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BAB III 

Fluktuasi Hubungan Diplomatik China-Jepang Pasca Modernisasi Militer 

China 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang dampak modernisasi 

militer terhadap fluktuasi hubungan diplomatik China-Jepang, dan bagaimana 

respon Jepang mengenai hal tersebut. Bab ini juga menjelaskan bagaimana 

kekhawatiran Jepang sejak China meningkatkan kekuatan militernya, adanya 

upaya-upaya peningkatan kerjasama untuk meredam potensi konflik, serta faktor 

apa saja yang membuat hubungan bilateral kedua negara semakin menurun. 

Grafik 3.1 di bawah merupakan gambaran secara ringkas kronologi dan peristiwa-

peristiwa yang menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan hubungan 

diplomatik China dan Jepang, yang selanjutnya penjelasannya akan diuraikan 

dalam bab ini. 

 

Tabel 3.1: Timeline Hubungan China-Jepang 
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3.1. Dampak Peningkatan Kekuatan Militer China di Kawasan Asia Timur 

Hubungan negara-negara di Asia Timur didominasi oleh masalah-masalah 

seperti persengketaan wilayah dan persaingan antara negara-negara besar seperti 

Jepang, China, Korea untuk menjadi yang paling berpengaruh di kawasan, serta 

hubungan politik yang selalu dibayangi oleh sejarah di masa lalu yang menjadi isu 

yang sangat sensitif. Hal tersebut dapat dengan mudah memicu ketegangan karena 

seringnya terjadi miskalkulasi antara negara-negara tersebut. Dalam beberapa 

dekade terakhir, persaingan di bidang ekonomi, teknologi, dan militer menjadi 

semakin gencar, tapi pengembangan kekuatan militer menjadi isu yang paling 

mudah memicu mispersepsi karena secara tidak langsung akan berpengaruh pada 

masalah keamanan masing-masing negara. 

Setiap negara punya kepentingannya masing-masing dalam mewujudkan 

keamanan dan kemakmuran melalui konteks kekuatan militer, politik, diplomatik, 

dan ekonomi yang dikombinasikan dengan pondasi dari sejarah, visi-misi 

nasional, kondisi hubungan internasional yang ada, dan pola kepemimpinan yang 

mempengaruhi akan ke mana arah tujuan negara tersebut. Semua konteks tersebut 

dapat selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi lingkungan strategis 

menurut perkembangan zaman, sehingga pola hubungan antar negara di satu 

kawasan akan sangat sulit diprediksi. 

Perkembangan program modernisasi militer China yang sangat pesat telah 

mendapatkan perhatian serius dari negara-negara tetangganya, khususnya karena 

peningkatan anggaran militer China yang terus bertambah selama beberapa tahun 

terakhir. Tahun 2000 anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah 
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China adalah 14,6 milliar juta, tahun 2001, 17 milliar dollar lebih besar 

dibandingkan Korea Selatan dan Taiwan. Di tahun 2004 anggaran pertahanan 

China meningkat sebesar 2,6 milliar dollar menjadi 24,6 milliar dollar, dan terus 

meningkat secara bertahap tiap tahunnya hingga pada 2009 mencapai kurang lebih 

70 miliar dolar.113 Peningkatan anggaran militer China yang terus bertahap selama 

dua dekade berturut-turut setiap tahunnya tentu menarik perhatian negara-negara 

lain di kawasan, dan memprediksi tujuan sebenarnya dari upaya peningkatan 

anggaran militer China tersebut.  

Besarnya nominal anggaran modernisasi militer tersebut dimanfaatkan 

China sebagian besar untuk pembelian dan peremajaan alutsista, khususnya di 

sektor angkatan udara dan angkatan laut, dan juga pengembangan kekuatan rudal 

balistik kelas short, intermediate, hingga medium range ballistic missile. 

Jangkauan rudal-rudal tersebut mampu mencapai kawasan negara-negara 

tetangganya sehingga seolah China sedang memunculkan ancaman dengan cara 

mengarahkan sasaran di wilayah vital negara lain. Meskipun China telah berusaha 

meyakinkan dunia internasional bahwa modernisasi militernya murni untuk tujuan 

defensif, namun penambahan kekuatan militer masih bisa dipandang sebagai 

tindakan ofensif oleh negara tetangganya. 

Ada beberapa pendapat yang mengatakan modernisasi militer (arms build 

up) China dapat memicu perlombaan senjata (arms race) di kawasan Asia Timur, 

yang rawan miskalkulasi dan dapat memicu konflik bersenjata. Namun menurut 
                                                           
113 Adi Joko Purwanto, Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap 
Keamanan di Asia Timur, SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7, No. 1, 
Juni 2010, 
http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/SPEKTRUM/article/download/495/617 
(diakses tanggal 19/02/2014)  

http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/SPEKTRUM/article/download/495/617
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Felix K. Chang meskipun semua perlombaan senjata termasuk pembangunan 

kekuatan militer, tidak berarti semua pembangunan kekuatan militer adalah 

perlombaan senjata. Perubahan lingkungan geopolitik membuat China 

memodernisasi militernya dengan sangat pesat dan masih belum terkejar oleh 

kemampuan militer negara-negara Asia Timur lainnya. Ketidakseimbangan 

kekuatan tersebut menurut Chang dapat meningkatkan potensi konflik bersenjata, 

namun akan dapat diredam jika negara-negara Asia Timur lainnya segera 

mengikuti langkah China untuk meningkatkan kekuatan militernya agar 

berimbang.114 

Melihat laju modernisasi China yang sedemikian pesatnya, tentu negara-

negara tetangganya akan mempersiapkan segala kemungkinan terburuk apabila 

suatu saat China berubah haluan menggunakan kekuatan militernya dari yang 

awalnya untuk tujuan defensif menjadi ofensif. Misalnya seperti apa yang 

dilakukan Korea Utara dengan program pengembangan senjata nuklir dan 

teknologi rudalnya, dan Taiwan yang juga mulai meningkatkan pertahanan dalam 

negerinya dengan mempertimbangkan juga permasalahan dengan China yang 

tidak kunjung selesai, karena tidak adanya kesepakatan untuk saling 

mengendurkan tensi mengenai status Taiwan yang masih ditentang China. Faktor-

faktor itulah yang mempengaruhi stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia 

Timur, dan membuat kondisi keamanan di kawasan tidak kondusif.  

                                                           
114 Felix K. Chang, 2013, More is not Enough: Arms Buildups, Innovation, and Stability in the 
Asia-Pacific, fpri.org, https://www.fpri.org/docs/chang_-_military_innovation.pdf (diakses tanggal 
19/10/2015) 

https://www.fpri.org/docs/chang_-_military_innovation.pdf
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Jepang yang juga mengalami beberapa permasalahan terkait sengketa 

wilayah dengan China, menjadi negara yang paling memperhatikan modernisasi 

militer China tersebut. Selain karena menganggap bahwa laporan anggaran militer 

China tidak transparan, Jepang juga menilai peningkatan kemampuan militer 

China sudah jauh melampaui apa yang dibutuhkan bagi pertahanan dalam negeri 

China. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa China bermaksud menggunakan 

kekuatan militernya untuk aktivitas yang bersifat ofensif. 

 

3.2. Pola Hubungan China-Jepang 

Pola hubungan China dan Jepang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh 

sejarah karena adanya trauma masa lalu akibat peristiwa penjajahan yang 

dilakukan Jepang atas China pada masa Perang Dunia II. Rasa permusuhan antara 

kedua negara masih terus membekas hingga saat ini dan secara tidak langsung 

mempengaruhi kondisi hubungan politik keduanya. Banyaknya konflik yang 

terjadi terkait sengketa wilayah juga sangat berpengaruh pada memburuknya 

hubungan kedua negara, karena selain mempengaruhi hubungan politik juga 

menumbuhkan sikap antipati dan permusuhan di antara masyarakat kedua belah 

pihak. Dampaknya kedua negara pun tidak pernah benar-benar memiliki 

hubungan yang harmonis meskipun tergabung dalam satu kawasan regional.  

Pada tahun 1972 sempat diupayakan normalisasi hubungan untuk 

memperbaiki hubungan bilateral kedua negara dengan adanya beberapa perjanjian 

kerjasama dan kesepakatan untuk bersama-sama ikut menjaga perdamaian 

kawasan dan dunia. Normalisasi tersebut menjadi faktor utama pemicu 
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peningkatan di kerjasama ekonomi setelah kedua negara menandatangani 

perjanjian perdagangan, sepakat untuk mengurangi hambatan tarif, dan menjadi 

mitra dagang dalam ekspor impor berbagai sumber daya alam. Meskipun 

hubungan kerjasama ekonomi berkembang, namun kesepakatan tersebut ternyata 

belum memberikan pengaruh yang signifikan untuk memperbaiki hubungan 

politik kedua negara.  

Hubungan diplomatik/politik antara China dan Jepang sudah sejak lama 

digambarkan ‘dingin’, namun sebaliknya di sektor ekonomi hubungan kedua 

negara digambarkan paling ‘panas’. Meskipun kondisi hubungan politiknya tidak 

menentu, hubungan kerjasama ekonomi masih terus berlangsung antar kedua 

negara, bahkan nilai investasi dan perdagangan semakin meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir. Pola unik tersebut memunculkan istilah Seirei Ketsu 

(politically cold but economically hot) pada tahun 2001, ketika hubungan politik 

kedua negara memburuk karena aktivitas kunjungan Jepang ke kuil Yasukuni 

untuk mengenang kejayaan militer Jepang saat Perang Dunia II yang 

menyinggung dan memicu reaksi keras China, meskipun demikian kerjasama 

ekonomi tetap berjalan.115  

3.2.1. Hubungan Politik China-Jepang 

Hubungan politik kedua negara digambarkan ‘dingin’ karena adanya 

beberapa peristiwa yang membuat China-Jepang sulit meningkatkan kesepahaman 

dan kesepakatan bersama di bidang politik. Kasus-kasus seperti insiden kunjungan 

                                                           
115 Kazuyuki Katayama, Development of Japan-China Relations since 1972, International Journal 
of China Studies, Vol. 2, No. 3, December 2011, pp. 647-679, 
http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV2N3/IJCSV2N3-katayama.pdf (diakses tanggal 10/07/2014) 

http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV2N3/IJCSV2N3-katayama.pdf
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Jepang ke Kuil Yasukuni, sengketa dan saling klaim wilayah, meningkatnya 

aktifitas militer China di wilayah perbatasan hingga melanggar teritori Jepang, 

pelanggaran kesepakatan bersama, peningkatan aliansi keamanan Jepang dengan 

AS, serta pengembangan kekuatan militer China yang meningkatkan 

kekhawatiran Jepang, berpengaruh besar pada semakin membekunya hubungan 

politik kedua negara. 

Diawali dari tahun 2001 dimana peristiwa kunjungan Perdana Menteri 

Jepang saat itu, Junichiro Koizumi, ke Kuil Yasukuni sebagai bentuk 

penghormatan kepada pahlawan pada masa Perang Dunia yang dikecam oleh 

pemerintah dan rakyat China.116 Kunjungan yang rutin dilakukan hingga tahun 

2006 tersebut dianggap menyinggung dan menyakiti bangsa China, karena 

pahlawan perang Jepang sama dengan penjahat perang yang telah menjajah China 

di masa lalu. Imbasnya, peristiwa tersebut menyulut sentimen anti-Jepang dan 

kerusuhan di China, dan kunjungan bilateral ditangguhkan. 

Pasca peristiwa kunjungan PM Koizumi ke Kuil Yasukuni tersebut, 

masyarakat China melakukan aksi protes anti-Jepang besar-besaran, dan 

pemerintah China secara sepihak membatalkan pertemuan dengan utusan Jepang 

yang akan datang berkunjung. Duta Besar China untuk Jepang, Wang Yi, 

mengecam langkah kunjungan tersebut karena bisa menjadi ‘provokasi besar bagi 

orang-orang China’. Kemudian menteri luar negeri China, Li Zhaoxing, 

                                                           
116

 Jepang menganggap kunjungan tersebut sebagai penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan 
perang Jepang yang telah gugur. Kunjungan tersebut dilakukan rutin sejak tahun 1996, 2002 
hingga 2006, namun China dan Korea Selatan memprotes keras hal tersebut karena dianggap 
menyinggung rakyat China yang menjadi korban perang. 
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memanggil duta besar Jepang untuk mengajukan protes diplomatik resmi terkait 

peristiwa tersebut.117 

Pada tahun 2006 hingga awal 2008 sempat ada upaya mencairkan 

ketegangan dari pemerintah kedua negara dengan mengadakan aktivitas 

kunjungan diplomatik serta mengkonsolidasikan hubungan bilateral untuk 

menyetujui beberapa perjanjian kerjasama antara kedua negara. Pada tahun 2006 

PM Jepang, Shinzo Abe, mengadakan kunjungan resmi ke China yang menandai 

titik balik bagi peningkatan dan pengembangan hubungan bilateral kedua negara. 

Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut menghasilkan kesepakatan untuk 

membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan 

strategis umum dan untuk mewujudkan tujuan perdamaian, persahabatan, 

kerjasama yang saling menguntungkan dan pembangunan umum. 

 Presiden Hu dalam kesempatan itu juga menyatakan keresahan China 

terhadap aktifitas kunjungan pemimpin Jepang ke kuil Yasukuni yang 

merenggangkan hubungan kedua negara. PM Abe pun berjanji untuk 

memperhatikan dan melanjutkan dialog antar kedua negara mengenai hal tersebut, 

dan akan melakukan introspeksi sejarah yang lebih mendalam demi upaya 

perdamaian. PM Abe juga menegaskan bahwa Jepang akan mendukung kebijakan 

One-China Policy dan menentang perubahan sepihak mengenai status quo di Selat 

Taiwan.118 

                                                           
117 Anthony Faiola, 2005, Koizumi's Shrine Visit Angers Asians, Again, Washington Post Foreign 
Service, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/10/17/AR2005101701417.html (diakses tanggal 26/1/2017) 

118 Japan's Abe visits China, "turning point" in relations, GOV.cn, http://www.gov.cn/misc/2006-
10/09/content_407481.htm (diakses tanggal 30/12/2016) 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/17/AR2005101701417.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/17/AR2005101701417.html
http://www.gov.cn/misc/2006-10/09/content_407481.htm
http://www.gov.cn/misc/2006-10/09/content_407481.htm
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Upaya peningkatan kesepahaman lainnya adalah program pertukaran 

militer, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, dan untuk 

meningkatkan transparansi dalam proses pengembangan militer. Sebelumnya 

sejak tahun 1998 untuk pertama kalinya China dan Jepang sepakat untuk saling 

mengadakan kunjungan melalui kapal-kapal angkatan laut, tapi kesepakatan 

tersebut tertunda beberapa lama karena agenda kunjungan para Perdana Menteri 

Jepang ke kuil Yasukuni yang ditentang keras oleh China. Hingga pada tahun 

2007 Perdana Menteri Jepang yang baru, Yasuo Fukuda, akhirnya menyatakan 

tidak akan melakukan kunjungan ke kuil Yasukuni lagi, maka kesepakatan 

program pertukaran militer mulai dijalankan kembali oleh kedua negara.  

Kunjungan pertama dilakukan oleh PLA Navy ke Tokyo pada November 

2007 dengan membawa kapal perang tipe "Shenzen" Ballistic Misile Destroyer. 

Setelah itu PLA Navy dan Japan Maritime Self-Defense Force terus berusaha 

meningkatkan pertukaran kunjungan melalui perwira-perwiranya. Tahun 2008 

Laksamana PLA Navy, Wu She ngli, diundang untuk berkunjung ke markas 

angkatan laut Jepang di Yokosuka. Sebagai balasan, China mengundang perwira 

Japan Maritime Self-Defense Force untuk mengunjungi China di akhir Juli 2008. 

Berikutnya pada November 2009 Menteri Pertahanan China, Jendral Liang 

Guanglie, kembali diundang Jepang untuk berkunjung ke markas angkatan laut 

Sasebo di Kyushu.119 

Pada Mei tahun 2008 Presiden China Hu Jintao melakukan kunjungan 

balasan untuk memenuhi undangan pemerintah Jepang. Selama empat hari 

                                                           
119 Army Colonel, CHEN, Chia-sheng, Ph.D., Japanese Strategy and Response to the Rise of 
China, hal. 124 
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kunjungannya tersebut, selain bertemu Kaisar Jepang, Presiden Hu juga berdialog 

dengan PM Yasuo Fukuda. Pertemuan tersebut menghasilkan ‘kesepakatan 

bersama (joint statement) 2008’ tentang ‘hubungan yang saling menguntungkan 

berdasarkan kepentingan strategis bersama’, yang diantaranya berisi kesepakatan 

untuk bersama-sama membangun dan menjaga perdamaian di kawasan Asia-

Pasifik dan dunia, meningkatan kesepahaman, membangun kepercayaan, dan 

memperluas kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua pihak meyakini 

bahwa mereka adalah partner yang bekerjasama dan bukan merupakan ancaman 

bagi satu sama lain.120 

Namun di akhir tahun 2008 muncul kasus sengketa Kepulauan Senkaku, 

atau yang disebut China sebagai Diaoyu. Kasus ini dipicu oleh masuknya kapal 

nelayan China ke wilayah yang kaya akan sumber minyak dan gas tersebut secara 

agresif hingga memicu reaksi keras dari Jepang. Namun pada Januari 2009, China 

memprotes Jepang karena Japan's Maritime Safety Agency menempatkan kapal 

patroli dan helikopternya dengan tujuan untuk memblokir kapal-kapal patroli 

China di wilayah yang disengketakan tersebut.121  

Hubungan China-Jepang juga diwarnai dengan persaingan kedua negara 

dalam menonjolkan pengaruhnya di kawasan. Pada tahun 2009, PM Jepang Yukio 

                                                           
120 Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008, Joint Statement: between the Government of Japan 
and the Government of the People's Republic of China on Comprehensive Promotion of a 
"Mutually Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests", 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint0805.html (diakses tanggal 30/12/2016) 
121 Hesti Karismaya, 0902045161, Manajemen Konflik Jepang-China dalam Mengatasi Sengketa 
Kepulauan Senkaku, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 543-554, 
Universitas Mulawarman, http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2013/08/Jurnal%20Manajemen%20Konflik%20Jepang%20China%20dalam%20S
engketa%20Pulau%20Senkaku%20pdf%20(08-24-13-01-40-46).pdf, hal. 2   (diaksess tanggal 
26/1/2017) 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint0805.html
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal%20Manajemen%20Konflik%20Jepang%20China%20dalam%20Sengketa%20Pulau%20Senkaku%20pdf%20(08-24-13-01-40-46).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal%20Manajemen%20Konflik%20Jepang%20China%20dalam%20Sengketa%20Pulau%20Senkaku%20pdf%20(08-24-13-01-40-46).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal%20Manajemen%20Konflik%20Jepang%20China%20dalam%20Sengketa%20Pulau%20Senkaku%20pdf%20(08-24-13-01-40-46).pdf
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Hatoyama sempat menyerukan pembentukan East Asian Community untuk 

menurunkan ketegangan di kawasan karena, yang direspon China dengan 

menyatakan dukungannya mengenai konsep tersebut, sekaligus menyinggung 

Jepang bahwa China lah yang pertama kali memiliki ide mengenai pembentukan 

komunitas regional tersebut. Kedua negara saling memperhatikan upaya satu sama 

lain dalam meningkatkan peran regionalnya dan saling berusaha untuk 

membendung upaya tersebut, yang secara tidak langsung memperlihatkan 

bagaimana kedua negara ingin menjadi yang paling unggul di kawasan.122   

Di tahun 2010, kembali terjadi insiden di kawasan Kepulauan 

Senkaku/Diaoyu yang berakibat pada semakin memburuknya hubungan politik 

China dan Jepang. Armada angkatan laut China yang terdiri dari kurang lebih 10 

kapal perusak dan kapal selam dilaporkan berlayar melewati wilayah Selatan 

kepulauan Jepang menuju Pasifik. Jepang mencurigai hal tersebut merupakan 

strategi China untuk mengelilingi seluruh kepulauan Jepang.123 Setelah itu, terjadi 

kasus penahanan nelayan China yang bertabrakan dengan kapal patroli Jepang di 

sekitar wilayah yang menjadi sengketa tersebut. Kejadian itu memicu kemarahan 

China yang menganggap bahwa kawasan tersebut termasuk teritorinya, sebaliknya 

Jepang juga mengklaim wilayah tersebut masuk teritorinya melalui pernyataan 

Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara, bahwa: 

 "Kepulauan Senkaku adalah bagian perairan Jepang, tidak ada 
konflik teritorial terkait kepulauan ini. Pemerintah Jepang akan 

                                                           
122 Ibid. 
123 Masayuki Tadokoro, Japan's Reactions to Rising China, Discussion Paper from 6th Berlin 
Conference on Asian Security (BCAS), Berlin, June 18-19, 2012, hal. 4, https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2012_Masayuki_Tadokoro_web_fin
al_ks.pdf (diakses tanggal 06/3/2014) 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2012_Masayuki_Tadokoro_web_final_ks.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2012_Masayuki_Tadokoro_web_final_ks.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2012_Masayuki_Tadokoro_web_final_ks.pdf
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tetap tenang menghadapi situasi ini dan bertindak sesuai dengan 
perundangan di Jepang."124   

Pola hubungan yang banyak dipengaruhi saling tidak percaya dan menaruh 

curiga antar satu sama lain, membuat perkembangan hubungan politik China dan 

Jepang semakin tertinggal. Semakin menurunnya tingkat kesepahaman kedua 

negara juga membuat tensi hubungan tidak stabil dan akan mudah memicu 

konflik. Hubungan China-Jepang juga dianggap paling mempengaruhi lingkungan 

keamanan kawasan Asia Timur, karena keduanya termasuk negara-negara yang 

paling banyak berperan dalam sektor ekonomi baik di kawasan maupun global. 

Kondisi hubungan politik yang sulit diperbaiki akan mempengaruhi aktivitas 

perekonomian bilateral China dan Jepang sendiri, maupun perekonomian di 

kawasan.  

3.2.2. Hubungan Ekonomi China-Jepang 

  Berbeda dengan hubungan politik yang digambarkan ‘dingin’, hubungan 

ekonomi China-Jepang digambarkan ‘panas’, atau dalam kata lain 

perkembangannya sangat positif bagi kedua negara. Sejak 1972 pasca 

diupayakannya normalisasi hubungan antara China-Jepang, hubungan ekonomi 

kedua negara terus berkembang positif. Investasi Jepang telah membuka 5 juta 

lapangan kerja bagi rakyat China, bantuan ekonomi bernilai milyaran dolar juga 

diberikan Jepang ke China untuk membantu China dalam merintis program 

pengembangan ekonominya saat itu. Sejak saat itu China sudah menjadi mitra 

                                                           
124 Peter Kujath dan Ziphora Robina, Konflik Jepang-Cina Meruncing, dw.com, 
http://www.dw.com/id/konflik-jepang-cina-meruncing/a-6027613 (diakses tanggal 22/12/2016) 

http://www.dw.com/id/konflik-jepang-cina-meruncing/a-6027613
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usaha terpenting Jepang, dan kesepakatan perdagangan bebas secara resmi mulai 

dibahas.125 

  Hubungan ekonomi berpengaruh penting terhadap pola hubungan kedua 

negara, karena bisa memperkuat pondasi untuk membangun hubungan politik atau 

diplomatik formal diantara keduanya. Setelah kunjungan bilateral antara 

pemimpin ditangguhkan selama enam tahun pasca peristiwa kunjungan Kuil 

Yasukuni, pada tahun 2006 ketika PM Jepang Shinzo Abe membuka kembali 

hubungan bilateral kedua negara melalui kunjungannya ke China. Selain untuk 

mengupayakan perbaikan hubungan politik, juga dilakukan sebagai pengakuan 

atas semakin pentingnya hubungan ekonomi kedua negara. Di tahun tersebut nilai 

perdagangan China-Jepang mencapai US$211 miliar. China adalah mitra dagang 

terbesar Jepang, begitu juga sebaliknya Jepang adalah mitra terbesar ketiga China, 

setelah Amerika Serikat dan Eropa.126 

Interaksi ekonomi terbukti efektif dalam mendorong hubungan politik 

yang stabil. Selama dua abad, Jepang dan China telah mengembangkan 

mekanisme ekonomi yang efektif untuk memfasilitasi stabilitas politik. Kedua 

negara bergantung pada interaksi ekonomi karena saling membutuhkan, sehingga 

Jepang dan China akan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama 

                                                           
125 Hubungan Sulit Cina dan Jepang, DW (Deutsche Welle), http://www.dw.com/id/hubungan-
sulit-cina-dan-jepang/a-16272098 (diakses tanggal 25/1/2017) 
126 Shiro Armstrong, 2007, Interaction between trade, conflict and cooperation: the case of Japan 
and China, Crawford School of Economics and Government, Australian National University, 
http://www.waseda-giari.jp/sysimg/imgs/20080704paper.pdf (diakses tanggal 25/1/2017) 

http://www.dw.com/id/hubungan-sulit-cina-dan-jepang/a-16272098
http://www.dw.com/id/hubungan-sulit-cina-dan-jepang/a-16272098
http://www.waseda-giari.jp/sysimg/imgs/20080704paper.pdf
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ekonomi untuk menghindari konflik dan demi menciptakan kondisi politik yang 

stabil agar aktifitas perekonomian semakin berkembang.127  

Pertumbuhan ekonomi yang pesat tentu menjadikan pasar China sebagai 

magnet bagi negara-negara lain untuk meningkatkan kerjasama, termasuk juga 

Jepang. Sebagai negara tetangga terdekat, tentunya kedua negara secara otomatis 

menjadi mitra dalam sektor perdagangan. Lonjakan ekonomi China dan 

bertambahnya nilai ekspor ke China juga diakui menjadi salah satu faktor 

pendorong utama yang membantu Jepang melewati fase kelesuan ekonomia atau 

'lost decade' pada tahun 1990an, sehingga Jepang sanggup memulihkan kondisi 

ekonominya sejak tahun 2000. Sejak tahun 2007 China bahkan telah 

menggantikan posisi AS sebagai partner dagang terbesar Jepang, dan nilai dagang 

kedua negara terus bertambah. Hubungan ekonomi Jepang-China telah menjadi 

salah satu hubungan ekonomi bilateral paling dinamis dan penting di abad ke-21. 

Dari tahun 2000 hingga 2010, ekspor Jepang ke China telah tumbuh dari 

US$30,356 miliar meningkat menjadi US$149,626 miliar. Pada pertengahan 

2010, total perdagangan kedua negara bertambah 34,5%.128  

 

3.3. Kondisi Hubungan Diplomatik China-Jepang Pasca Modernisasi Militer 

China  

Jepang dan China sama-sama berperan penting sebagai kekuatan ekonomi 

terbesar di Asia Timur. Meskipun banyak mengalami konflik-konflik, China dan 
                                                           
127 Muhammad Akbar Rusdy, Rahmat Muhamad, and Seniwati, Japan-China Relations: “Hot 
Economy, Cold Politics”, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6, No. 11, 
November 2016, http://www.ijssh.org/vol6/765-CH417.pdf, hal. 882 (diakses tanggal 24/1/2017) 
128 James J. Przystup, Ibid., hal. 8 

http://www.ijssh.org/vol6/765-CH417.pdf
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Jepang sama-sama sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait 

kebijakan luar negeri yang menyangkut kedua belah pihak, utamanya jika terkait 

masalah politik dan keamanan. Kedua negara menyadari jika hubungan politiknya 

memburuk akan banyak mempengaruhi situasi politik dan aktivitas ekonomi di 

kawasan, yang tentu juga akan merugikan keduanya. Di balik hubungan 

politiknya yang buruk, di sisi lain China dan Jepang terus menjalankan kerjasama 

ekonominya dengan baik dan menjadi mitra dagang terbesar dengan nilai ekspor-

impor yang cukup tinggi. 

Demi menjaga perdamaian di kawasan, kedua negara juga terus berupaya 

menjaga hubungan kerjasama untuk menangani isu-isu keamanan baik di kawasan 

Asia Timur maupun keamanan global, baik yang berupa ancaman tradisional 

maupun non-tradisional. Selain karena penting untuk menjamin keamanan 

aktivitas ekonomi bagi semua pihak, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan kedua 

negara untuk mulai berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan 

internasional. 

3.3.1. Kemajuan Militer China dan Kekhawatiran Jepang 

Kebangkitan ekonomi China yang diikuti dengan peningkatan kekuatan 

militernya, lambat laun membuat Jepang harus mulai memperhitungkan 

pengaruhnya terhadap hubungan kedua negara. Apalagi peningkatan anggaran 

militer China yang begitu besar dari tahun ke tahun selama 2 dekade terakhir 

sangat mencuri perhatian negara-negara di sekitarnya, karena dianggap dapat 

menjadi faktor ancaman keamanan. Jika dilihat memang terdapat perbandingan 

yang kontras antara Jepang dan China dari segi militer maupun politiknya. 
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Pertumbuhan ekonomi China yang begitu pesat diikuti dengan modernisasi 

militernya berbanding jauh dengan Jepang yang relatif stagnan baik dari 

pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan militernya.  

Kecemasan Jepang salah satunya ditunjukkan pada tahun 2008 ketika 

China mengumumkan kenaikan anggaran militernya sebesar 17,6% yang 

kemudian direspon oleh Kementerian Pertahanan Jepang melalui pernyataan 

resminya yang menyerukan kepada China untuk memperhatikan kecemasan 

masyarakat internasional dan mendesak China agar meningkatkan transparansi 

tentang anggaran militernya.129 Jepang juga terus mengikuti perkembangan 

program modernisasi militer China. Japan's National Institute for Defense Studies 

sejak tahun 2011 telah mengeluarkan serangkaian laporan tahunan mengenai 

China, yang berisi sejumlah skenario anggaran belanja militer China, dimana 

salah satunya menunjukkan kemungkinan adanya upaya China untuk 

mengungguli anggaran pertahanan AS di tahun 2030. Menurut laporan tersebut, 

peningkatan anggaran militer China dari tahun 2001 sampai 2010 tercatat telah 

naik hingga sebesar 189%, sementara Jepang di periode yang sama hanya naik 

1,7%.130  

Berbanding jauh dengan China, menurut aturan yang ada dalam 

Konstitusinya, Jepang hanya bisa mengalokasikan 1% dari GDP untuk anggaran 

militernya. Hal ini membuat Jepang melihat ketertinggalannya dari China dapat 

                                                           
129 Adi Joko Purwanto, Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap 
Keamanan di Asia Timur, Ibid. 
130 Charles Grant, 2012, Japan’s Response to China’s Rise, Centre for European Reform: Policy 
Brief, London, hal. 2, http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2012/japans-
response-chinas-rise(diakses tanggal 11/4/2016) 

http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2012/japans-response-chinas-rise
http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2012/japans-response-chinas-rise
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menjadi poin kelemahan yang akan menyulitkan Jepang menghadapi China di 

kemudian hari jika China terus menjalankan program modernisasinya dengan 

masif. Sementara itu China seolah mengabaikan kekhawatiran Jepang tersebut dan 

terus meningkatkan anggarannya secara signifikan. Tahun 2011 anggaran belanja 

militer China menjadi yang terbesar di kawasan Asia Timur, dengan nominal 

mencapai US$89,9 miliar, sementara Jepang US$58,4 miliar. Pada tahun 2014 

ketika anggaran militer China naik sebesar 12,3% hingga nominalnya mencapai 

US$188 miliar, jumlah pendanaan militer Jepang masih jauh di bawah China yaitu 

sebesar US$49 miliar.131 Jika hal tersebut berlanjut, maka pada tahun 2020 

diperkirakan anggaran pertahanan China akan lima kali lipat lebih besar daripada 

Jepang. 

Banyak ahli percaya bahwa statistik yang dikeluarkan pemerintah Cina 

tidak mencakup beberapa pengeluaran yang standar dilaporkan oleh sebagian 

besar negara-negara lain. Beberapa item pengeluaran militer China yang diyakini 

oleh banyak pengamat tidak diungkapkan secara resmi: 

1. Senjata impor, pengadaan senjata asing, bantuan militer untuk dan dari 

negara-negara asing; 

2. Biaya untuk pasukan paramiliter; 

3. Biaya untuk pasukan strategis dan nuklir; 

4. Subsidi pemerintah untuk produksi militer; 

5. Biaya untuk R&D (research and development) militer; dan 

                                                           
131 Ranny Utami, Peta Kekuatan Militer Jepang dan Tiongkok, CNN Indonesia, 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140911172458-113-3133/peta-kekuatan-militer-
jepang-dan-tiongkok/(diakses tanggal 11/4/2016) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140911172458-113-3133/peta-kekuatan-militer-jepang-dan-tiongkok/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140911172458-113-3133/peta-kekuatan-militer-jepang-dan-tiongkok/
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6. Penggalangan dana PLA sendiri. 132
 

Sikap China yang cenderung memberikan informasi secara terbatas 

tentang anggaran militernya membuat Jepang sulit memprediksi dan mengukur 

kekuatan militer China yang sesungguhnya. Jepang melihat ketidaktransparanan 

laporan anggaran tersebut bisa menimbulkan rawan miskalkulasi, karena akan 

sulit memperhitungkan mengukur seberapa jauh peningkatan kekuatan militer 

yang sudah dilakukan China, di sektor mana China akan berinvestasi di baru 

teknologi, dan bagaimana China menanggapi ancaman eksternal yang mungkin 

akan muncul.  

Ketidakjelasan laporan anggaran tersebut mendapatkan reaksi dari negara-

negara tetangga, khususnya Jepang, yang terus mempertanyakan transparansi 

anggaran militer China. Muncul kekhawatiran pengembangan militer China yang 

pesat dan masif dapat mendatangkan ancaman dan mengganggu stabilitas 

keamanan kawasan, karena akan memicu ketegangan dan menimbulkan konflik di 

antara negara-negara Asia Timur di waktu yang akan datang jika terjadi salah 

persepsi tentang tujuan China meningkatkan kekuatannya.  

                                                           
132 Department of Defense, Military Power of the People’s Republic of China, 2006, p. 20-21; 
David Shambaugh, “China’s Military: Real or Paper Tiger?” The Washington Quarterly 19, no. 2 
(1996): 23, dalam Anthony H. Cordesman, 2014, Chinese Military Modernization and Force 
Development: Chinese and Outside Perspectives, CSIS (Center for Strategic and International 
Studies), hal. 118, http://csis.org/files/publication/140702_Chinese_MilBalance.pdf (diakses 
tanggal 17/8/2014) 

http://csis.org/files/publication/140702_Chinese_MilBalance.pdf
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Tabel 3.3.1: Perbandingan postur militer China-Jepang menurut situs Global Fire 

Power133 

Berdasarkan penilaian Global Fire Power seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 3.3.1, menempatkan posisi kekuatan militer China pada  urutan ketiga 

terkuat di dunia. Meskipun demikian sebenarnya kapabilitas militer Jepang juga 

tidak bisa diremehkan karena masih masuk dalam daftar ke tujuh militer terkuat di 

dunia. Jika dilihat dari anggaran militer dan jumlah personilnya, kekuatan Jepang 

memang masih jauh di bawah China, namun sebagian alutsista dan teknologi 

militer yang dimiliki Jepang lebih maju dibanding yang dimiliki China. Status 

aliansi militer Jepang dengan AS juga membantu menambah porsi kekuatan 

Jepang dari segi penambahan jumlah personel dan alutsista yang disokong oleh 

AS.   

                                                           
133 Military Power Comparison Results for China vs. Japan, globalfirepower.com, 
http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-
detail.asp?form=form&country1=china&country2=japan&Submit=COMPARE (diakses tanggal 
11/4/2016) 
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Sejak kekalahannya dalam PD II, Jepang sulit untuk menentukan sendiri 

arah kebijakan pertahanan dan keamanannya, karena bergantung banyak pada 

aliansi keamanannya dengan AS. Sehingga dalam perkembangannya Jepang mulai 

kehilangan posisi sebagai pemain strategis di lingkup keamanan internasional, 

tidak seperti AS dan China. Meskipun melalui pengaruh AS dapat menjamin 

identitas keamanannya, Jepang cenderung kesulitan memperluas ruang 

diplomatiknya sendiri. Hal itu tentu memperlebar celah antara Jepang dengan 

China dari segi kebijakan pertahanan dan keamanan, China bisa selangkah lebih 

maju dibandingkan Jepang dalam hal pengembangan kekuatan militernya, 

sehingga meningkatkan security dilemma Jepang. 

Nominal yang dianggarkan China untuk belanja militer yang jauh lebih 

besar dari anggaran militer Jepang dan dengan cepatnya perkembangan dalam 

PLA, membuat militer China semakin tampil berani dan agresif. Aspek lain dari 

modernisasi militer China yang membuat Jepang khawatir adalah peningkatan 

kekuatan rudal balistik dan nuklir, serta kemampuan angkatan laut China yang 

berkembang sangat pesat. Apalagi sejak tahun 2010 ketika momentum pertama 

kalinya China mulai mengurangi pengeluaran besar-besaran untuk militernya 

setelah satu dekade, China percaya diri pembangunan militernya sudah berhasil 

dan kekuatan militernya sudah jauh lebih massif dengan kepemilikan alutsista-

alutsista yang dilengkapi sistem persenjataan canggih.  

Meningkatnya kemampuan People’s Liberation Army Navy (PLAN) yang 

memang disiapkan China untuk memperkuat garis pertahanan di batas terluar 

untuk menegaskan kedaulatan wilayahnya juga menjadi kekhawatiran tersendiri 
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bagi Jepang. Penggunaan kekuatan tersebut terlihat dalam beberapa insiden 

dimana China menunjukkan aktivitas yang agresif dalam menjaga kawasan 

perbatasan, khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi sengketa dengan 

Jepang. Hal tersebut dikhawatirkan Jepang akan semakin memperburuk hubungan 

diplomatik kedua negara, dan meningkatkan tensi di kawasan Asia Timur. 

3.3.2. Upaya Peningkatan Kerjasama China-Jepang 

Sejak semakin memburuknya kondisi hubungan diplomatik antara China 

dan Jepang pasca peristiwa kunjungan di Kuil Yasukuni, insiden-insiden di 

Kepulauan Senkaku/Diaoyu, dan kekhawatiran Jepang mengenai peningkatan 

kekuatan pertahanan militer China yang semakin massif, banyak cara dilakukan 

pemerintah China dan Jepang sejak lama untuk meminimalisir kesalahpahaman 

dan memperbaiki hubungan bilateral. Upaya untuk meningkatkan aktifitas 

kunjungan diplomatik yang diwakili oleh kedua pemimpin negara maupun 

beberapa perwakilan pejabat, masih dinilai cukup efektif dalam menghasilkan 

kesepakatan dan meningkatkan kesepahaman.  

Peningkatan kerjasama selain efektif untuk mengurangi tensi kedua 

negara, juga dapat menjadi cara untuk mewujudkan tujuan perdamaian, 

persahabatan, kerjasama yang saling menguntungkan dan pembangunan umum, 

seperti yang disampaikan oleh Presiden China, Hu Jintao, pada saat kunjungannya 

ke Jepang dan bertemu Perdana Menteri Jepang: 

“China and Japan must look at and handle bilateral relations 
from strategic and long-term perspectives, follow the goal of 
peaceful coexistence, generation-to-generation friendship, 
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reciprocal cooperation and common development so as to push 
forward bilateral ties.”134 

Joint statement 2008 tentang ‘hubungan yang saling menguntungkan 

berdasarkan kepentingan strategis bersama’ juga masih berusaha dijalankan 

karena berisi tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Isi kesepakatan 

tersebut diantaranya adalah untuk bersama-sama membangun dan menjaga 

perdamaian di kawasan Asia-Pasifik dan dunia, meningkatkan kesepahaman, 

membangun kepercayaan, dan memperluas kerjasama yang saling 

menguntungkan. Kedua pihak meyakini bahwa mereka adalah partner yang 

bekerjasama dan bukan merupakan ancaman bagi satu sama lain.135 

China mengapresiasi positif upaya peningkatan kesepahaman tersebut, dan 

melihat bahwa Jepang konsisten dalam berkontribusi untuk menciptakan 

perdamaian dan stabilitas dunia melalui cara-cara damai selama lebih dari enam 

puluh tahun sejak Perang Dunia II. Presiden Hu Jintao sendiri menyatakan bahwa 

masyarakat China tidak akan pernah melupakan fakta bahwa begitu banyak orang 

Jepang telah melakukan upaya untuk membantu pengembangan dalam hubungan 

persahabatan China-Jepang. Dalam menghadapai bencana alam gempa bumi 

tahun 2008 di Sichuan, China, dan tahun 2011 di Timur Jepang, kedua negara 

juga saling menunjukkan mutual support melalui upaya saling membantu dalam 

                                                           
134 Japan's Abe visits China, "turning point" in relations, GOV.cn, Ibid.  
135 Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008, Joint Statement: between the Government of Japan 
and the Government of the People's Republic of China on Comprehensive Promotion of a 
"Mutually Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests", 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint0805.html (diakses tanggal 30/12/2016) 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint0805.html
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proses recovery, saling mengirimkan rescue team, dan menyediakan bantuan 

keuangan.136 

Di bidang kerjasama ekonomi, China dan Jepang selalu berupaya untuk 

menjadikannya sebagai fokus utama. Selain terbukti berpengaruh terhadap 

kestabilan hubungan politik, hubungan ekonomi kedua negara digambarkan 

sebagai yang paling dinamis dan penting, baik bagi kedua negara maupun bagi 

perekonomian kawasan, mengingat China dan Jepang adalah negara dengan 

perekonomian terkuat di Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tentu 

menjadikan pasar China sebagai magnet bagi negara-negara lain untuk 

meningkatkan kerjasama, termasuk juga Jepang. Sebagai negara tetangga terdekat, 

tentunya kedua negara secara otomatis menjadi mitra dalam sektor perdagangan.  

 Meski dengan resiko meningkatnya aksi nasionalisme anti-Jepang di 

China karena tensi yang semakin meningkat sejak tahun 2010, perusahaan-

perusahaan besar Jepang di China juga masih terus beroperasi. Honda, Nissan, 

dan Toyota masih menjalankan aktifitas produksi di China dengan menggandeng 

perusahaan mobil lokal. Jepang dan China juga telah menyepakati 44 proyek 

kerjasama yang melibatkan transfer teknologi di bidang energi dan lingkungan. 

Perusaahan besar lain yang masih menjalankan kerjasama adalah perusahaan iklan 

raksasa Jepang, Dentsu, bekerjasama dengan Suntrend Group China, kemudian 

perusahaan komputer terbesar China, Lenovo, telah menandatangani joint venture 

dengan perusahaan IT Jepang, NEC. Lalu pada periode Januari-Mei 2010, Japan 

                                                           
136 Japan-China Relations: Towards a Mutually Beneficial Relationship Based on Common 
Strategic Interest, published by mofachannel (Ministry of Foreign Affairs of Japan) official 
Youtube channel, https://www.youtube.com/watch?v=vKyXAO_G5sQ&feature=youtu.be 
(diakses tanggal 28/12/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=vKyXAO_G5sQ&feature=youtu.be
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National Tourist Organization melaporkan bahwa jumlah wisatawan China yang 

berkunjung ke Jepang meningkat sebesar 36% dari tahun sebelumnya, mencapai 

jumlah 600.000 wisatawan.137 

 Di bidang keamanan, China dan Jepang telah melakukan 12 putaran 

Dialog Keamanan demi mengatasi masalah keamanan bersama, dengan 

melibatkan pejabat-pejabat senior di bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan. 

Setelah absen selama hampir 2 tahun, pertemuan kembali diadakan dan 

berlangsung di Beijing pada bulan Januari 2011. Pada akhir Februari 2011, Dialog 

Strategis China-Jepang yang sempat ditangguhkan setelah Insiden 

Senkaku/Diaoyu kembali dilanjutkan di Tokyo.138  

Isu lain yang menjadi pertimbangan kedua negara karena menyangkut 

masalah keamanan bersama di kawasan adalah nuklir Korea Utara, dimana kedua 

negara sama-sama berupaya untuk membendung aktifitas ofensif Korea Utara 

dalam mengembangkan kekuatan nuklirnya. Salah satu perundingan multilateral 

yang diselenggarakan adalah Six Party Talks, yang diikuti oleh China, Jepang, 

Korea Utara, Rusia, Korea Selatan, dan AS untuk tujuan membendung program 

nuklir Korea Utara. Perundingan tersebut berlangsung selama beberapa putaran 

sejak 2003 hingga 2015, dan menghasilkan beberapa joint statement dalam upaya 

menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara melalui langkah-langkah yang telah 

disepakati untuk menuju denuklirisasi Semenanjung Korea secara bertahap. 

Meskipun pada akhirnya serangkaian upaya tersebut masih belum berhasil 

                                                           
137 Ibid., hal. 9 
138 Ibid., hal. 18 
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meyakinkan Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya, hingga saat 

ini.139 

Pada November 2015, China dan Jepang, serta Korea Selatan mengadakan 

KTT trilateral yang menghasilkan Deklarasi Bersama untuk Perdamaian dan 

Kerjasama di Asia Timur. Pertemuan tersebut lebih banyak membahas mengenai 

manajemen bencana alam, isu-isu lingkungan, pertukaran people-to-people, dan 

mempererat kerjasama ekonomi antar ketiga negara. Pada isu keamanan, masalah 

Korea Utara menjadi fokusnya, dimana ketiga pemimpin negara menegaskan 

kembali sikap oposisi terhadap pengembangan senjata nuklir di Semenanjung 

Korea, dan menekankan pentingnya penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB 

untuk membatasi program nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Deklarasi 

tersebut juga termasuk komitmen dalam melanjutkan diskusi Six Party Talks.140 

Di sela-sela KTT Trilateral tersebut, pemimpin China dan Jepang 

melakukan pertemuan untuk membahas peningkatan hubungan kedua negara. 

Kedua pemimpin sepakat bahwa China dan Jepang memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga perdamaian kawasan dan dunia, dan menyatakan komitmen 

mereka untuk mengembangkan hubungan Jepang-China sesuai dengan saling 

menguntungkan hubungan yang didasarkan pada kepentingan strategis bersama 

seperti yang ada di dalam Joint Statement pada 2008.141  

                                                           
139 Xiaodon Liang, The Six-Party Talks at a Glance: Fact Sheets & Briefs, Arms Control 
Association, https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks (diakses tanggal 12/4/2016) 
140 Shannon Tiezzi, With Trilateral Summit, China-Japan-Korea Cooperation 'Completely 
Restored', The Diplomat, http://thediplomat.com/2015/11/with-trilateral-summit-china-japan-
korea-cooperation-completely-restored/ (diakses tanggal 11/4/2016) 
141 mofachannel (Ministry of Foreign Affairs of Japan) official Youtube channel, Ibid. 
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Kesepakatan lain yang dihasilkan adalah melanjutkan kunjungan timbal 

balik Menteri Luar Negeri dan pertukaran tingkat tinggi lainnya antara kedua 

negara, rencana penyelenggaraan Dialog Tingkat Tinggi Jepang-China di tahun 

2016, meningkatkan upaya bersama demi tercapainya pelaksanaan ‘Mekanisme 

Komunikasi Kelautan dan Dirgantara antara otoritas pertahanan Jepang-China’, 

pembicaraan mengenai upaya pengembangan bersama sumber daya di Laut China 

Timur, serta peningkatan kerjasama yang berfokus pada kerjasama ekonomi.142 

Bagaimanapun juga, Jepang dan China memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam menjaga stabilitas keamanan regional, sehingga peningkatan hubungan 

diplomatik terus diupayakan. 

3.3.3. Menurunnya Intensitas Kerjasama China-Jepang 

Pertemuan dan perundingan yang melibatkan China dan Jepang selalu 

diharapkan dapat membawa perubahan yang baik bagi stabilitas ekonomi dan 

keamanan kawasan. Namun hasil kesepakatan dari setiap pertemuan tidak pernah 

secara jelas menyediakan solusi terhadap penyelesaian masalah-masalah seperti 

sengketa wilayah yang sampai melibatkan konfrontasi angkatan bersenjata antar 

kedua negara tersebut. Menurunnya kesepahaman kedua negara yang ditandai dari 

berkurangnya intensitas kerjasama dan tidak berjalannya beberapa kesepakatan, 

akan berbanding lurus dengan meningkatnya tensi dan konflik. 

Pertumbuhan ekonomi China yang mempengaruhi implikasi geopolitik 

juga menambah kekhawatiran. China telah berhasil membuktikan bahwa pendapat 

                                                           
142 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan-China Relations: Japan-China Summit Meeting 
and Foreign Ministers Meeting, http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page3e_000404.html 
(diakses tanggal 30/12/2016) 

http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page3e_000404.html
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mengenai ‘negara manapun tidak pernah gagal untuk mengubah sumber daya 

ekonomi menjadi kemampuan militer’. Selain itu perubahan arah kebijakan luar 

negeri China telah berubah, dari yang sebelumnya ‘low profile’ berubah menjadi 

lebih berfokus pada perubahan politik strategis dengan cara memproyeksikan 

kemampuan militernya.143  

Selama ini Jepang tidak terlalu menanggapi peningkatan militer China, 

tapi ketika hal tersebut mulai berbanding lurus dengan meningkatnya agresifitas 

China, Jepang mulai menunjukkan kekhawatirannya karena sikap China tersebut 

dinilai mulai mengancam. Penanda adanya peningkatan agresifitas China 

ditunjukkan dengan adanya beberapa aksi seperti secara tegas melakukan klaim 

kedaulatan di wilayah yang disengketakan kedua negara, mengirimkan pasukan-

pasukan militernya untuk berpatroli di wilayah yang disengketakan, dan juga 

secara terang-terangan melakukan aktifitas militer di wilayah yang berdekatan 

dengan Jepang. Hal tersebut membuat Jepang memprotes China karena pasukan 

angkatan udara dan angkatan lautnya yang terus berlayar dan terbang di wilayah-

wilayah yang berbatasan dengan Jepang jumlahnya terus bertambah tiap 

tahunnya.  

Pada awal 2009 Jepang menuduh China melanggar ‘Perjanjian Juni 2008’ 

yang berisi kesepakatan eksplorasi bersama ladang minyak dan gas alam di 

wilayah Laut China Timur, China dianggap secara sepihak mengebor di bawah 

garis demarkasi dan melakukan penggalian cadangan yang seharusnya milik 

                                                           
143 Masayuki Tadokoro, Japan’s Reaction to Rising China, Ibid., hal. 9  
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Jepang.144 Hal tersebut membuat kesepakatan tersebut akhirnya tidak berjalan, 

ditambah dengan semakin meningkatnya tensi karena wilayah tersebut masih 

menjadi sengketa, sehingga kedua negara justru meningkatkan kewaspadaan 

dengan menambah jumlah kapal patroli di wilayah tersebut. 

Kemudian tahun 2010 kasus sengketa wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu 

menjadi penanda kuat mulai meningkatnya agresifitas China. Diawali pada bulan 

April ketika sepuluh armada kapal perang PLA Navy China berlayar di perairan 

internasional antara pulau Okinawa dan Miyakojima. Kejadian tersebut sempat 

mengejutkan Menteri Pertahanan Jepang, Toshimi Kitazawa, karena belum pernah 

terjadi sebelumnya.145 Secara terang-terangan memasuki wilayah Jepang 

menggunakan kapal perangnya seolah menunjukkan bahwa China mulai 

menegaskan kekuatannya.  

Pada bulan September 2010 Jepang menangkap kapten kapal pencari ikan 

China setelah terjadi tabrakan dengan kapal patroli penjaga pantai Jepang. Hal itu 

memicu reaksi keras dari China, dan responnya adalah China menangkap 

beberapa pengusaha Jepang, memblokir impor dari Jepang, melarang ekspor 

sumber daya mineral ke Jepang, membatalkan rencana kerjasama eksploitasi 

minyak dan gas di Laut China Selatan.146 Pada akhirnya China menangguhkan 

aksi-aksi itu karena Jepang membebaskan kapten kapal tersebut, namun kerjasama 

eksplorasi minyak dan gas akhirnya tetap tidak berjalan.  

                                                           
144 Anthony Cordesman, Ibid., hal. 5 4 
145 James J. Przystup, Ibid., hal. 17 
146 Charles Grant, Japan’s Response to China’s Rise, Ibid., hal. 1 
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Semakin memanasnya tensi di wilayah Senkaku/Diaoyu, membuat Jepang 

memutuskan menarik sementara duta besarnya untuk China pada Juli 2012. Duta 

Besar Jepang untuk China, Uichiro Niwa, kembali ke Tokyo untuk berdiskusi 

dengan pemerintah Jepang tentang permasalahan tersebut demi menghindari 

lrusaknya hubungan bilateral dengan China.147 

Banyak pengamat dari kedua negara melihat insiden tersebut menjadi titik 

balik hubungan bilateral kedua negara. Pihak China dan Jepang sendiri memiliki 

interpretasi yang cukup berbeda tentang masalah tersebut. Jepang menganggap 

kejadian itu sebagai awal dari sikap agresif China atas permasalahan sengketa 

Senkaku/Diaoyu, dan juga sebagai bagian dari rencana jangka panjang China 

untuk mengubah status quo Laut Cina Timur, yang semakin ditunjukkan dari 

upaya besar-besaran China memperkuat angkatan lautnya. Sementara menurut 

China, aksi penangkapan tersebut menjadi penanda Jepang telah mengubah 

kebijakannya. Sebelumnya jika sebuah kapal nelayan Cina masuk dalam 12 mil 

laut dari wilayah Jepang, kapal patroli Jepang akan melakukan pengusiran, tetapi 

tidak akan melakukan penangkapan. Hal tersebut dilihat China sebagai perubahan 

sikap Jepang yang menjadi lebih agresif.148 

Ketegangan kembali meningkat tahun April 2012 ketika China dikesalkan 

dengan aksi gubernur Tokyo yang berhaluan nasionalis, Shintaro Ishihara, 

                                                           
147 Martin Fackler, Under Diplomatic Strain, Japan Recalls Envoy in Dispute With China Over 
Islands, The New York Times, http://www.nytimes.com/2012/07/16/world/asia/japan-recalls-
ambassador-to-china.html (diakses tanggal 26/1/2017) 
148 Zheng Wang, Clash of National Identities: China, Japan, and the China Sea Territorial 
Dispute - Perception Gaps, Identity Clashes, Wilson Center, 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/asia_china_seas_web.pdf, hal. 12 (diakses tanggal 
26/1/2017) 

http://www.nytimes.com/2012/07/16/world/asia/japan-recalls-ambassador-to-china.html
http://www.nytimes.com/2012/07/16/world/asia/japan-recalls-ambassador-to-china.html
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/asia_china_seas_web.pdf
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membeli beberapa pulau kecil di Senkaku/Diaoyu yang sebelumnya diprivatisasi 

oleh orang Jepang, untuk kemudian dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah 

dengan alasan untuk memudahkan pengawasan. Pemerintah Jepang meyakini 

nasionalisasi atau pembelian tersebut adalah tindakan preventif sebelum China 

bertindak lebih jauh mengenai klaimnya. China menganggap keputusan tersebut 

bersifat sepihak, padahal wilayah tersebut masih disengketakan oleh kedua 

negara.149  

Upaya itu dinilai memprovokasi China dan menciptakan masalah 

diplomatik besar antara kedua pemerintah. Akhirnya sebagai responnya, China 

mengirimkan dua kapal China Marine Surveillance (CMS) untuk berpatroli di 

dekat pulau tersebut. Jepang kemudian mengumumkan akan memobilisasi 

pasukan Japan Coast Guard ketika kapal-kapal CMS mencapai kepulauan 

tersebut. Pada tanggal 14 September, media melaporkan bahwa enam kapal 

pengintai Cina sempat sebentar memasuki perairan dekat Senkaku/Diaoyu, lalu 

meninggalkan lokasi tersebut setelah penjaga pantai Jepang memberi  

peringatan.150 

Dampak dari peristiwa sengketa wilayah tersebut bahkan meluas ke 

masyarakat hingga memunculkan banyak aksi anti-Jepang di China, dan 

kebiijakan pemerintah China untuk memboikot beberapa produk dari produsen 

                                                           
149 Dalam aturan barunya China mengharuskan semua pesawat yang melintas di wilayah tersebut 
memberitahu pihak berwenang China dan akan dikenakan tindakan militer darurat jika mereka 
tidak mengidentifikasi diri atau mematuhi perintah China. Sumber: Ayu Purwaningsih, Jepang 
Kecam Zona Pertahanan Cina, http://www.dw.de/jepang-kecam-zona-pertahanan-cina/a-
17253307 (diakses tanggal 27/08/2014) 
150 J. Michael Cole, Avoiding the Unthinkable in the E. China Sea, The Diplomat, 
http://thediplomat.com/2012/09/avoiding-the-unthinkable-in-the-e-china-sea/ (diakses tanggal 
26/1/2017) 

http://www.dw.de/jepang-kecam-zona-pertahanan-cina/a-17253307
http://www.dw.de/jepang-kecam-zona-pertahanan-cina/a-17253307
http://thediplomat.com/2012/09/avoiding-the-unthinkable-in-the-e-china-sea/
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dan pabrik milik Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota Motor 

Corp., Honda Motor Co., dan Panasonic Corp. sempat terpaksa harus menutup 

pabrik dan toko-toko mereka karena hal tersebut. Sebaliknya masyarakat Jepang 

juga melakukan demonstrasi besar-besaran memprotes sikap China dalam kasus 

sengketa tersebut yang dinilai arogan.151  

Kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan setelah demonstrasi anti-

Jepang yang disertai kekerasan di China, menyebabkan bisnis Jepang hancur 

karena beberapa toko dan perusahaan dibakar dan dijarah. Diperkirakan bahwa 

kerusakan tersebut menimbulkan kerugian sebesar 10 miliar yen (US$80 juta). 

Para pemimpin China menyadari bahwa ketegangan dalam hubungan politik 

menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan Jepang enggan berinvestasi 

di China.152 

Semakin memburuknya konflik persengketaan wilayah antara China dan 

Jepang dapat memberi dampak cukup besar bagi perekonomian Jepang yang 

banyak bergantung pada China, karena China telah menjadi pasar terbesar bagi 

produk-produk ekspor Jepang. Peringatan 40 tahun hubungan diplomatik Jepang-

China yang seharusnya diperingati pada September 2012 bahkan harus 

ditangguhkan, karena meningkatnya ketegangan antar kedua negara terkait 

peristiwa tersebut. 

                                                           
151 Tahun 2011, nilai pengiriman China ke Jepang mencapai US$148,3 miliar. Sementara nilai 
impor China terhadap barang-barang Jepang mencapai US$194,6 miliar. Sumber: Barratut 
Taqiyyah, Krisis Diplomatik China-Jepang Terburuk Sejak 2005, Kontan.co.id, 
http://internasional.kontan.co.id/news/krisis-diplomatik-china-jepang-terburuk-sejak-2005 (diakses 
tanggal 12/4/2016) 
152 Akio Takahara, 2015, Are Japan–China relations sweetening or souring?, East Asia Forum, 
http://www.eastasiaforum.org/2015/09/09/are-japan-china-relations-sweetening-or-souring/ 
(diakses tanggal 26/1/2017) 

http://internasional.kontan.co.id/news/krisis-diplomatik-china-jepang-terburuk-sejak-2005
http://www.eastasiaforum.org/2015/09/09/are-japan-china-relations-sweetening-or-souring/
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Pada tahun 2013 China secara sepihak mengumumkan Air Defense 

Identification Zone (ADIZ), sebuah zona pertahanan udara baru yang mencakup 

wilayah Laut China Timur termasuk wilayah Kepulauan Senkaku dan tumpang 

tindih dengan zona pertahanan udara yang sebelumnya sudah dibuat Jepang. Laut 

China Timur mengandung sekitar 2 juta km3 gas alam dan 100 miliar barel 

minyak. Jepang menyatakan bahwa masing-masing negara yang wilayahnya 

masuk dalam kepemilikan area tersebut harus mempunyai garis sama jauh yang 

tidak termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun China mengklaim landas 

kontinen yang diperpanjang hingga melampau garis batas yang jaraknya hingga 

ke Palung Okinawa (hampir mencapai tepi pantai Jepang).153  

Adanya saling klaim atas wilayah-wilayah yang disengketakan tersebut 

berpengaruh pada meningkatnya tensi kedua negara dan menandai kemunduran 

hubungan diplomatik China-Jepang. Para pengambil kebijakan Jepang meyakini 

bahwa China akan terus berusaha mewujudkan ambisinya untuk memperluas 

teritorinya melalui langkah-langkah pelan tapi pasti, seperti menempati pulau-

pulau kecil tidak berpenghuni di sekitar wilayah yang disengketakan. Apalagi 

didukung dengan kapabilitas militernya yang sudah meningkat, China semakin 

berani untuk menunjukkan ambisinya tersebut. 

Hubungan kedua negara semakin menurun sejak Shinzo Abe kembali 

menjabat menjadi Perdana Menteri pada tahun 2012. PM Abe beberapa kali 

mengeluarkan kebijakan yang tidak dapat diterima China, seperti aktifitas 

kunjungan ke kuil Yasukuni, lalu upaya untuk melakukan amandemen pada 

                                                           
153 Anthony H. Cordersman, Ibid., hal. 54 
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Konstitusi Jepang Pasal 9 agar bisa mengubah postur militernya. China juga 

melihat adanya sikap konfrontatif dari PM Abe mengenai partisipasi Jepang 

dalam program ‘One Belt, One Road’ (OBOR) karena adanya perbedaan 

pandangan.154 PM Abe berpandangan skeptis karena menilai China tidak akan 

bisa transparan dalam mengelola keuangan melalui Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) yang juga dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 

OBOR. Sikap Jepang tersebut menjadi kemunduran dalam hubungan kerjasama 

ekonomi dengan China, bahkan setelah itu Jepang justru beralih untuk bergabung 

dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dipimpin AS. Hal tersebut juga 

memperlihatkan bahwa Jepang tidak ingin posisi China menjadi lebih unggul di 

kawasan.155 

Pada peringatan 70 tahun akhir Perang Dunia II tahun 2015, PM Shinzo 

Abe menyampaikan pernyataan menyesal tentang kesalahan Jepang di masa lalu, 

yang ditanggapi dengan skeptis di China. Sementara pernyataan Presiden Xi 

Jinping di acara parade militer peringatan 70 tahun akhir PD II di China juga tidak 

menyinggung tentang upaya pasca-perang untuk kerjasama dan rekonsiliasi sama 

sekali. PM Abe bahkan tidak mengunjungi China dalam rangkaian acara 

peringatan akhir Perang Dunia II pada tanggal 3 September tersebut. Kapal patroli 

                                                           
154 OBOR adalah sebuah upaya pengembangan ekonomi yang diinisiasi China sejak tahun 2013 
dan berjalan mulai tahun 2015, mengenai pengembangan jalur perdagangan yang menghubungkan 
China dan Eropa melalui seluruh negara Eurasia dan Samudera Hindia, yang dianggap akan 
mendorong China untuk menjadi negara pusat Asia. Sumber: Xue Li and Zheng Yuwen, 2016, 
Japan's Declining Place in Chinese Diplomacy, The Diplomat, 
http://thediplomat.com/2016/03/japans-declining-place-in-chinese-diplomacy/ (diakses tanggal 
05/01/2017) 
155 Hidehito Fujiwara, 2016, One Belt, One Road: a Japanese perspective, International Institute 
for Asian Studies (IIAS), http://iias.asia/the-newsletter/article/one-belt-one-road-japanese-
perspective (diakses tanggal 05/01/2017) 

http://thediplomat.com/2016/03/japans-declining-place-in-chinese-diplomacy/
http://iias.asia/the-newsletter/article/one-belt-one-road-japanese-perspective
http://iias.asia/the-newsletter/article/one-belt-one-road-japanese-perspective


111 
 

China juga masih terus menyusup ke wilayah perairan di sekitar Kepulauan 

Senkaku/Diaoyu hingga tiga kali dalam sebulan. Di sisi lain, Jepang justru 

membahas legislasi keamanan baru yang akan memungkinkan Jepang untuk 

melaksanakan haknya mengenai collective self-defense, yang diharapkan akan 

memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dan kerjasama keamanan dengan 

negara-negara sahabat lainnya.156  

Menurut Charles Grant, Jepang mempunyai dua kendala utama atas 

sulitnya upaya peningkatan kembali hubungan dengan China. Pertama, Menteri 

Luar Negeri China tidak terlalu berpengaruh dalam sistem pemerintahan China. 

Tidak seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi, perusahaan BUMN minyak, 

dan PLA yang memberikan lebih banyak pengaruh dalam menunjukkan 

pendekatan yang lebih tegas dan mengarah ke konfrontasi dengan Jepang. 

Angkatan Laut PLA (PLAN) bisa membenarkan alasan peningkatan anggarannya, 

sedangkan perusahaan minyak bisa meningkatkan peluang untuk melakukan 

pengeboran di wilayah Laut China Timur yang disengketakan.157 

Kedua, opini publik masyarakat China sangat mempengaruhi kebijakan 

pemerintah untuk menolak berkompromi dengan negara-negara tetangga dalam 

kasus sengketa wilayah. Para pemimpin politik di China sangat sensitif mengenai 

pemberitaan di internet, karena itu kebijikan-kebiijakan luar negeri yang diambil 

cenderung mengikuti apa yang diinginkan rakyat, untuk menghindari pemberitaan 
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 Akio Takahara, 2015, Are Japan–China relations sweetening or souring?, Ibid. 

157 Charles Grant, Japan’s Response to China’s Rise, Ibid. 
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negatif tentang pemerintah. Kebanyakan pihak berwenang China menyalahkan 

Jepang terkait masalah-masalah yang muncul di antara kedua negara.158 

 

3.4. Respon Diplomatik Jepang 

Menanggapi kebangkitan China yang ditandai dari peningkatan ekonomi 

dan modernisasi PLA, dan juga sehubungan dengan situasi keamanan global yang 

tidak menentu, Jepang mulai merubah beberapa arah kebijakannya, baik dalam 

politik domestik maupun luar negeri. China dengan kapabilitas militernya yang 

terus meningkat melampaui negara-negara lain di kawasan, memotivasi Jepang 

untuk mulai mengejar ketertinggalannya dari China, dan tentu hal itu 

membutuhkan proses yang memakan waktu.  

Respon Jepang pertama kali ditunjukkan ketika China mulai menaikkan 

anggaran militernya China pada tahun 2000, yaitu dengan ikut menaikkan 

anggaran pertahanan dan keamanannya sebagai efek dari security dilemma. Pada 

tahun 2000 untuk pertama kalinya anggaran belanja pertahanan Jepang mengalami 

kenaikan sebesar 0,3% dari anggaran belanja tahun 1999 yang bernilai 4.920 

milyar yen, atau jika menggunakan kurs dollar nilainya adalah US$45,6 miliar 

dari yang sebelumnya US$43,2 miliar, karena Badan Pertahanan Jepang (Japan’s 

Defense Agency) mengubah kebijakannya untuk lebih memfokuskan pada 

pengeluaran untuk pelatihan, kapabilitas intelijen dan kesiagaan.159  

                                                           
158 Ibid 
159 Rezki Satris, 2015, Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari 
Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January, 
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Menurut Christoper W. Hughes cara tersebut merupakan upaya Jepang 

dalam merespon peningkatan kekuatan China dengan cara yang lebih militeris. 

Upaya untuk meningkatkan anggaran belanja militer dan kemampuan 

persenjataannya dalam skala besar, menandai makin luasnya kapasitas jangkauan 

defensif pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Forces (JSDF). Hughes 

menginterpretasikan perubahan yang dilakukan pemerintah Jepang tersebut 

sebagai persiapan untuk membuat Jepang kembali muncul sebagai kekuatan 

superpower di Asia Timur, mengimbangi China.160  

Namun karena terganjal dengan kebijakan pasifisnya, pilihan lain bagi 

Jepang untuk menyiasati peningkatan kekuatan China dan melihat kondisi 

keamanan internasional yang semakin kompleks, adalah dengan meningkatkan 

kerjasama pertahanan dengan beberapa negara lain. Selain mengembangkan 

aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat melalui "Treaty of Mutual 

Cooperation and Security", Jepang juga menjalin kerjasama pertahanan dengan 

negara-negara lain di kawasan Asia seperti Australia, India, Vietnam, dan lain-

lain. Upaya tersebut akan memberi dukungan yang cukup besar bagi kebutuhan 

kekuatan pertahanan Jepang, sementara angkatan bersenjata Jepang 

mempersiapkan peningkatan kekuatannya sendiri.161  

Dalam sepuluh tahun terakhir ini Jepang juga telah menembus batasan 

konstitusional melalui peningkatan kapabilitas angkatan bersenjata Jepang atau 

                                                                                                                                                               
http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/137/pdf, hal. 102 (diakses tanggal 
30/1/2016) 
160 Christopher W. Hughes, Japan’s Militarisation (Routledge, 2009), dalam Army Colonel, 
CHEN, Chia-sheng, Ph.D., Japanese Strategy and Response to the Rise of China, hal. 117 
161 Masuyuki Tadokoro, Ibid., hal. 6-7 

http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/137/pdf
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Japan Self Defense Forces (JSDF), untuk memperluas kapasitas jangkauan 

defensif pasukan bela diri Jepang tersebut. Pasukan penjaga pantai atau Japan 

Coast Guard juga telah bertransformasi menjadi kekuatan angkatan laut kedua 

yang dilengkapi dengan proyeksi kemampuan pasukan bersenjata.162 

Meskipun JSDF sangat dibatasi untuk membangun kekuatan pertahanan 

diri yang kuat, mereka mampu menitikberatkan pada kemampuan pencegatan 

rudal. Rencana peningkatan kekuatan pertahanannya juga mencakup penambahan 

jumlah sistem intersepsi PAC-3 sebagai upaya perlindungan bagi semua wilayah 

Jepang sebagai tindakan pencegahan secara defensif. Selain itu, Pemerintah 

Jepang juga mempertimbangkan pencegahan secara ofensif misalnya dengan 

menyerang langsung situs rudal musuh dengan rudal jelajah, dan melalui 

kemampuan peringatan dini.163  

 Tahun 2009 anggaran pertahanan Jepang kembali dinaikkan setelah 

sebelumnya terus turun selama tujuh tahun berturut-turut, menandai keseriusan 

Jepang dalam merespon peningkatan kekuatan militer China. Liberal Democratic 

Party of Japan (LDPJ), partai yang berkuasa di Jepang, menyarankan 

Kementerian Pertahanan Jepang untuk menambahkan anggaran pertahanan setiap 

dua tahun. Sesuai yang tercatat di Japan's National Defense Program Guidelines 

2010, dimana anggaran militer Jepang dibutuhkan untuk membiayai 

pengembangan teknologi rudal jelajah sea-based dan sistem satelit untuk 

peringatan dini. Alasan lainnya adalah sekaligus untuk mulai mengurangi 
                                                           
162 Richard J. Samuels, ‟New Fighting Power!‟ Japan’s Growing Maritime Capabilities and East 
Asian Security, International Security, Vol. 32, No. 3, (Winter 2007/08), p. 85., dalam Army 
Colonel, CHEN, Chia-sheng, Ph.D, Ibid. 
163 Ibid., hal 122 
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ketergantungan Jepang pada AS, terutama di bidang intelijen dan pengumpulan 

informasi.164 

Di tahun 2010, Jepang memprotes pasukan angkatan udara dan angkatan 

laut China yang terus berlayar dan terbang di wilayah-wilayah yang berbatasan 

dengan Jepang, khususnya sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu, dan aktivitas 

tersebut terus bertambah sering tiap tahunnya. Para pengambil kebijakan Jepang 

meyakini bahwa China akan terus berusaha mewujudkan ambisinya untuk 

memperluas teritorinya secara perlahan tapi pasti, seperti menempati pulau-pulau 

kecil tidak berpenghuni di sekitar wilayah yang disengketakan. Apalagi didukung 

dengan kapabilitas militernya yang sudah meningkat, China semakin berani untuk 

menunjukkan ambisinya tersebut. Menanggapi kejadian itu, akhirnya pemerintah 

mengeluarkan strategi baru yang dibagi dalam 3 poin: 

1. Pemerintah mengesahkan dokumen berjudul ‘new national defence 

programme guidelines’. Dokumen tersebut menandai perubahan postur 

pertahanan Jepang yang sebelumnya bersifat 'territorial defense' atau lebih 

ke pertahanan teritorial negara, berubah menjadi 'dynamic defense' yang 

membuat sikap pertahanan Jepang lebih dinamis dan fleksibel, manuver 

kekuatan yang dapat bereaksi dengan cepat terhadap ancaman di pulau-

pulau terpencil Jepang, dan bekerjasama dengan Amerika Serikat. 

2. Revitalisasi aliansi kerjasama dengan AS. Pemerintah Jepang telah 

memindahkan beberapa markas militernya ke pangkalan AS yang ada di 

Jepang, untuk meningkatkan kerjasama pasukan militer kedua negara. 

                                                           
164 Ibid., hal. 123 
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Jepang juga telah menghapus larangan ekspor senjata dan meningkatkan 

kerjasama di proyek-proyek industri pertahanan dengan AS dan negara-

negara sekutu lainnya. 

3. Inisiatif ketiga adalah untuk meningkatkan koneksi maritim dengan 

negara-negara lain yang sama-sama khawatir melihat kebangkitan China, 

seperti memperkuat pakta pertahanan dengan Korea Selatan dan Australia, 

mengirimkan pasukan coast guard ke Filipina, meningkatkan hubungan 

bilateral dengan Vietnam, dan mengadakan latihan gabungan dengan 

angkatan laut India.165 

National Defense Program Guideline (NDPG) mengatur tentang dasar 

kebijakan pertahanannya. Konsep kuncinya adalah "dynamic defense" yang berarti 

dalam merespon aktivitas China yang semakin intensif di sekitar teritorial Jepang, 

angkatan bersenjata Jepang harus meningkatkan mobilitasnya dalam menjaga 

wilayah perairan, udara, dan pulau-pulau di lepas pantai Jepang. Selain itu juga 

dengan merelokasi sejumlah personel JSDF dari wilayah Utara untuk ditempatkan 

di wilayah Selatan.166 

Pemerintah Jepang juga sempat memutuskan menarik sementara duta 

besarnya untuk China pada Juli 2012, sehubungan dengan semakin meningkatnya 

ketegangan antara kedua negara setelah insiden di wilayah Senkaku/Diaoyu. Duta 

Besar Jepang untuk China, Uichiro Niwa, ditarik kembali ke Jepang untuk 

                                                           
165 Charles Grant, Japan’s Response to China’s Rise, Ibid., hal. 3-4 (diakses tanggal 12/04/2016) 
166 Masayuki Tadokoro, Japan's Reactions to Rising China, Ibid., hal. 6 
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mendiskusikan permasalahan tersebut demi menghindari rusaknya hubungan 

bilateral dengan China dengan pemerintah Jepang.167 

Pada September 2015, Jepang menarik perhatian dunia internasional 

karena parlemen berhasil meloloskan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang168 

yang telah diupayakan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe sejak menjabat pada 

periode sebelumnya di tahun 2006-2007. Sebelumnya, berdasarkan isi Pasal 9 

Jepang hanya bisa menggunakan kekuatan JSDF ketika mengalami serangan 

langsung, tanpa bisa menggunakannya di luar wilayah negara, dan tidak diijinkan 

untuk meningkatkan kemampuan militernya kecuali hanya untuk kebutuhan 

pertahanan dalam negerinya. Melalui adanya amendemen tersebut, militer Jepang 

bisa mengubah postur pasifisnya untuk mulai secara aktif melakukan modernisasi 

melalui peningkatan anggaran militer dan memperluas peran militer Jepang di 

mata dunia, salah satunya melalui program menerjunkan personel JSDF untuk 

mendukung misi-misi perdamaian di luar negeri. 

Melalui amandemen Pasal 9 tersebut Jepang menyadari perlunya 

peningkatan kekuatan pertahanan nasionalnya dalam merespon situasi keamanan 

kawasan yang tidak kondusif, terutama berkaitan dengan kondisi hubungan politik 

                                                           
167 Martin Fackler, Under Diplomatic Strain, Japan Recalls Envoy in Dispute With China Over 
Islands, Ibid. 
168 Konstitusi Jepang lahir sebagai konsekuensi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, dan 
mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947.  Otorita pendudukan Amerika menyusun konstitusi negara 
itu untuk menggantikan konstitusi kekaisaran Jepang dari abad 19. Salah satu bagian utama dari 
Konstitusi tersebut terletak pada Pasal 9 tentang pasifisme, dimana Jepang tidak diijinkan 
menggunakan militernya untuk aktivitas ofensif. Pasukan Bela Diri (SDF): Air SDF, Maritime 
SDF, dan Ground SDF, tidak bisa disebut sebagai angkatan bersenjata darat, laut dan angkatan 
udara, karena pasal 9 melarang Jepang mempertahankan kekuatan militer. Sumber: James E. Auer, 
The Postwar Rearmament of Japanese Maritime Forces, 1945-71, 122 (1973), dalam Japan 
Article 9 of The Constitution, Law Library of Congress, https://www.loc.gov/law/help/japan-
constitution/japan-constitution-article9.pdf (diakses tanggal 11/4/2016) 
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dengan China yang semakin menurun. Jepang mulai mempertimbangkan 

pentingnya pengembangan kekuatan militer untuk membendung kebangkitan 

China. Kapabilitas militer China yang lebih unggul dari Jepang membuat China 

mulai agresif dalam menangani kasus sengketa wilayah yang melibatkan 

keduanya. Melihat hal itu Jepang merasa harus meningkatkan kekuatan 

pertahanannya untuk menghadapi kemungkinan adanya ancaman keamanan dari 

China. 

PM Shinzo Abe yang berhaluan nasionalis memang sangat memperhatikan 

aspek keamanan dan pertahanan negaranya. Abe mengejar doktrin pertahanan diri 

kolektif dengan negara-negara sekutu untuk mendorong Jepang agar dapat 

berperan lebih besar dalam keamanan regional, sekaligus untuk tujuan 

mengimbangi kekuatan militer China yang semakin menonjol. Sebagai salah satu 

tetangga terdekat China, Jepang merasa mulai perlu menegaskan posisinya dan 

menunjukkan bahwa perubahan postur pertahanan Jepang harus diperhitungkan 

dengan matang oleh China agar tidak salah mengambil keputusan terkait 

kebijakan keamanannya. 

Para pemimpin Jepang melihat bahwa hubungan diplomatik dengan China 

harus tetap berjalan dan dijaga baik, karena terlepas dari konflik-konflik yang ada, 

ikatan di bidang bisnis, pariwisata, pertukaran budaya antar kedua negara terus 

meningkat. Bagaimanapun juga China adalah pasar ekspor terbesar Jepang, 

hubungan persahabatan antara China dan Jepang terlihat jelas dalam kepentingan 

kedua negara. Namun Jepang memiliki kekhawatiran jika sikap China yang terlalu 

percaya diri mengenai peningkatan kekuatannya China akan menambah rasa 
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ambisiusnya untuk menegaskan pengaruhnya di antara negara-negara 

tetangganya. Ditambah semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya minyak 

dan gas, serta bertambahnya pengaruh netizen China yang berhaluan nasionalis 

dapat berpengaruh pada arah perubahan kebijakan para pengambil kebijakan, ada 

kemungkinan China akan menggeser kebijakannya terhadap Jepang ke arah 

konfrontatif.169 

 

 

                                                           
169 Charles Grant, Japan’s Response to China’s Rise, Ibid., hal.5 


