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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang terkenal 

akan kemajuan industri, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Kemajuan Jepang 

ini dimulai pada masa Shogun Tokugawa, dimana pada masa ini Jepang mulai 

menjadi negara terbuka dan perlahan meninggalkan politik isolasi yang dianutnya. 

Keterbukaan Jepang tersebut kemudian berlanjut di masa Restorasi Meiji, dimana 

Restorasi Meiji ini bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan diberbagai 

bidang. Perubahan atau modernisasi Jepang ini dilakukan dengan cara meniru 

negara-negara yang telah maju, baik yang berada di kawasan Asia Timur maupun 

di kawasan lainnya.1 Modernisasi Jepang ini kemudian berhasil membawa Jepang 

menjadi negara yang maju di Asia Timur. Kemajuan teknologi, ekonomi dan 

pertahanan Jepang ini terus mengalami perkembangan. 

 Namun, pada Perang Dunia II Jepang mengalami kekalahan yang 

disebabkan oleh pengeboman Hirosima dan Nagasaki yang merupakan serangan 

balasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Jepang atas pengeboman 

Pearl Harbor milik Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 

berdasarkan Deklarasi Postdam2, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat 

                                                 
1 Sartini & Saring Arianto, 2010, Jepang: Habis Gelap Terbitlah Terang (Tinjauan Sejarah 

Jepang Pasca Perang Dunia II, Jurnal Sosio e-Kons, Vol. II, No. 1. Hal: 60. 
2 Deklarasi Postdam merupakan perjanjian yang dihasilkan melalui Konferensi Postdam yang 

berlangsung pada tanggal 26 Juli 1945 yang mana dilakukan oleh tiga pimpinan negara Sekutu 
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kepada sekutu.3 Kekalahan Jepang ini membuat perekonomian maupun 

pertahanan militer negara ini sangat terpuruk. Dengan adanya Deklarasi Postdam 

tersebut juga mengakibatkan Amerika Serikat kemudian menduduki Jepang. 

 Pendudukan Amerika Serikat ini berlangsung pada tahun 1945-1952, dan 

pada masa pendudukannya Amerika Serikat mengubah struktur tata negara 

Jepang. Pada struktur pemerintahan, Amerika Serikat mengubah sistem monarki 

absolut Jepang dengan cara menyebarkan unsur-unsur demokrasi. Salah satu 

kebijakan perubahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mengubah 

konstitusi atau undang-undang Jepang. Amerika Serikat mengubah UUD 1889 

(Meiji Constitutions) dan membentuk sebuah konstitusi baru, yakni Konstitusi 

1947.4 Hal ini dikarenakan UUD 1889 bersifat monarkis, dimana kaisar 

memegang kekuasaan tertinggi. Menurut Amerika Serikat, untuk membentuk 

negara Jepang menjadi negara demokratis maka Amerika Serikat perlu 

membentuk sebuah konstitusi baru yakni Konstitusi 1947. 

 Konstitusi 1947 ini sendiri memiliki tiga prinsip penting yakni: kedaulatan 

berada ditangan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan 

terhadap perang, dimana tiga prinsip ini merupakan hal pokok atau inti dari 

Konstutisi 1947. Konstitusi 1947 ini juga memberlakukan konsep trias politika di 

                                                                                                                                      
(Amerika, China dan Inggris) dimana dalam Konferensi tersebut membahas terkait nasib negara-

negara yang kalah dalam Perang Dunia II salah satunya yakni Jepang. 
3 Sueo, Sudo, 1992, The Fukuda Doctrine: New Dimension In Japanese Foreign Policy, 

Singapore: Institutes of Southeast Asian Studies, hal: 25, dalam Adiasri Putri Purbantina, Dari 

Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine:Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca Perang 

Dunia II, Jurnal Global and Policy, Vol, 1, No, 1 (Januari-Juni 2013), Program Kajian Jepang: 

Universitas Indonesia, hal: 41. 
4 Kiswanti, 2011, Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Proses Demokratisasi Jepang Tahun 

1947-1967), Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 

Maret, hal: 17. 
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dalam pemerintahan Jepang. Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1947, dan 

konstitusi ini memberlakukan suatu kebijakan dimana Kaisar hanya sebagai 

simbol negara, bukan sebagai kekuasaan tertinggi seperti yang tercantum pada 

UUD 1889. 5 Di dalam Konstitusi 1947 ini terdapat satu pasal yang berisi tentang 

penolakan perang. Pasal tersebut yakni pasal 9, bunyi dari pasal 9 tersebut adalah: 

 Aspiring sincerely to an international peace based on justice and 

 order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign 

 right of the nation and the threat or use of force as means of settling 

 international disputes. In order to accomplish the aim of the 

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

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

 state will not be recognized. 6 

 Dalam pasal 9 Konstitusi 1947 ini berisi terkait perihal penolakan perang. 

Penolakan perang ini berarti bahwa militer Jepang tidak diperbolehkan untuk 

dipergunakan sebagai alat untuk berperang atau hal lainnya, akan tetapi hanya 

untuk dijadikan sebagai polisi negara. Hal ini berarti Jepang tidak akan 

berpartisipasi dalam peperangan apapun, dan menjadikan negara ini bersifat pasif 

(pacifism).  

 Selama pendudukannya, Amerika Serikat melakukan program-program 

demiliterisasi7 kepada Jepang. Hingga akhirnya setelah terjadinya Perang Korea, 

Amerika Serikat berencana membangkitkan militer Jepang kembali agar dapat 

menciptakan stabilitas di kawasan Asia Timur. Akhirnya pada tanggal 8 

                                                 
5 Kedutaan Besar Jepang Di Indonesia, diakses dalam: http://www.id.emb-

japan.go.jp/expljp_13.html . (12/2/2017, 19:30 WIB). 
6 Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. 
7 Demiliterisasi merupakan kegiatan meniadakan, mengurangi ataupun menghentikan aktifitas 

militer dan semua hal yang terkait dengan unsur-unsur militer. 
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September 1951 melalui perjanjian San Fransisco8, Amerika Serikat memberikan 

kemandirian dan kedaulatan kepada pemerintahan Jepang.9 Dengan kembalinya 

kedaulatan pemerintahannya tersebut, Jepang kemudian menata kembali sistem 

pemerintahannya maupun sistem pertahanannya. Dengan demikian, Jepang secara 

perlahan melakukan perubahan-perubahan terhadap struktur politiknya. 

 Perubahan-perubahan struktur politik Jepang ini kemudian menjadi lebih 

menarik ketika Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Shinzo 

Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang selama tiga periode yakni pada 

tahun 2006-2007, periode kedua dan ketiga pada tahun 2012 hingga sekarang.10 

Selama menjabat sebagai perdana menteri, Shinzo Abe terkenal dengan 

kebijakan-kebijakannya yang mana mengarah pada penguatan pertahanan Jepang.  

 Dimasa kepemimpinannya, Shinzo Abe berusaha meningkatkan 

perekonomian Jepang, berupaya mendorong Jepang menjadi negara yang lebih 

demokratis, membangun kerja sama dengan negara-negara lain, dan menjadikan 

Jepang negara yang lebih terbuka. Dalam bidang pertahanan sendiri, Perdana 

Menteri Shinzo Abe ingin memperkuat dan merubah pertahanan militeristiknya 

yang awalnya hanya sebagai “polisi negara” menjadi sebuah angkatan bersenjata 

yang juga siap berperang membela negara dan menjaga perdamaian dunia. Oleh 

karenanya, Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya untuk mengamandemen pasal 9 

                                                 
8 Perjanjian San Fransisco merupakan  perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 

1951yang mana membahas terkait pampasan perang dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan  

terhadap penjahat perang dan perjanjian ini juga secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. 
9 Teguh Prasetyo,dkk,  Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan AS Tahun 1952-1964. Artikel 

Ilmiah Mahasiswa, No, 1 (2), Vol 1 (2014), Jember: Universitas Jember, hal: 2. 
10 Syarifuddin, 2017, Abe Dapat Memimpin Jepang Hingga 2021, diakses dalam 

https://international.sindonews.com/read/1185744/40/abe-dapat-memimpin-jepang-hingga-2021-

1488789103 (25/3/2017, (14:30 WIB). 
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Konstitusi 1947 Jepang, yang mana menurut Shinzo Abe pasal inilah yang harus 

lebih dulu diubah agar ia dapat merubah sistem pertahanan Jepang. 

  Permasalahan ini kemudian menjadi lebih menarik untuk dibahas 

dikarenakan semasa menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode pertama dan 

kedua, Shinzo Abe dengan gencar memperjuangkan amandemen pasal 9 ini 

walaupun ia telah mendapatkan penolakan dari masyarakat maupun para politisi. 

Penolakan dari masyarakat dan pejabat pemerintah tersebut dapat terlihat ketika 

amandemen pasal 9 ini mendapatkan suara rendah saat pemungutan suara yang 

dilakukan di Parlemen dan rencana amandemen ini memunculkan banyak 

demonstrasi. Walaupun mendapatkan banyak penolakan, Shinzo Abe tetap 

bersikeras untuk mengamandemen pasal tersebut. Hal inilah yang membuat 

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Maka, dari latar belakang 

tersebut peneliti kemudian memutuskan untuk mengambil judul penelitian, yakni: 

“Analisa Rencana Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang Oleh Perdana 

Menteri Shinzo Abe”. 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis menarik sebuah rumusan masalah yakni: Mengapa Perdana Menteri 

Shinzo Abe Berencana Mengamandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang? 
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1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perihal latar belakang kehidupan Shinzo Abe yang akan 

berdampak pada kepribadiannya dalam mengambil kebijakan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Shinzo Abe 

berencana mengamandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi penunjang dan 

sumbangan akademis bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi penunjang pustaka bagi para pembaca yang ingin 

mengetahui terkait perencanaan kebijakan amandemen pasal 9 Konstitusi 1947 

Jepang. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang relevan bagi 

masyarakat maupun pelajar yang ingin mengetahui dan menambah wawasan 

perihal perencanaan amandemen pasal 9 Konsitusi 1947 Jepang dan hal-hal yang 

menjadi latarbelakang Shinzo Abe dalam perencanaan kebijakan amandemen 

pasal tersebut. 
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1.4. Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

tolak ukur dan perbandingan serta penunjang dalam melakukan penelitian ini. 

Penelitian terdahulu ini juga berfungsi sebagai penguat fakta-fakta yang akan 

menjadi bagian dari penelitian penulis serta untuk membuktikan isu yang penulis 

bahas merupakan isu yang relevan untuk diteliti. Disamping itu penelitian 

terdahulu ini juga untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian penulis.  

 Penelitian pertama yang menjadi acuan penulis ialah penelitian milik 

Muchtar Muin yang berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang di Asia 

Timur di Bawah Pemerintahan Shinzo Abe”,11 yang mana membahas 

mengenai permasalahan terkait latar belakang peningkatan kapabilitas pertahanan 

Jepang yang dilakukan oleh Shinzo abe melalui kebijakan luar negerinya. 

Penelitian milik Muchtar Muin ini berfokus kepada kebijakan pemerintah Jepang 

pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe pada periode kedua, yang 

mana pada periode kedua tersebut Shinzo Abe berfokus untuk merubah kebijakan 

pertahanan, perencanaan amandemen pasal 9, dan menaikkan anggaran militer 

yang mana kebijakan-kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kecemasannya 

terkait kondisi keamanan di Kawasan Asia Timur. Adanya dinamika keamanan 

dan politik di kawasan tersebut membuat Shinzo Abe melakukan kebijakan-

kebijakan luar negeri yang mengarah pada penguatan pertahanan militer Jepang, 

seperti peningkatan anggaran militer serta keinginannya untuk mengamandemen 

                                                 
11 Muchtar Muin, 2013, Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang Di Asia Timur Di Bawah 

Pemerintahan Shinzo Abe, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Hassanudin. 
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pasal 9. Hal itu juga membuktikan bahwa perubahan dinamika politik kawasan 

yang menjadi faktor eksternal dari adanya perencanaan amandemen pasal 9 

Konstitusi 1947 Jepang, dan penelitian ini kemudian dapat menjadi penguat dalam 

penelitian penulis ini. Disamping itu, yang menjadi pembeda antara penelitian 

Mucthar dengan penelitian milik penulis, dimana Penulis akan lebih berfokus 

pada salah satu kebijakan Shinzo Abe mengenai perencanaan amandemen pasal 9 

Konstitusi 1947 Jepang, penulis akan berfokus terkait kepribadian Shinzo Abe 

yang mempengaruhi model kebijakannya dengan menggunakan kaca mata teori 

psikoanalisa dalam melihat kebijakan Shinzo Abe tersebut. 

 Penelitian kedua yaitu milik Wildan Faisol yang berjudul “Transformasi 

Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014”,12 yang mana dalam penelitian ini 

penulis membahas mengenai kebijakan transformasi pertahanan Jepang pada masa 

pemerintahan Shinzo Abe. Dimana di dalam kebijakan luar negerinya, Shinzo 

Abe menerapkan konsep proaktif pacifism guna meningkatkan pertahanan Jepang 

dan juga guna memperlihatkan eksistensi militer Jepang dihadapan dunia global. 

Dalam kebijakannya tersebut, guna memperlancar peningkatan pertahanan Jepang 

Shinzo Abe pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk merubah konsep 

pertahanan Jepang. Salah satu kebijakan tersebut yakni perencanaan amandemen 

pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. Akan tetapi di dalam penelitiannya, Wildan 

berfokus pada upaya-upaya Jepang dalam menstransformasi kebijakan 

pertahanannya dan meningkatkan pertahanannya hingga mendapatkan posisi 

tersendiri di dunia internasional.  

                                                 
12 Wildan Faisol, 2015, Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014, Skripsi, Jember: 

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember. 
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 Pada penelitian ketiga dari Debrina Larasati yang berjudul “Sikap 

Perdana Menteri Shinzo Abe Terhadap US Japan Security Alliance” 13 ia 

berfokus pada kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe terkait aliansi Jepang dan 

Amerika Serikat. Dimana pada posisi struktur bipolar antara Amerika Serikat dan 

China, Shinzo Abe kemudian dihadapkan dengan dinamika politik di kawasan 

yang mengharuskan Shinzo Abe mempertahankan national securitynya dan juga 

mempererat hubungannya dengan Amerika Serikat. Adanya kekuatan China 

tersebut, Shinzo Abe kemudian mengeluarkan kebijakan perubahan postur 

pertahanan Jepang. Salah satu bentuk perubahan kebijakan tersebut yakni 

penguatan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat, meningkatkan anggaran 

militer dan rencana amandemen pasal 9. Perbedaan penelitian ini dengan milik 

penulis adalah letak fokusnya. Dimana penelitian milik Debrina ini lebih berfokus 

pada penguatan hubungan bilateral antara Jepang dan Amerika Serikat, sedangkan 

penulis berfokus pada rencana amandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. 

 Pada penelitian keempat yang berjudul “Perubahan Kebijakan 

Pertahanan Jepang Dan Reaksi Negara-Negara Asia Timur Dan Amerika 

Serikat” 14 yang ditulis oleh Anggun Paramita Mahdi lebih berfokus pada analisis 

tingkat negara yang mana kebijakan yang dibuat oleh Jepang kemudian 

berdampak pada negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur dan juga 

negara aliansi Jepang yakni Amerika. Perubahan-perubahan kebijakan pertahanan 

                                                 
13 Debrina Larasati, 2015, Sikap Perdana Menteri Shinzo Abe Terhadap US Japan Security 

Alliance, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gajah Mada. 
14 Anggun Paramita Mahdi, 2006, Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Dan Reaksi Negara-

Negara Asia Timur Dan Amerika Serikat, Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Airlangga. 
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Jepang ini dapat terlihat dari adanya peningkatan anggaran militer, aktivitas 

militer yang meningkat, serta adanya perencanaan amandemen pasal 9 Konstitusi 

1947 Jepang. Hal-hal tersebut kemudian memicu respon dari negara-negara lain 

yang merasa insecure terhadap perubahan pertahanan Jepang tersebut. Penelitian 

ini kemudian dapat menjadi tolok ukur bagi penulis bahwa isu terkait perubahan 

atau peningkatan pertahanan Jepang yang di dalamnya juga terdapat rencana 

kebijakan amandemen pasal 9 tersebut tidak hanya berdampak pada dinamika 

politik Jepang sendiri tetapi juga berdampak pada hubungan Jepang dengan 

negara-negara lainnya.  

 Penelitian kelima yakni penelitian milik Maya Hastuti yang berjudul 

“Opsi Jalan Tengah Dalai Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet”.15 

Penelitian tersebut membahas terkait konflik China dengan Tibet, dimana dalam 

penyelesaiannya konflik tersebut tidak terlepas dari peran Dalai Lama yang 

merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di negara Tibet. Dalai Lama yang 

merupakan tokoh masyarakat Budha yang sangat dihormati tersebut 

memperjuangkan kedaulatan Tibet dari China dan berusaha menyelesaikan 

konflik-konflik dengan China. Penelitian ini kemudian menggunakan level analisa 

individu dengan menggunakan teori psikoanalisa dan teori peran dalam 

memaparkan kepribadian Dalai Lama dalam menyelesaikan konflik Tibet dan 

China. Walaupun penelitian ini memiliki topik yang berbeda dari penulis, akan 

tetapi penelitian ini dapat menjadi penunjang bagi penulis dalam mengaplikasikan 

atau memahani bagaimana teori psikoanalisa dapat menjadi kaca mata dalam 

                                                 
15 Maya Hastuti, 2012, Opsi Jalan Tengah Dalai Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet, 

Skripsi, Malang, Jurusan Hubungan Internasional: Universitas Muhammadiyah Malang. 
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melihat kepribadian seorang pemimpin yang kemudian akan berakibat pada 

sifatnya dalam pengambilan kebijakan. 

 Kelima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yang berjudul “Analisa Rencana Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 

Jepang Oleh Perdana Menteri Shinzo Abe”. Dimana penulis akan berfokus 

pada tingkat analisis individu yang mana dalam hal ini adalah Perdana Menteri 

Shinzo Abe. Penulis berfokus pada latar belakang mengapa Perdana Menteri 

Shinzo Abe berkeinginan mengamandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang, yang 

mana dalam penelitian ini penulis akan melihat melalui kaca mata teori 

psikoanalisa. Melalui teori tersebut, peneliti akan melihat hal-hal apa yang 

mempengaruhi kepribadian Shinzo Abe sehingga ia memiliki karakteristik 

kepemimpinan seperti saat ini dan hal apa yang mempengaruhi kepribadiannya 

sehingga ia memiliki keinginan untuk mengamandemen pasal 9 Konstitusi 1947 

Jepang. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1 Skripsi: 

“Kebijakan 

Politik Luar 

Negeri Jepang di 

Asia Timur di 

Bawah 

Pemerintahan 

Shinzo Abe”. 

Eksplanatif  

 

Pendekatan: 

-Kebijakan Luar 

Negeri  

-Regionalisme 

Kebijakan politik luar negeri 

Shinzo abe merupakan kebijakan 

yang dilatar belakangi oleh 

adanya dinamika politik di 

kawasan yang membuat Shinzo 

Abe kemudian meningkatkan 

kapabilitas militernya dan 

meningkatkan kerjasama dengan 
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Oleh: Muchtar 

Muin 

negara-negara lain, salah satunya 

dengan Amerika Serikat dan 

negara-negara Asia-Pasifik. 

Shinzo Abe kemudian memilih 

jalan diplomasi dengan Korea 

Selatan untuk menyelesaikan 

permasalahan sengketa 

kepulauan Sengkaku. 

2 Skripsi: 

“Transformasi 

Kebijakan 

Pertahanan 

Jepang Tahun 

2014”. 

 

Oleh: Wildan 

Faisol 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Proaktif Pasifisme 

Transformasi kebijakan 

pertahanan Jepang 

dilatarbelakangi oleh adanya 

perubahan dinamika politik di 

kawasan Asia Timur. Perubahan 

stabilitas keamanan kawasan 

membuat Jepang merubah 

kebijakan militernya dan puncak 

dari transformasi pertahanan 

Jepang ini ialah ketika Perdana 

Menteri Shinzo Abe melakukan 

penafsiran ulang pasal 9 

konstitusi 1947 Jepang. 

3 Skripsi: 

Perubahan 

Kebijakan 

Pertahanan 

Jepang Dan 

Reaksi Negara-

Negara Asia 

Timur Dan 

Amerika Serikat 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

-Teori Kebijakan 

Luar Negeri 

-Security 

Dilemma 

-Image Theory 

-Action Reaction 

Perubahan kebijakan pertahanan 

Jepang ini dilakukan karena 

Jepang ingin meyeimbangi 

kekuatan militer China dan Korea 

Utara dan juga untuk 

meningkatkan prestise di kancah 

Internasional. Perubahan 

kebijakan tersebut kemudian juga 

membuat negara di kawasan Asia 
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Oleh: Anggun 

Paramita Mahdi 

 

Model Timur merasa terancam akan 

bangkitnya kembali kekuatan 

militer Jepang yang agresif seperti 

pada masa Perang Dunia II. Hal 

tersebut kemudian membuat 

negara-negara Asia Timur 

berlomba-lomba untuk 

meningkatkan pertahanannya 

guna menandingi pertahanan 

militer Jepang. 

4 Sikap Perdana 

Menteri Shinzo 

Abe Terhadap US 

Japan Security 

Alliance 

 

Oleh: Debrina 

Larasati 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

-The Trend of 

Time 

-Game Theory 

Perdana Menteri Shinzo Abe 

membuat sebuah kebijakan yang 

ditujukan untuk memperkuat kerja 

sama antara Jepang dengan 

Amerika Serikat melalui 

kebijakan-kebijakan Shinzo Abe 

yang lebih pro terhadap Amerika 

Serikat. Hal ini dikarenakan 

adanya konflik territorial antara 

Jepang dan China yang membuat 

Shinzo Abe merasa khawatir dan 

memutuskan untuk  

meningkatkan kerjasamanya 

dengan Amerika Serikat. 

5 Skripsi: “Opsi 

Jalan Tengah 

Dalai Lama 

Dalam 

Penyelesaian 

Konflik China 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

-Teori 

Psikoanalisa 

-Teori Peran 

Dalai Lama dalam menyelesaikan 

konflik antara Tibet dan China 

menggunakan Jalan tengah 

dimana Tibet tidak mengajukan 

permintaan kedaulatan terhadap 

China tetapi hanya meminta hak 
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Tibet  otonom terhadap China. Faktor 

yang mempengaruhi opsi jalan 

tengah yang dikeluarkan oleh 

Dalai Lama tersebut ialah dari 

kepribadian Dalai Lama itu 

sendiri. Dimana kepribadian Dalai 

Lama yang sejak kecil tinggal di 

lingkungan yang sangat damai 

mempengaruhi ia dalam 

mengambil kebijakan-kebijakan 

yang memiliki unsur perdamaian, 

dan perannya sebagai petinggi 

Tibet juga mempengaruhi Dalai 

Lama dalam memperjuangkan 

hak-hak negara Tibet. 

6 Skripsi Nuraini: 

“Analisa Rencana 

Amandemen 

Pasal 9 Konstitusi 

1947 Jepang Oleh 

Perdana Menteri 

Shinzo Abe”. 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

-Teori 

Psikoanalisa 

Hipotesa: 

Perdana Menteri Shinzo Abe 

mengeluarkan kebijakan untuk 

mengamandemen pasal 9 

Konstitusi 1947 Jepang ini 

didasari oleh adanya faktor 

kesadaran (counscious). Dimana 

Shinzo Abe melakukan kebijakan 

tersebut dipengaruhi oleh psiko-

historic yang pernah dialaminya, 

yakni berupa lingkungan, faktor 

pergaulan, yang mana Shinzo Abe 

sejak kecil dikelilingi oleh orang-

orang yang memperjuangkan 

kepentingan negara. Sedangkan 

faktor ketidak sadaran 
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(unconscious) Shinzo Abe 

didapatkan dari adanya faktor 

keluarga terutama kakeknya yang 

ia idolakan yang mana sama-sama 

memperjuangkan kepentingan 

negara.  

 

I.5. Kerangka Teori 

 1.5.1 Teori Psikoanalisa 

 Teori psikoanalisis pertama kali digunakan sebagai studi politik yakni 

pada tahun 1930an. Sigmund Freud yang merupakan pendiri teori psikoanalisa ini 

berpendapat bahwa dibalik perilaku manusia itu pasti mempunyai sebab-sebab 

yang melatarbelakanginya. Oleh karenanya semua perilaku manusia tersebut dapat 

dijelaskan berdasarkan penyebabnya, dimana penyebabnya itu tidak lain ialah di 

dalam kepribadian manusia itu sendiri.16 Teori ini digunakan untuk menjelaskan 

perilaku seorang individu yang dilihat dari pengalaman, sejarah hidup, 

pencapaian, dan lainnya yang telah terpendam jauh di dalam diri individu tersebut. 

 Salah satu aspek kepribadian seseorang itu ialah yang terkait dengan 

kesadaran. Akan tetapi kesadaran tersebut hanya merupakan aspek kecil dari 

pribadi seseorang. Hal ini terlihat dari gagasan Freud yang mengemukakan 

bahwa: “bagian terbesar dari kehidupan mental seseorang itu bukanlah 

kesadaran, melainkan ketidaksadaran atau alam tak sadar dari individu 

                                                 
16 Mohtar, Mas’oed. 1989, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, 

Yogyakarta: PAU-SS-UGM, hal:12. 
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tersebut”.17 Freud kemudian juga mengibaratkan kehidupan mental seseorang itu 

seperti gunung es yang mengapung. Dimana dalam gagasan ini dapat terlihat 

bahwa bagian gunung es yang terapung yang terlihat di dasar (bagian alam sadar) 

pasti akan lebih kecil dari pada bagian es yang tenggelam (bagian alam tak 

sadar).18 Gagasan ini membuktikan bahwa informasi dari kehidupan seseorang 

akan jauh lebih banyak kita dapatkan melalui bagian dalam diri seseorang tersebut 

yang telah terpendam lama hingga membentuk suatu perilaku. 

 Lebih lanjut, Sigmund Freud membagi kehidupan jiwa seseorang itu 

terdiri dari tiga tingkat kesadaran yakni: sadar (conscious), pra sadar 

(preconscious), dan tak-sadar (unconscious):19 

 Sadar (conscious) merupakan sebagian kecil dari kehidupan mental 

seseorang seperti persepsi, pikiran, perasaan dan ingatan. 

 Prasadar (preconscious) merupakan tingkat kesadaran yang menjadi 

penengah atau penghubung antara tingkatan sadar dan tak sadar. Hal ini 

seperti pengalaman individu yang pada awalnya dicermati tetapi 

kemudian tidak disadari, hal ini menyebabkan pengalaman tersebut 

mengalami perpindahan dari alam sadar ke alam tak sadar. 

 Tak-sadar (unconscious) merupakan bagian yang sangat penting dari 

kehidupan mental seseorang. Hal ini dikarenakan bagian ini merupakan 

tempat sesuatu seperti pengalaman yang telah ada sejak lahir atau 

                                                 
17 Anthony Storr, 1991, Freud Peletak Dasar Psikoanalisis, terj, Jakarta: PT. Pustaka Utama 

Grafiti, hal: 70. 
18 Koeswara, 1991, Teori-Teori Kepribadian, Bandung: Eresco Bandung, hal: 28. 
19 Alwisol, 2009, Psikologi Kepribadian, Malang: UMM Press, hal: 13. 
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pengalaman berasal dari traumatik. Pengalaman-pengalaman yang berada 

di dalam alam bawah sadar tersebut bersifat kuat dan dapat bertahan 

untuk waktu yang cukup lama di dalam diri individu tersebut. 

Namun pada perkembangannya, Sigmund Freud hanya membagi ke 

dalam dua bagian yakni sadar (counscious) dan tak sadar (unconscious). 

 Akan tetapi pada tahun 1923, Sigmund Freud memperkenalkan tiga 

struktur atau sistem kepribadian yang berbeda yakni id, ego, dan superego. 

Namun struktur baru ini tidak mengganti struktur lama akan tetap menjadi 

pelengkap dan menyempurnakan bagi struktur yang lama.20 Ketiga struktur ini 

memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda namun ketiganya saling berkaitan dan 

tidak dapat dipisahkan. 

 Id (Latin: das Es) merupakan sistem kepribadian yang paling dasar, yang 

mana di dalamnya terdapat naluri bawaan atau keturunan. Id merupakan istilah 

yang diambil dari  kata ganti dalam bahasa inggris yakni “sesuatu” atau “itu” atau 

juga biasa disebut dengan “The it”.21 Id merupakan sistem penyedia energi bagi 

ego dan superego. Id merupakan sistem kepribadian yang murni yang mana telah 

dibawa sejak individu itu lahir.22 Id hanya memiliki kemampuan sebatas 

membayangkan sesuatu, tanpa tahu hal tersebut merupakan khayalan atau 

                                                 
20 Ibid, hal 14. 
21 Jess Feist, Gregory J. Fiest, 2010, Teori Kepribadian, Theory of Personality, Edisi 7, 

Penerjemah: Handriatno, Jakarta: Salemba Humanika, Hal: 32. 
22 Koeswara, 1991, Teori-Teori Kepribadian, Bandung: Eresco Bandung, hal: 32. 
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kenyataan, tanpa mengerti hal tersebut salah atau benar secara moral. Hal inilah 

yang kemudian membuat Id memunculkan ego.23  

 Ego (Latin: das Ich) yang memiliki artian “saya” atau “I” ini merupakan 

sistem yang hadir untuk membuat individu mampu menangani suatu realita, 

sehingga ego beroperasi mengikuti realita yang ada.24 Ego merupakan pelaksana 

dari kepribadian yang mana ego ini berusaha memenuhi kebutuhan moral dan 

kebutuhan berkembangnya kepribadian untuk mencapai kesempurnaan dari 

superego.25 Ego ini merupakan sistem yang bekerja untuk memuaskan kemauan 

id. 

 Superego (Latin: das Uber-Ich) yang memiliki arti “saya yang lebih”, 

“Over-I” atau “above-I”,26 ini merupakan kekuatan moral dan etika dari 

kepribadian, yang mana superego ini dalam beroperasi memakai prinsip idealistik, 

yang mana prinsip yang digunakan ini sebagai perlawanan atau kebalikan dari 

prinsip kepuasan dari id dan prinsip realistik dari ego. Superego merupakan sistem 

kepribadian yang berisikan internalisasi nilai-nilai yang menyangkut hal mana 

yang baik dan hal apa yang buruk.27 Superego ini terbentuk melalui internalisasi 

di dalam diri individu berupa nilai-nilai, norma, dan aturan-aturan yang berasal 

                                                 
23 C. George Boeree, 2006, Sigmund Freud: Personality Theories, Psychology Department, 

Shippensburg University, diakses dalam: http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html 

(28/4/2017, 14:00 WIB) 
24 Jess Feist, Gregory J. Fiest, Op. Cit, hal: 31. 
25 Alwisol, Op. Cit., hal: 17. 
26 Jess Feist, Gregory J. Fiest, Op. Cit, hal: 34. 
27 William Siegfried, The Formation and Structure of the Human Psyche: Id, Ego and Super-Ego, 

The Dynamic (Libidinal) and Static Unconsciousness, Sublimation and the Social Dimension of 

Identify Formation, Athene Noctua: Undergraduate Philosophy Journal, Issue No. 2 (Spring 2014), 

Florida: Antlantic University, hal: 2. 
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dari sejumlah figur yang berperan di dalam kehidupan individu tersebut, seperti 

orang tua, guru, saudara dan lain sebagainya. 

 Sama halnya dengan ego, superego juga mendapat sumber kekuatan atau 

energi dari id melalui proses identifikasi suatu nilai atau informasi. Seperti yang 

terjadi pada bayi, bayi awal mulanya memilih orang tuanya untuk menjadi tempat 

atau obyeknya untuk bergantung. Akan tetapi ketika usianya mulai berkembang, 

orang tuanya memberikan pelajaran dan nilai-nilai, hal tersebut kemudian 

diteruskan dengan si anak menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan karakter 

orang tuanya.28 Hal tersebut menggambarkan bagaimana id dan superego saling 

keterkaitan. Dimana id memperoleh kepuasan melalui identifikasi dari superego. 

 Kepribadian seorang individu akan terbentuk melalui id, ego dan superego 

yang telah tercipta dan mengalami proses semenjak ia dilahirkan. Oleh karenanya 

seperti apa kepribadian seseorang tersebut terbentuk tergantung dengan 

bagaimana terbentuknya sistem sistem nilai yang telah masuk ke dalam diri 

individu itu yang telah mengalami proses internalisasi sejak ia kecil. 

 Individu melakukan tindakan atau mengambil suatu kebijakan didasari 

oleh apa yang ia ketahui dan bagaimana ia akan mendefinisikan fakta tersebut. 

Tanpa disadari, pengetahuan, sifat, serta pendefinisian suatu masalah tersebut 

telah terbentuk di dalam sistem yang terletak di dalam diri individu tersebut.29 

Seperti halnya yang terjadi pada Shinzo Abe mengenai kebijakan amandemen 

yang berusaha ia wujudkan hingga saat ini (tahun 2017). Dimana dalam 

                                                 
28 Alwisol, Op. Cit, hal: 21. 
29 Ibid. 
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pengambilan keputusanya, Shinzo Abe tidak terlepas dari informasi-informasi dan 

pengalaman-pengalaman yang telah ia dapatkan, yang telah tertanam di dalam diri 

Shinzo Abe. Dimana informasi, sifat dan pengalaman tersebut membentuk 

kepribadian dan pola berfikir Shinzo Abe yang kemudian mempengaruhi sikapnya 

dalam mengambil suatu keputusan walaupun keputusan tersebut memiliki banyak 

penentang dari pihak lain. Seperti halnya kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe 

terkait amandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang, dimana dalam kebijakan 

tersebut menimbulkan banyak penentang, akan tetapi Shinzo Abe tetap 

berkeinginan untuk mengamandemen pasal 9 konstitusi 1947 Jepang. 

I.6 Metode Penelitian 

 1.6.1 Jenis Penelitian   

 Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif. 

Dimana dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan terkait alasan atau hal apa 

yang melatarbelakangi Perdana Menteri Shinzo Abe berkeinginan 

mengamandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. Penelitian eksplanatif 

merupakan penelitian yang menjelaskan dua atau beberapa variabel yang saling 

mempengaruhi. Kemudian peneliti berusaha untuk menjelaskan keterkaitan dua 

variabel tersebut dan mencoba membuktikan bahwa satu variabel tersebut dapat 

mempengaruhi variabel lainnya.30  

 

                                                 
30 Mohtar Masoed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hal: 262. 
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 1.6.2 Metode Analisis 

 Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, 

dimana dalam metode analisa kualitatif ini data diperoleh dari berbagai literature, 

kemudian dijelaskan dan dipaparkan kemudian dianalisa berdasarkan fakta-fakta 

yang ada. Fakta-fakta tersebut kemudian disusun dalam bentuk tulisan serta 

ditarik dalam suatu kesimpulan.31 

 1.6.3 Tingkat Analisa 

 Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah individu. 

Dimana tingkat analisa individu atau pendekatan mikro ini memiliki asumsi 

bahwa adanya isu-isu politik maupun kebijakan-kebijakan negara tidak akan 

terlepas dari adanya individu yang berperan di dalamnya.32 Sama halnya dengan 

penelitian  penulis berfokus pada perilaku individu, yang mana dalam hal ini ialah 

Shinzo Abe. Peneliti mencoba menjelaskan mengenai rencana kebijakan yang 

dilakukan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe terkait amandemen pasal 9 konstitusi 

1947 Jepang. 

 1.6.4 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian eksplanatif untuk menjelaskan hubungan suatu fenomena 

dengan fenomena lainnya dapat mengunakan dua variabel yakni variable 

independence yakni sebagai unit eksplanasi dan variable dependence sebagai unit 

                                                 
31 Gumilar Rusliwa Somantri, 2005, Memahami Metode Kualitatif, Makara, Sosial Humaniora, 

Vol. 9, No. 2, Hal: 58. 
32 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi, 

Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, Universitas Gajah mada, hal: 2. 
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analisa.33 Dalam tulisan ini, unit eksplanasi (variable independence) yang 

digunakan yaitu alasan Shinzo Abe terkait rencana kebijakan amandemen pasal 9 

Konstitusi 1947, dan unit analisa (variabel dependen) dalam penelitian ini ialah 

rencana amandemen pasal 9 Konstitusi 1947. Kemudian penulis akan 

menghubungkan dua variable tersebut dan menguji kebenarannya. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan 

reduksionis, seperti yang terlihat diatas dimana unit eksplanasi lebih rendah dari 

pada unit analisa, dimana unit eksplanasinya ialah individu yakni perilaku Shinzo 

Abe yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan Jepang yang termasuk ke 

dalam tingkatan negara bangsa dalam unit analisa.34 

 I.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

 Peneliti memilih pola pembahasan pada rentang waktu selama Shinzo Abe 

menjabat sebagai Perdana Menteri, yakni pada periode pertama (2006-2007), dan 

pada periode kedua dan ketiga yang mana penulis memilih rentang waktu 2012-

2017. Latarbelakang pemilihan batas waktu penelitian tersebut yakni dikarenakan 

penulis akan meneliti dari awal mula Shinzo Abe berkeinginan mengamandemen 

pasal 9 (pada periode pertama pemerintahannya 2006-2007) hingga proses 

berjalannya usaha amandemen tersebut yakni pada periode kedua dan ketiga, yang 

mana penulis memilih batasan waktu pada tahun 2012-2017. 

                                                 
33 Kuntjoyo, 2006, Metodologi Penelitian, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, hal: 22. 
34 Mohtar Masoed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

hal: 39. 
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b. Batasan Materi 

 Di dalam tulisan ini, untuk membatasi penelitian agar tidak melebar, maka 

peneliti akan berfokus pada Shinzo Abe sebagai pembuat keputusan, dan fokus 

permasalahannya yakni terkait alasan yang melatarbelakangi Shinzo Abe berusaha 

mengamandemen pasal 9 konstitusi 1947 Jepang, yang mana penulis 

menggunakan teori psikoanalisa untuk menjelaskan kebijakan Shinzo Abe 

tersebut.  

 1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka. Dimana 

pengumpulan data yang digunakan merupakan informasi yang berasal dari buku, 

dokumen, jurnal, serta surat kabar baik cetak maupun elektronik. Data yang 

diperoleh berupa data sekunder, atau dengan kata lain peneliti tidak terjun 

langsung ke lapangan.35 

I.7 Hipotesa 

 Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan untuk 

mengamandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang ini didasari oleh adanya faktor 

kesadaran (counscious). Dimana Shinzo Abe melakukan kebijakan tersebut 

dipengaruhi oleh psiko-historic yang pernah dialaminya, yakni berupa lingkungan, 

faktor pergaulan, yang mana Shinzo Abe sejak kecil dikelilingi oleh orang-orang 

yang memperjuangkan kepentingan negara, mulai dari anggota keluarga hingga 

lingkungan masyarakat yang memiliki norma dan tradisi yang masih melekat yang 

                                                 
35 Khatibah, 2011, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra’, Vol. 05, No. 01, Hal 38. 



24 

 

berasal dari daerah Choshu dimana dahulunya masyarakat di daerah ini 

melakukan pemberontakan demi kepentingan negara pada masa Shogun 

Tokugawa. Hal-hal tersebut kemudian mengakibatkan Shinzo Abe mengambil 

kebijakan yang dianggapnya untuk kebaikan negara. Sedangkan faktor ketidak 

sadaran (unconscious) Shinzo Abe didapatkan dari adanya faktor keluarga 

terutama kakeknya yang ia idolakan yang mana sama-sama memperjuangkan 

kepentingan negara dengan cara merevisi perjanjian keamanan antara Amerika 

Serikat dan Jepang. kekagumannya dengan kakeknya tersebut juga mempengaruhi 

Shinzo Abe dalam mengambil kebijakan, salah satunya terkait kebijakan 

amandemen pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. 

I.8 Struktur Penulisan 
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