara Jepang dan NATO serta kepentingan strategis keduanya akan 

dijelaskan pada sub bab berikutnya. 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Militer Jepang8 

 

India yang merdeka sejak tahun 1948 merupakan negara yang juga 

memiliki hubungan tidak baik dengan China, dimana pada tahun 1962 China 

pernah melakukan penyerangan ke India, tepatnya di wilayah Pegunungan 

Himalaya. Pasca penyerangan tersebut India selalu merasa terancam dengan 

China. Seperti contohnya India melakukan peningkatan kekuatan nuklir sebagai 

respon atas percobaan rudal balistik yang dilakukan oleh China.9 

Selain memperbarui kebijakan ekonomi serta meningkatkan pendapat 

perkapita penduduknya, Jepang juga melakukan kerjasama dengan negara lain 

untuk menghadapi ancaman kemungkinan serangan dari China. India dan Jepang 

yang sama-sama memiliki hubungan yang tidak baik pada akhirnya melakukan 

kerjasama sebagai respon atas peningkatan perkonomian China serta peningkatan 

anggaran belanja militer China. India dan Jepang merupakan dua negara dengan 

                                                                                                                                                               
http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v57nspe/0034-7329-rbpi-57-spe-00073.pdf (01/01/2017. 

06.23WIB), Hal 78-81  
8 Wellington Amorim dan Antonio Henrique Lucena Da Silva, Loc. Cit., hal 81 
9 Wellington Amorim dan Antonio Henrique Lucena Da Silva, Loc. Cit., hal 75-79 

http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v57nspe/0034-7329-rbpi-57-spe-00073.pdf
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tingkat perekonomian tertinggi di dunia setelah China, dengan bersatunya dua 

negara tersebut dalam sebuah aliansi kerjasama, maka keduanya tidak perlu 

mengkhawatirkan ancaman dari China. Selain itu, dukungan nuklir Amerika 

Serikat (AS) terhadap India juga memberi keuntungan tersendiri bagi kerjasama 

Jepang-India.10 India dan Jepang melakukan peningkatan kerjasama ditandai 

dengan adanya Joint Statement Toward Japan-India Strategic Partnership pada 

15 Desember 2006.11 

Selanjutnya, selain menjalin hubungan kerjasama strategis yang baik 

dengan India, Jepang juga meningkatkan kerjasamanya dengan Australia.12 

Kerjasama antara Jepang dengan Australia tersebut ditandai dengan adanya 

Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation pada 13 Maret 2007. 

Hal ini menunjukkan bahwa Jepang juga menempatkan Australia sebagai partner 

yang tak kalah penting dengan NATO sebagai bentuk respon atas kebangkitan 

ekonomi dan militer China.13 

Adanya fakta sejarah dan hubungan yang tidak baik dengan China, bukan 

berarti Jepang tidak berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan China 

sebagai upaya untuk mengurangi ancaman keamanan yang datang dari China. 

Dalam hal politik dengan China, Jepang menerapkan dua strategi politik yang 

dikenal dengan strategi “China-In” dan “China-Out”. Sebelum tahun 2008, 

                                                           
10 Wellington Amorim dan Antonio Henrique Lucena Da Silva, Loc. Cit., hal 82-87 
11 Ken Jimbo, Japan Foreign Policy: 2006-2013, Responding te The Rise of China, hal. 2 diakses 

pada 

http://www.cidob.org/en/content/download/38407/600011/file/ARTICULO_KEN+JIMBO_ANGL

ES.pdf (01/01/2017. 09.08WIB)  
12 Yuki Tatsumi, 2015, Japan’s Global Diplomacy: Views From Next Generation, hal. 22-29 

diakses dalam https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Japans-Global-

Diplomacy-WEB.pdf  (02/01/2017.08.48)  
13 Ibid., 

http://www.cidob.org/en/content/download/38407/600011/file/ARTICULO_KEN+JIMBO_ANGLES.pdf
http://www.cidob.org/en/content/download/38407/600011/file/ARTICULO_KEN+JIMBO_ANGLES.pdf
https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Japans-Global-Diplomacy-WEB.pdf
https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Japans-Global-Diplomacy-WEB.pdf
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Jepang menerapkan kebijakan politik China-Out, yaitu menjauh dengan China 

dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain seperti yang telah 

dijelaskan di atas serta menjauhkan China dari politik Jepang.14 Kebijakan politik 

China-Out tersebut dilatarbelakangi oleh masa lalu, dimana China dan Jepang 

selalu berebut wilayah perairan dan beberapa kali terlibat perang. 

Sedangkan antara tahun 2008-2010, Jepang menjalankan politik China-In 

dimana Jepang mulai menjalin hubungan diplomasi dengan China. Pada mei 

2008, Jepang dan China menandatangani Joint Statement on Comprehensive 

Promotion of ‘Mutually Beneficial Relationship’ Based on Common Strategic 

Interest.15 Kerjasama keduanya bagi Jepang merupakan kerjasama yang penting, 

karena Jepang berharap kerjasama tersebut nantinya akan mampu meminimalisir 

ancaman dari China. Kerjasama keduanya didasari atas 5 prinsip, diantaranya; 1) 

Peningkatan kepercayaan dalam bidang politik, 2) Promosi pertukaran orang dan 

budaya atas pandangan persahabatan, 3) Kerjasama yang saling menguntungkan 

dalam bentuk (lingkungan dan energi, perdagangan dan investasi, kerjasama di 

Laut China Selatan), 4) Konstribusi terhadap Asia-Pasifik, 5) Konstribusi 

terhadap isu global.16  

Akan tetapi hubungan diplomasi keduanya berjalan dengan baik hanya 

dalam jangka waktu 2 tahun saja. Pada tahun 2010, Jepang dan China terlibat 

sengketa pulau Senkaku yang menyebabkan Jepang menerapkan kebijakan politik 

China-Out. Hal ini membuat Jepang merasa bahwa hubungan diplomatik yang 

                                                           
14 Ibid., 
15 Ken Jimbo, Loc. Cit., hal 3 
16 Ibid., 
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baik dengan China tidak akan membuat Jepang aman dari ancaman China.17 

Selain terlibat sengketa Pulau Senkaku, Jepang dan China juga sempat terlibat 

sengketa perebutan Laut China Selatan pada tahun yang sama. 

Hubungan diplomatik dengan China tidak menjamin Jepang bebas dari 

ancaman, baik secara kekuasaaan teritorial maupun keamanan yang lain, membuat 

Jepang memilih untuk meningkatkan kerjasama dengan negara mitra lain seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasca sengketa Pulau Senkaku, Jepang kembali 

meningkatkan kerjasama dengan AS, dimana AS sendiri merupakan Militer 

Umbrella-nya Jepang.18 Sebelumnya, Jepang dan AS telah menyepakati kerjasama 

dalam skema Japan-US Joint Declaration pada tahun 1996 serta melengkapi 

review dari US-Japan Defense Guideline pada bulan september tahun 1997, 

dimana perjanjian tersebut berisi strategi kerjasama dalam menghadapi Rusia 

serta kebangkita ekonomi dan militer China.19 

 

3.2 Kerjasama Jepang dan NATO 

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Jepang melakukan 

kerjasama dengan beberapa negara mitra sebagai respon atas peningkatan 

kekuatan yang dimiliki oleh China. Selain menjalin kerjasama dengan negara, 

Jepang juga melakukan peningkatan kerjasama dengan organisasi internasional, 

                                                           
17 Ibid., 
18Charles Grant, 2012, Japan’s Response to China’s Rise, diakses pada 

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/pb_japans_response_1

3jun12-5291.pdf (01/01/2016. 15.11 WIB)  hal. 1-5 
19Jonathan D, Pollack, Asian-Pasific Responses to A Rising China, diakses pada 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF137/CF137.intro.pdf 

(01/01/2016. 15.28 WIB)  hal. 4 

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/pb_japans_response_13jun12-5291.pdf
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/pb_japans_response_13jun12-5291.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF137/CF137.intro.pdf
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salah satunya yaitu menjalin kerjasama dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, 

NATO.  

Pada tahun 1970, Jepang berusaha untuk memanfaatkan kekuatan 

ekonominya yang sedang berkembang sebagai kekuatan lebih potensial dan 

menguntungkan bagi negaranya. Jepang pada akhirnya memilih untuk memulai 

kerjasama dengan NATO dan melakukan kunjungan ke kantor pusat NATO di 

Brussel pada tahunn 1979, 1981, serta pada tahun 1984. Akan tetapi usaha Jepang 

untuk menjalin kerjasama dengan NATO tersebut tidak membuahkan hasil. Hal 

ini dikarenakan pada masa itu NATO masih sibuk dengan programnya untuk 

menghilangkan pengaruh Soviet di Eropa sehingga NATO tidak tertarik untuk 

berinvestasi atau bekerjasama dengan Asia Timur.20 

Disisi lain, pasca berakhirnya perang dingin, Uni Soviet membangun 

kembali kekuatannya dengan kebijakan luar negerinya yang akan berfokus pada 

hubungan kerjasama bilateral dengan negara negara besar seperti China, AS dan 

India.21 Uni Soviet mulai tertarik melakukan kerjasama dengan kawasan Asia 

Timur karena melihat perekonomian Asia Timur yang berkembang pesat terutama 

China. Uni Soviet mulai melakukan kerjasama kemitraan strategis dengan China 

sejak tahun 1990.22 China mempunyai ideologi yang sama dengan Uni Soviet 

yaitu komunis. Kekalahan Uni Soviet pasca perang dingin membuatnya 

melakukan kerjasama dengan China, negara dengan perekonomian yang tumbuh 

                                                           
20Randall Schriver dan Tiffany Ma, The Next Steps in Jappan-NATO Cooperation, diakses pada 

https://project2049.net/documents/next_steps_in_japan_nato_cooperation_schriver _ma.pdf 

(02/01/2017. 08.11 WIB), Hal. 3 
21 Jeffrey Mankov,  Russian Foreign Policy: Return of Great Power Politics, 2009,  hal. 2-5 dalam 

Tulay Savli, Loc. Cit., hal. 2  
22Tulay Savli, 2012,  Russia’s Asia-Pacific Policy in the Post-Cold War Era, diakses pada 

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614324/index.pdf (03/01/2016. 07:11 WIB) 

https://project2049.net/documents/next_steps_in_japan_nato_cooperation_schriver%09_ma.pdf
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614324/index.pdf
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dengan pesat dan mempunyai kapabilitas militer yang bagus. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Uni Soviet dan China serta India juga merupakan strategi untuk 

membendung dominasi AS di Asia Pasifik.23 

Atas adanya kerjasama China dengan Uni Soviet tersebut, NATO yang 

notabene bersaing kekuasaan dengan Uni Soviet pada akhirnya mengikuti langkah 

Soviet untuk memperluas kerjasama hingga ke Asia Timur. Selain itu, keinginan 

NATO untuk menjalin kerjasama dengan negara di kawasan Asia Timur juga 

dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi di Asia Timur berjalan dengan 

sangat pesat. 

Kemudian NATO memulai dengan kerjasama deengan negara Jepang, 

dimana pada masa sebelumnya Jepang sempat diabaikan oleh NATO.24 Bagi 

NATO, Jepang merupakan mitra strategis yang dapat memberikan bantuan dana 

untuk program-program NATO dalam menjaga perdamaian dunia. Selain itu, 

kerjasama dengan Jepang merupakan bentuk balancing NATO terhadap 

kerjasama antara China dan Uni Soviet. Sedangkan Jepang, pasca perang dunia II 

memfokuskan negaranya pada tujuan memperbaiki keadaan dalam negeri serta 

menghilangkan keikutsertaan dalam potensi konflik internasional. Sehingga dari 

sinilah lahirnya artikel 9.25 Sehingga bagi Jepang kerjasama dengan NATO akan 

sangat menguntungkan untuk melindungi keamanan nasionalnya. 

Kerjasama antara Jepang dan NATO dimulai sejak tahun 1990 ditandai 

dengan adanya dialog strategis yang membahas tentang keamanan. Sejak tahun 

                                                           
23 Andrei P. Tsygankov, Preserving Influence in a Changing World: Russia’s Grand Strategy,  

Problems of Post-Communism, Vol. 58, No. 1, (March-April 2011), San Francisco University,  

hal. 29 diakses pada http://.online.sfsu.edu  (03/01/2016. 07:05 WIB) 
24 Randall Schriver dan Tiffany Ma, Loc. Cit., hal. 4 
25 Randall Schriver dan Tiffany Ma, Loc. Cit., hal. 3 

http://.online.sfsu.edu/
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dimulainya kerjasama dengan NATO, Jepang selalu membantu NATO dalam misi 

menjaga kemanan internasional. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Jepang 

dalam berbagai misi perdamaian dunia. 

Pada tahun 1991 Jepang berkonstribusi dalam mengamati pemilu di 

Kambodia, selanjutnya tahun 1993 Jepang berkonstribusi dalam kegiatan bantuan 

staf dan pemantauan pemilu di Mozambique. Pada Tahun 1996 Jepang membantu 

memberikan dukungan transportasi di Golan Heigh. Kemudian pada tahun 1999 

Jepang berkonstribusi dalam memberikan bantuan gempa di Turki.  

Pada tahun 2001 Jepang membantu infrastruktur di Timor Timur, 

selanjutnya Jepang berkonstribusi dalam bantuan kemanusiaan di Iraq pada tahun 

2004. Pada tahun 2005 Jepang berkonstribusi dalam bantuan gempa di Pakistan, 

dan  Jepang memberikan bantuan gempa di Indonesia di tahun 2006.  

Hubungan keduanya dipererat ketika Menteri Luar Negeri Jepang, Taro 

Aso mengunjungi  NAC (North Atlantic Council) pada tanggal 4 Mei 2006. 

Dalam kunjungannya tersebut Menteri Luar Negeri Taro bermaksud memperkuat 

hubungan kerjasamanuya dengan NATO, sebagaimana NATO juga mempererat 

hubungan kerjasamanya dengan negara-negara non anggota NATO.26  

Pada tanggal 12 Januari 2007 untuk pertama kalinya PM Shinzo Abe 

mengunjungi NAC dan melakukan pertemuan bilateral dengan Sekertaris Umum 

NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Dalam pertemuan tersebut PM Shinzo Abe 

menyatakan minat Jepang dalam membangun kemitraan yang kuat dengan NATO 

                                                           
26Japanese Foreign Minister debuts at NATO Council, diaskes pada   

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_22312.htm (22/11/2016. 22:12 WIB)  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_22312.htm
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baik secara politik maupun praktis.27 Selain itu, pada tanggal 7 Maret 2007  

Asisten Sekjen untuk urusan politik, Martin Erdmann melakukan kunjungan ke 

Tokyo dan menyelesaikan kerangka kerja dengan pemerintah Jepang. Kerangka 

kerja tersebut akan memungkinkan Jepang mendukung NATO dengan 

memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan.28 Jepang kemudian 

berkonstribusi dalam proses perdamaian di Nepal tahun 2007. Tahun 2008 Jepang 

juga memberikan bantuan logistik di Sudan dimana dalam misis tersebut negara-

negara anggota NATO terlibat juga. 

Kerjasama berikutnya yaitu ketika Duta Azusa Hayazhi dari Jepang 

menandatangani dokumen resmi dalam konstribusi untuk NATO yaitu PfP Trust 

Fund di Azerbajian pada tanggal 17 April 2009. Trust fund ini bertujuan untuk 

menyelesaikan pembersihan tanah sekitar 571ha yang terkontaminasi akibat dari 

meledaknya UXO (Unexpolded Odnance) di Saloglu dan kota-kota sekitar 

Agstafa serta Poylu.29 Jepang memberikan bantuan kontra pembajakan di Somalia 

tahun 2009 yang merupakan salah satu misi NATO. Pada tahun 2010 Jepang 

memberikan bantuan logistik di Haiti, selain itu tahun 2010 Jepang memberikan 

bantuan perencanaan bantuan bencana dan kesehatan di Vietnam. 

 

 

                                                           
27Visit to NATO by Mr. Shinzo Abe, Prime Miniter of Japan, diakses pada 

http://www.nato.int/docu/update/2007/01-january/e0112a.html ((22/11/2016. 22:28 WIB) 
28NATO and Japan finalize framework for cooperation in Afganistan, diakses pada 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7383.htm (22/11/2016. 12:52 WIB) 
29Japan contributes to a NATO Trust Fund Project in Azerbaijan, diakses pada  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_53278.htm (22/11/2016. 13:14 WIB) 

http://www.nato.int/docu/update/2007/01-january/e0112a.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_7383.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_53278.htm
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Tabel 3.3 Partisispasi Jepang dalam membantu NATO30 

 

 

Pada tanggal 16 Agustus 2010 Japan Maritime Self Defense Force 

membantu kapal-kapal NATO dalam operasi kontra-pembajakan di Teluk Aden 

untuk pertama kalinya. Dalam operasi tersebut kapal perang NATO dan 

helikopter Japan Maritime Self Defense Force berhasil menggagalkan serangan 

bajak laut di Teluk Aden.31 

                                                           
30 Randall Schriver dan Tiffany Ma, Loc. Cit., Hal 6 
31NATO-Japan cooperation thwarts pirate attact in Gulf of Aden, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_65245.htm (22/11/2016. 13:40 WIB) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_65245.htm
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Hubungan Jepang dan NATO semakin erat ketika Jepang memobilisasi 

dukungan Internasional dengan menyelenggarakan Konferensi Tokyo pada bulan 

Juli 2012 dan berjanji akan memberikan bantuan sebesar $ 5 milyar dari tahun 

2009 – 2013. Selain itu Jepang juga ikut serta berkonstribusi untuk ANA 

(Afganistan National Army) Trust Fund yang bertujuan untuk melengkapi dan 

mempertahankan ANA serta bantuan uang sebesar $ 20 juta untuk program dana 

pengobatan.32 

 

Pada tanggal 13 April 2013, Sekertaris Umum NATO Anders Fogh 

Rasmussen dan PM Shinzo Abe menandatangani Joint Political Declaration yaitu 

kerangka kerja untuk pengembangan hubungan yang lebih kuat diantara 

keduanya. Dalam kunjungannya tersebut Sekjen Anders Fogh Rasmussen 

mengatakan bahwa hubungan antara NATO dan Jepang  berdasarkan pada nilai-

nilai bersama dan tantangan keamanan umum yang dihadapi oleh keduanya. Joint 

Political Declaration merupakan deklarasi pertama yang ditanda tangani oleh 

Jepang dan NATO. Dalam dokumen tersebut Jepang dan NATO 

memperomosikan perdamaian global, stabilitas dan kemakmuran, serta 

mempromosikan perdamaian internasional.33 

Hubungan yang baik antara Jepang dan NATO tidak lepas dari 

kepentingan strategis yang ingin diraih keduanya. Selain itu, kehadiran NATO di 

                                                           
32 NATO’s relations with Japan diakses pada http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50336.htm 

(27/03/2016.07.29 WIB) 
33NATO and Japan sign Political Declaration for a stronger partnership, diakses pada 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_99655.htm?utm_source=tiki&utm_medium=smc&utm_

campaign=131216+japan (22/11/2016. 21:25 WIB) 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50336.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_99655.htm?utm_source=tiki&utm_medium=smc&utm_campaign=131216+japan
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_99655.htm?utm_source=tiki&utm_medium=smc&utm_campaign=131216+japan


65 
 

Asia Timur juga tidak lepas dari misi NATO Enlargement yang diusung oleh 

NATO. Hal ini akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. 

 

3.2.1 Isu NATO di Asia 

NATO merupakan aliansi militer kawasan Atlantik Utara yang dibentuk 

oleh Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara Eropa Barat lainnya. Tujuan 

awal pembentukan NATO adalah untuk memberikan keamanan kolektif kawasan 

serta menandingi pakta pertahanan yang dibentuk oleh Uni Soviet pada tahun 

1949.34 Sedangkan tujuan utama NATO sendiri adalah untuk menjaga kebebasan 

dan keamanan anggotanya melalui politik dan militer.35 Dalam hal politik, NATO 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi, mendorong perundingan, dan kerjasama 

pada isu-isu pertahanan dan keamanan untuk membangun kepercayaan dalam 

waktu jangka panjang, serta mencegah konflik.36 Sedangkan dalam hal militer, 

NATO berkomitmen untuk resolusi sengketa damai. Ketika upaya diplomatik 

gagal, maka NATO mempunyai kemampuan militer untuk melakukan operasi 

krisis manajemen. Hal tersebut sesuai dengan Article 5 dari Washington Treaty.37 

NATO yang pada awalnya beranggotakan negara-negara di kawasan 

Atlantik Utara pada akhirnya melakukan perluasan keanggotaan ke luar kawasan 

Atlantik Utara. Perluasan keanggotaan ini dikenal dengan sebutan NATO 

                                                           
34North Atlantic Treaty Organization (NATO) diakses pada 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato (15/12/2016. 09:01 WIB) 
35 What is NATO diakses pada http://www.nato.int/nato-welcome/index.html (15/12/2016. 09:06 

WIB)  
36The Consultation Proccess and Article 4 diakses pada 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm (16/12/2016. 14:01 WIB) 
37The North Atlantic Treaty diakses pada  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm (16/12/2016. 14:01 WIB) 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato
http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
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Enlargement. Tujuan dari adanya NATO Enlargement ini adalah mewujudkan 

terciptanya global security.38 NATO Enlargement dimulai pada tahun 1993 ketika 

Jerman dan AS memutuskan untuk menambah anggota baru pasca perang dingin 

Eropa.39 Perluasan tersebut kemudian dibahas di Brussels Summit pada Januari 

1994 yang menyatakan bahwa “we are undertaking initiatives design to 

contribute to lasting peace, stability, and well being in the whole of Europe, which 

has always been our Alliance’s fundamental goal. We have agreed...to reaffirm 

that the Alliance remains open to the membership of the other European 

countries40. 

Saat ini negara anggota NATO berjumlah 28 anggota dimulai dari tahun 

1949 yang berjumlah 12 negara yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, 

Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris dan Amerika Serikat. 

Kemudian disusul dengan anggota lain yang bergabung pada tahun berbeda, yaitu 

tahun 1952 Yunani dan Turki, tahun 1955 Jerman, tahun 1982 Spanyol, tahun 

1999  Czech Republik, Hungaria, Polandia, tahun 2004 Bulgaria, Estonia, Latvia, 

Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia terakhir yang bergabung Albania dan 

Kroasia pada tahun 2009.41 

Selain memperluas keaggotaannya, NATO juga melakukan perluasan 

kerjasama dengan negara non anggota NATO. NATO memperluas kerjasamanya 

                                                           
38 The North Atlantic Treaty Organization (NATO) diakses pada 

https://www.state.gov/p/eur/rt/nato/ (28/12/2016. 07:40 WIB) 
39The Future of NATO Enlargement  diakses pada https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/reportch3.pdf (20/12/2016. 16:29 WIB) 
40Declaration of the Heads of State and Government, Participating in the meeting of the North 

Atlantic Council ("The Brussels Summit Declaration'') dikases pada 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24470.htm?mode=pressrelease (20/12/2016. 

17:35 WIB) 
41Member Countries diakses pada http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm# 

(16/12/2016. 14:39 WIB)  

https://www.state.gov/p/eur/rt/nato/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/reportch3.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/reportch3.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24470.htm?mode=pressrelease
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm
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ke Asia atau bisa disebut dengan “partners across the globe” atau “global 

partners”. Negara-negara yang menjalin kemitraan dengan NATO yaitu 

Afghanistan, Australia, Irak, Jepang, Republik Korea, Mongolia, Selandia Baru, 

dan Pakistan.42 

Kehadiran kerjasama NATO di Asia dikarenakan adanya faktor ekonomi 

yang menguntungkan bagi negara anggota NATO. Seperti Isu Laut China Selatan 

yang berada di Samudera Pasifik, berada disekitar wilayah Singapura dan Selat 

Malaka ke Selat Taiwan, barat Filipina, Utara Indonesia dan timur Vietnam. 

Sehingga menyebabkan negara seperti China, Filipina, Taiwan, Malaysia dan 

Brunei melakukan klaim atas Laut China Selatan. Negara-negara tersebut 

berusaha melakukan klaim atas Laut China Selatan karena terdapat sumber daya 

alam yang terkandung dalam Laut China Selatan yaitu hidrokarbon (mengandung 

7 miliar barel minyak dan 900 triliun kubik gas alam) dan perikanan. Selain itu, 

Laut China Selatan merupakan jalur strategis yang menghubungkan Laut Asia 

Timur ke Samudera Hindia yang digunakan untuk rute perdagangan dengan hasil 

sebesar $5 triliun tiap tahun serta 80% jalur transit impor minyak China. Maka 

dari itu, menjaga jalur Laut China Selatan merupakan hal yang penting untuk 

perekonomian dan sekutu NATO yang mempunyai masalah tersebut.43 

Selain terkait dengan isu Laut China Selatan, Jepang yang merupakan 

sebagai salah satu negara di Asia yang juga menjalin kerjasama dengan NATO. 

Hal ini dikarenakan Jepang terikat dengan article 9 yang menyatakan bahwa 

                                                           
42Relations with partners across the globe diakses pada  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49188.htm (20/12/2016. 21:58 WIB) 
43The Growing Strategic Relevance of Asia: Implications for NATO, No. 47 , Oktober, 2013,  JPRI 

Occasional Paper diakses pada http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op47.html 

(01/01/2016. 19:46 WIB) 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49188.htm
http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op47.html
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Jepang mimiliki cita-cita bangsa untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam artikel 

9 tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat Jepang berjanji untuk meninggalkan 

perang, ancaman serta penggunaan kekerasan dalam sengketa internasional 

sebagai hak kedaulatan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

kerjasama dengan NATO akan membantu Jepang mengatasi masalah jika terjadi 

sengketa internasional terjadi dan membutuhkan penyelesaian melalui jalan 

kekerasan. 

Selain dengan Jepang, NATO juga memiliki hubungan baik dengan 

negara-negara lain di kawasan Asia. Hubungan yang terjalin dengan negara-

negara tersebut didasarkan pada kepentingan politik serta kemampuan yang 

dimiliki oleh masing-masing negara dalam berinteraksi dengan NATO. 

Sedangkan bagi NATO, Jepang merupakan negara terpenting. Hal ini dikarenakan 

Jepang merupakan negara dengan populasi terbanyak, ekonomi terbesar, anggaran 

militer terbesar, serta program-program pembangunan yang paling aktif di luar 

negeri.44 Dengan menjaga hubungan baik dengan Jepang, maka hal ini akan 

membantu NATO dalam hal bantuan dana serta menjaga pengaruh di kawasan 

Asia Timur. 

3.2.2 Peningkatan kerjasama Jepang dan NATO melalui IPCP  

Kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dan NATO kemudian diteruskan  

pada tanggal 6 Mei 2014. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Sekretaris 

Umum NATO Anders Fogh Rasmussen menandatangani IPCP (Indivdual 

Partnership and Cooperation Programme between Japan and NATO) di 

                                                           
44 Randall Schriver dan Tiffany Ma, Loc. Cit., hal. 1 
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Brussels.45 Sebelumnya Sekertaris Umum NATO Anders Fogh Rasmussen dan 

PM Shinzo Abe menandatangani Joint Political Declaration di Tokyo yang 

merupakan kerangka kerja untuk melanjutkan kerjasama diantara keduanya.                                                                                                                                                                                                                                   

IPCP tersebut merupakan kerjasama yang dibuat antara Jepang dan NATO. IPCP 

berfokus pada area kerjasama keamanan, termasuk pertahanan cyber, HA/DR, 

keamanan maritim dan operasi kontra-pembajakan, dan pendekatan yang 

komprehensif untuk managemen konflik. Pada saat penandatanganan IPCP 

tersebut PM Shinzo Abe mengatakan bahwa: 

“Japan will commit even more strongly than ever before to 

fostering global peace and prosperity and explaining that one 

objective of this “Proactive Contribution to Peace” policy is for 

Japan to play bigger role in defending the freedom of overloight, 

freedom of navigation, and other global common.”46 

Pernyataan dari PM Shinzo Abe tersebut dibalas oleh Sekertaris Umum NATO 

Anders yang mengatakan bahwa, “Our partnership is based on shared values, a 

shared commitment to international peace and security and to the principles of 

the United Nations and Internatioanal Law”47 

IPCP yang dilakukan oleh Jepang dan NATO tersebut merupakan 

pendukung dari NSS (National Security Strategic) Jepang yaitu “Proactive 

Contribution to Peace” yang mengacu pada prinsip kerjasama internasional. 

                                                           
 
46Speech by Prime Minister Shinzo Abe at the North Atlantic Council,”Japan and NATO as 

“Natural Partners”, 6 May 2016 2014, diakses pada  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000037774.pdf  (23/11/2016. 15:04 WIB) 
47NATO Newsroom, “NATO and Japan Sign Cooperation Accord to Deepen Partnership, Discuss 

ukraine Crisis,” 6 May 2014, diakses pada http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_109508.htm  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000037774.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_109508.htm
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Tujuan dari NSS adalah untuk memperkuat pencegahan sehingga menghalangi 

ancaman secara langsung, untuk memperbaiki lingkungan keamanan kawasan, 

dan mencegah munculnya dan mengurangi ancaman lansung ke Jepang melalui 

penguatan Jepang-AS. Aliansi dan meningkatkan kepercayaan dan hubungan 

kerjasama dengan mitra-mitranya. Serta untuk memperbaiki lingkungan 

keamanan global dan membangun masyarakat internasional yang damai, stabil 

dan sejahtera. Selain itu NSS juga mempunyai strategi pendekatan untuk 

keamanan nasionalnya, yaitu: 

1. Memperkuat dan memperluas kemampuan dan peran Jepang. 

Melakukan penguatan diplomasi, membangun pertahanan yang 

komprehensif, melindungi integritas teritorial dan memastikan keamanan 

maritim, memperkuat keamanan cyber, kontra-terorisme internasional, 

kemampuan intelejen, penggunaan stabil luar angkasa, dan kemampuan 

teknologi. 

2. Penguatan aliansi Jepang-AS 

Meningkatkan efektivitas aliansi Jepang-AS, memperkuat keamanan dan 

kerjasama keamanan dalam berbagai bidang 

3. Penguatan diplomasi dan kerjasama keamanan dengan mitra Jepang untuk 

perdamaian dan stabilitas di masyarakat internasional. 

Aktif dalam kerangka kerja multirateral (G7, Asia-Pasific Economic (APEC), 

KTT Asia Timur (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), Defense Minister’s 

Meeting-Plus (ADMM-Plus), Japan-AS-Australia, Jepang-AS-India, dan 

Jepang-China-ROK. 
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4. Konstribusi proaktif sebagai upaya untuk perdamaian dan stabilitas 

komunitas internasional. 

Memperkuat diplomasi di PBB, memperkuat aturan hukum di masyarakat 

internasional termasuk laut, luar angkasa, dan dunia maya.  Mempromosikan 

kerjasama internasional dalam pelucutan senjata dan non poliferasi, UN PKO 

dan kegiatan perdamaian internasional lainnya, Official Development 

Assistance (ODA), kapasitas bantuan pembangunan, dan kotra-terorisme 

internasional. 

5. Memperkuat kerjasama berdasarkan nilai-nilai universal untuk menyelesaikan 

isu-isu global. 

Mendukung demokratisasi melalui penggunaan proaktif dan strategis dari 

ODA, menanggapi tantangan pembangunan dan isu-isu global, keamanan 

manusia, bencana alam, perubahan iklim, memperkuat kerangka perdagangan 

bebas, dll 

6. Penguatan yayasan domestik yang mendukung keamanan nasional, dan 

mempromosikan pemahaman domestik dan global. 

Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertahanan dan basis teknologi, 

meningkatkan kemampuan komunikasi, memperkuat kesadaran masyarakat 

dan basis pengetahuan.48 

 

 

 

                                                           
48National Security Strategic, diakses pada  http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html 

(23/11/2016. 17:20 WIB) 

http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html
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3.3 Kepentingan Strategis dalam Kerjasama antara Jepang dan NATO   

Jepang dan China secara geografis merupakan negara yang letaknya saling 

berdekatan di kawasan Asia Timur. Menurut Sthepen M. Walt, semakin dekat 

sebuah negara, maka semakin besar pula ancaman yang datang untuk negara 

lainnya. Hal ini berarti bahwa kedekatan geografis China dengan Jepang akan 

mendatangkan ancaman keamanan untuk kedua negara tersebut. Dalam hal ini 

yang mengalami peningkatan dalam kapabilitas negara adalah China, maka hal 

tersebut akan menjadi ancaman bagi Jepang mengingat letak geografisnya yang 

berdekatan. Hal ini juga didasari oleh fakta bahwa pada tahun 2007 China 

melakukan uji coba Direct Ascent Anti Satelite (DA-ASAT), kemudian 

melakukan uji coba rudal anti balistik SC-19 pada tahun 2010 dan 2013.49 China 

melakukan uji coba nuklir balistik yang jarak ledaknya bisa mencapai Jepang. Hal 

inilah alasan pertama yang mendasari Jepang meningkatkan kerjasama dengan 

NATO.  

China merupakan negara yang besar di kawasan Asia Timur, dimana 

China selalu mengalami peningkatan GDP setiap tahunnya. Peningkatan GDP 

tersebut menandai meningkatnya perekonomian China, dimana semakin 

meningkatnya perekonomian China tersebut membuat China mempunyai 

anggaran yang cukup untuk meningkatkan anggaran pertahanan militernya. Hal 

tersebut mendukung China dalam untuk meningkatkan kapabilitas militernya. 

Adanya peningkatan tersebut didasari oleh keinginan China untuk menjadi negara 

                                                           
49Zachary Keck, China Conducts Third Anti-Missile Test diakses pada 

http://thediplomat.com/2014/07/china-conducts-third-anti-missile-test/ (28/12/2016. 08:02WIB) 

http://thediplomat.com/2014/07/china-conducts-third-anti-missile-test/
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hegemon di Asia Timur.50 China dengan kekuatan militernya serta keinginannya 

untuk menjadi negara hegemon menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan 

negara-negara di kawasan Asia Timur termasuk Jepang. Jepang yang notabene 

terikat dengan adanya article 9 membuat Jepang membutuhkan kerjasama dengan 

NATO yang nantinya akan membantu Jepang dalam hal penyokong kekuatan 

militer. 

Peningkatan kapabilitas militer China bisa dilihat dari perkembangan 

Angkatan Bersenjata atau PLA, alutsistanya dan uji coba missile ballistic yang 

pernah dilakukan. Adanya peningkatan kapabilitas militer China tersebut 

menyebabkan China memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyerang 

apabila diperlukan. Keadaan ini menjadikan negara tetangga, seperti Jepang 

menjadi khawatir akan keamanan nasionalnya. Sehingga, bagi Jepang, kerjasama 

dengan NATO merupakan pilihan yang baik sebagai bentuk pertahanan diri 

Jepang. 

Jepang melakukan kerjasama dengan NATO karena untuk menambah 

kapabilitasnya dan dapat mengimbangi kekuatannya dari ancaman China. 

Kerjasama antara Jepang dan NATO juga bertujuan untuk membendung 

kemungkinan serangan dari China. Menurut Walt, semakin besar power, maka 

semakin besar pula kemungkinan untuk menyerang. Dalam hal ini, kekuatan yang 

dimiliki China merupakan kekuatan yang besar dimana China memiliki kekuatan 

militer dan ekonomi yang terus meningkat. Maka dari itu, kemungkinan China 

untuk menyerang Jepang terlebih dahulu juga semakin tinggi.  

                                                           
50China’s Role in East Asia diakses pada 

http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.p

df (28/12/2016. 08:11WIB) 

http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.pdf
http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.pdf
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Selain bekerjasama dalam menjaga kemanan internasional, Jepang dan 

NATO juga melakukan kerjasama lain, diantaranya yaitu: Peningkatan intelegen 

serta berbagi informasi, perencanaan serta pelatihan militer bersama, pembatasan 

pertahanan serta program kerjasama teknis, strategi deterrence bersama dengan 

negara-negara non senjata nuklir serta inisiatif kemanan yang baru di kawasan 

Artik.51 Kerjasama ini merupakan implementasi dari kepentingan strategis 

keduanya. 

Seperti yang telah dijelasakan sebelumnya, kerjasama antara Jepang dan 

NATO bukan hanya merupakan kerjasama keamana saja. Akan tetapi didalamnya 

banyak terdapat kerjasama lain, diantaranya yaitu pertukaran informasi serta 

penguatan inteljen. Melalui pertukaran informasi Jepang dapat mengambil 

kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi di dunia 

innternasional. Selain itu Jepang juga akan dengan mudah mengetahui kondisi 

negara lain yang dalam hal ini yaitu negara yang merupakan ancaman bersama 

NATO dan Jepang. 

Hubungan yang baik antara Jepang dan NATO juga akan membawa 

Jepang menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Eropa 

Timur, dimana beberapa negara di kawasan tersebut merupakan anggota NATO 

serta negara yang dalam pengaruh NATO.52 Kerjasama Jepang dengan NATO 

juga akan membawa kerjasama yang erat dengan Uni Eropa, dimana kerjasama 

                                                           
51 Randall Schriver dan Tiffany Ma, Loc. Cit., hal. 24-28 
52Ken Jimbo, Loc. Cit., hal. 2 
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dengan EU tersebut telah dirintis oleh Jepang sejak tahun 1960an.53 Jepang juga 

akan mendapat link kerjasama dengan negara-negara yang menjadi anggota 

NATO.54 Sedangkan NATO sebagai pakta pertahanan Atlatik Utara ingin 

meluaskan pengaruh serta keanggotaannya hingga ke Asia, dalam hal ini Asia 

Timur. 

Selanjutnya, kepentingan strategis yang lainnya adalah Jepang tertarik 

untuk bergabung dalam proyek pertahanan multinasional yaitu pembangunan 

rudal konsorsium NATO pada Juli 2015. Rudal konsorsium dilengkapi dengan 

senjata yang dirancang untuk menghancurkan kapal laut anti rudal dan serangan 

pesawat. Rudal ini sendiri dibuat oleh perusahaan AS Raytheon (RTN.N) dan 

General Dynamics (GD.N). Konsorsium didirikan pada tahun 1968 oleh 4 negara 

anggota termasuk AS yang rencananya akan di upgrade versi Seasparrow untuk 

tahun-tahun mendatang.55 Rudal Seasparrow merupakan rudal dalam jarak pendek 

dan menengah yang dirancang untuk pertahanan kapal. Variasi dari rudal 

SeaSparrow juga mempunyai kapabilitas dengan ketinggian udara rendah dan 

untuk sasaran permukaan.56 

Dalam hal ini, Jepang sudah menggunakan Rudal SeaSeparrow ini dalam 

menunjang kekuatan Angkatan Lautnya. Jepang juga melakukan produksi sendiri 

                                                           
53Hirotaka Watanabe, Japan Europe Relations at The Multilateral Level, diakses dalam 

https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160330_Hirotaka_Watanabe.pdf 

(02/01/2017. 08.17 WIB) 
54Masashi Nashihara, 2006, Can Japan Be Global Partner For NATO?, hal. 3-5 diakses dalam 

http://rips.or.jp/Policy_Perspectives/RIPS_Policy_Perspectives_No.2.pdf (02/01/2017.08.42 WIB)  
55Tim Kelly and Nobuhiro Kubo, Exclusive: Japan interested in joining NATO missile consortium 

diakses pada http://www.reuters.com/article/us-japan-nato-missile-exclusive-

idUSKCN0PJ2RV20150709 (01/01/2016. 10:03 WIB) 
56John Bowen, 2008, NATO Seasparrow Consortium Products Handboook, NATO Seasparrow 

Project Office Deputy Project Manager (Military), hal. 8  diakses pada 

https://www.natoseasparrow.org/Consortium%20Products%20Handbook%20Rev-2.pdf 

(01/01/2016. 10:36 WIB) 

https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160330_Hirotaka_Watanabe.pdf
http://rips.or.jp/Policy_Perspectives/RIPS_Policy_Perspectives_No.2.pdf
http://www.reuters.com/article/us-japan-nato-missile-exclusive-idUSKCN0PJ2RV20150709
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rudal tersebut, akan tetapi masih dalam perjanjian dengan NATO dan di bawah 

pengawasan AS. Tujuan Jepang bergabung dengan Rudal Konsortium dengan 

NATO adalah untuk meningkatkan pasar persenjatannya agar lebih keompetitif 

lagi di dunia internasional.57 

Berdasarkan kepentingan strategis diatas, Jepang yang notabene 

merupakan negara yang enggan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan 

sengketa internsional memilih untuk mempererat hubungan dengan NATO untuk 

membantu meminimalisisir ancaman bersenjata yang datang. Kerjasama yang 

sudah berjalan sejak tahun 1990-an tersebut terus mengalami peningkatan seiring 

dengan meningkatnya kapabilitas militer China dimana China merupakan 

ancaman keamanan bagi Jepang. Inti dari kerjasama Jepang dan NATO adalah 

membendung kekuatan besar bersama yaitu menghentikan kekuatan China untuk 

menjadi negara hegemon di Asia Timur.  

                                                           
57 Ibid., 


