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BAB II 

RENCANA AMANDEMEN PASAL 9 KONSTITUSI 1947 JEPANG OLEH 

SHINZO ABE 

 

2.1  Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang 

 Konstitusi 1947 Jepang pertama kali diumumkan pada tanggal 3 

November 1946 dan secara resmi mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947. 

Konstitusi ini dikenal sebagai Konstitusi Pasifis, hal ini dapat terlihat dari 

Pembukaan Konstitusi dan adanya Pasal 9. Dimana dalam Pembukaan Konstitusi 

ini terdapat kalimat: 36  

Kami, Bangsa Jepang, memutuskan tidak akan pernah lagi 

melakukan peperangan melalui aksi pemerintahan…..,  

Kami, menginginkan kedamaian sepanjang masa…dan 

kami telah bertekad untuk menjaga keamanan dan 

keberadaan kita, mempercayai keadilan dan mencintai 

kedamaian di dunia. 

 Sedangkan Pasal 9 merupakan perwujudan dari konsep pasifisme yang 

merupakan ciri dari Konstitusi 1947. Dimana Pasal 9 tersebut berbunyi: 37 

1) Bercita cita tulus untuk mewujudkan perdamaian 

berdasarkan keadilan dan ketertiban, bangsa Jepang 

untuk selama-lamanya menolak perang sebagai hak 

kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan 

kekuatan sebagai penyelesaian perselisihan 

internasional. 

2) Demi mencapai tujuan tersebut, maka tidak akan dibina 

angkatan darat, laut, dan udara maupun potensi perang 

lainnya. Hak perang negara tidak akan diakui. 

                                                 
36Konstitusi 1947 Jepang. 
37 Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. 
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 Walaupun banyak terjadi perdebatan ketika menafsirkan isi dari Pasal 9 

tersebut. Namun, banyak petinggi pemerintahan dan akademisi di Jepang 

mempercayai bahwa maksud dari Pasal 9 tersebut yakni, ayat 1 pada pasal 9 

memiliki arti pencabutan perang, sedangkan ayat 2 memiliki arti larangan 

mempertahankan potensi perang. Ayat 1 menyatakan penolakan tindakan perang 

sebagai sarana untuk invasi ke negara lain. Ayat 1 dalam pasal 9 juga memiliki 

artian mencabut semua unsur-unsur perang tanpa membedakan apakah itu 

tindakan ofensif maupun defensif.38 

 Semenjak kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat39. AS kemudian 

memerintahkan Jepang untuk meniadakan semua hal yang berunsur pertahanan 

militer. Hal ini kemudian dicantumkan dalam konstitusi Jepang yakni pada pasal 

9. Akan tetapi dengan adanya peningkatan ketegangan masa Perang Dingin dan 

adanya Perang Korea dan hal lainnya yang mengancam stabilitas Kawasan Asia 

Timur dan AS sendiri, oleh karenanya, AS melalui GHQ (General Head Quarter) 

yang dipimpin oleh Jendral MacArthur pada tahun 1950 memerintahkan Jepang 

membentuk sebuah badan kepolisian. Dimana pada tahun 1952 beralih nama 

menjadi Security Forces, dan pada tahun 1954 berganti menjadi Pasukan Bela 

Diri (Self Defense Forces).40 

                                                 
38 The Law Library of Congress, 2015, Japan: Intrepretations of Article 9 of The Constitution, 

Global Legal Research Center, diakses dalam: https://www.loc.gov/law/help/japan-

constitution/japan-interpretations-article-9.pdf (11/3/2018, 16:45 WIB). 
39 Selanjutnya Amerika Serikat akan ditulis dengan singkatan AS. 
40 Jeffrey P. Richter, 2016, Japan’s Reinterpretation of Aticle 9: A Pyrrhic Victory For American 

Foreign Policy?, IOWA Law Review, Vol. 101, No. 3, hal: 1239. 
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  Japan Self Defense Forces (JSDF) yang mana dahulu bernama National 

Police Reserve merupakan pasukan keamanan yang berada di bawah kendali 

Jendral MacArthur dimana pasukan yang terdiri sekitar 75.000 tentara ini 

memiliki fungsi untuk memastikan stabilitas internal di Jepang. Pada tahun 1954, 

Pasukan Bela Diri Jepang ini mengalami perubahan dan diperluas menjadi 

Angkatan Darat Bela Diri Jepang (Japan Ground Self Defense Forces), Angkatan 

Laut Bela Diri Jepang (Japan Maritime Self Defense Forces), Angkatan Udara 

Bela Diri Jepang (Japan Air Self Defense Forces), yang mana perluasan ini di 

bawah Badan Pertahanan Jepang (National Defense Agency). Walaupun pendirian 

Pasukan Bela Diri Jepang ini memicu banyak kontroversi, karena bertentangan 

dengan isi dari Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. Akan tetapi pemerintahan Jepang 

menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri ini memiliki tujuan hanya untuk membela 

negara Jepang dan kegiatannya hanya sebatas di dalam wilayah Jepang, oleh 

karenanya perlengkapan senjata pasukan ini tidak termasuk dalam kekuatan 

militer.41 

 Oleh karenanya, pemerintah Jepang kemudian menetapkan bahwa terdapat 

tiga kondisi dimana Pasukan Bela Diri ini dapat beroperasi, yakni:42 

1. Ketika Jepang tengah dihadapkan oleh situasi darurat dan terdapat agresi 

militer yang ilegal. 

                                                 
41 John O. Haley, 2016, Article 9 In The Post-Sunakawa World: Continuity And Deterrence Within 

A Transforming Global Context, Washington International Law Journal, Vol. 26, No. 1, hal: 2. 
42 Dini Oktavia, 2016, Respon Korea Selatan Terhadap Japan’s New Security Bills, Skripsi, 

Yogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal: 27. 
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2. Ketika Jepang tidak mempunyai cara lain untuk melawan suatu ancaman 

yang datang. 

3. Ketika dihadapkan dengan penggunaan kekuatan untuk membela diri yang 

diperlukan terbatas pada tingkat minimum. 

 Pada awalnya pemerintah maupun masyarakat Jepang mendukung adanya 

pemberlakuan pasal 9, akan tetapi pada tahun 1990-an telah terjadi berbagai 

perdebatan antara peran Pasukan Bela Diri dan penafsiran dari Pasal 9. Oleh 

karenanya pada saat menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2006, Perdana 

Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa ia akan melakukan peninjauan kembali 

terhadap fungsi dari Pasukan Bela diri dan terutama masalah terkait penafsiran 

Pasal 9. Hal ini ia maksudkan agar Jepang dapat mengambil peran yang lebih 

besar dalam memperjuangkan kemananan internasional dan untuk 

membangkitkan kembali pertahanan Jepang. 

2.2  Rencana Amandemen Pasal 9 oleh Shinzo Abe Periode I (2006-2007)  

 Konstitusi 1947 merupakan konstitusi Jepang yang dibentuk setelah 

kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Setelah kekalahannya tersebut, AS 

kemudian menduduki Jepang dan berusaha untuk melakukan demiliterisasi dan 

menyebarkan unsur-unsur demokrasi di Jepang, salah satunya yakni mengubah 

Konstitusi Meiji menjadi Konstitusi 1947 Jepang. Konstitusi 1947 ini kemudian 

diresmikan pada tanggal 3 Mei 1947. Konstitusi ini terdiri dari 103 pasal yang 

diantaranya membahas mengenai fungsi Kaisar, kabinet, Dewan Parlemen, hak 
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masyarakat hingga aturan terkait penolakan terhadap perang yang ada dalam Pasal 

9.43  

 Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Jepang tidak diperbolehkan untuk 

membangun kekuatan militer, dan menggunakan kekuatan militer tersebut sebagai 

alat untuk berperang melainkan hanya sebagai pelindung negara oleh karenanya 

kemudian Perdana Menteri Shinzo Abe ingin mengamandemen pasal tersebut. 

Upaya Shinzo Abe dalam mengamandemen pasal 9 ini dimaksudkan agar Jepang 

dapat keluar dari kebijakan pasifisme yang selama ini mereka anut. Adanya pasal 

tersebut juga membuat militer Jepang dikendalikan sepenuhnya oleh Amerika 

Serikat. Dimana kekuatan militer Jepang berpusat pada Pasukan Bela Diri Jepang 

(Japan Self Defense Force) yang hanya sebagai penjaga dan tidak diizinkan untuk 

beraktifitas ke luar negeri. 

 Shinzo Abe terpilih menjadi Perdana Menteri pada 26 September 2006. 

Pada masa jabatannya ini Abe memiliki agenda utama yang sering ia sebut “a 

beautiful country”. Pada 29 September 2006, melalui pidato pertamanya sebagai 

perdana menteri, Shinzo Abe mengatakan bahwa visinya adalah menciptakan “a 

beautiful country”. Negara yang indah dalam hal ini bahwa Shinzo Abe akan 

menciptakan Jepang sebagai negara yang menghargai budaya, tradisi, sejarah, 

alam, disiplin, dan juga sebagai negara yang dihormati oleh dunia.44  

                                                 
43 Prime Minister Japan and His Cabinet, diakses dalam: 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html (21/2/2018, 

13:20 WIB). 
44 Shinzo Abe, 2006, Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 165th Session of the 

Diet, Diakses dalam: https://japan.kantei.go.jp/abespeech/2006/09/29speech_e.html (25/2/2018, 

17:20 WIB). 



32 

 

 Shinzo Abe beranggapan bahwa citra negara Jepang sekarang ini tidaklah 

normal dikarenakan masyarakat Jepang selalu mengambil sikap yang pasif 

terhadap hal apapun seperti masalah dengan negara-negara lain, hal ini 

dikarenakan masyarakat Jepang memiliki kekhawatiran terhadap warisan sejarah 

masa lalu yang mereka miliki. Shinzo Abe kemudian beranggapan bahwa 

mengubah citra Jepang yang selalu berorientasi terhadap sejarah masa lalu 

merupakan tugasnya. Abe ingin Jepang lebih berorientasi pada masa depan.45 

Oleh karenanya Shinzo Abe kemudian memiliki agenda-agenda reformasi dalam 

bidang pendidikan, ekonomi, maupun pertahanan. Dalam bidang pendidikan, 

Shinzo Abe ingin melakukan perubahan dengan cara merevisi Undang-Undang 

Dasar Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan ini bersifat patriotik tersebut 

kemudian disahkan pada tanggal 22 Desember 2006. Dalam bidang pertahanan 

sendiri terlihat dari adanya keinginan Shinzo Abe untuk merevisi konstitusi 

1947.46 

 Pada masa jabatannya ini Shinzo Abe juga mengutarakan niatnya untuk 

mengubah Pasal 9, dimana ia mengatakan: “Saya percaya bahwa kita harus 

merevisi Pasal 9 dari sudut pandang bahwa kita harus melindungi negara ini dan 

negara ini juga harus memberikan kontribusi global dalam hal keamanan.” 

Shinzo Abe juga menyatakan bahwa: “saya ingin mengarahkan revisi Konstitusi 

                                                 
45 Shinzo Abe, 2006, Utsukushii kuni e (Toward a Beautiful Country), dalam: Dae Kyu Lee, 2016, 

Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s Two Administrations: Successes and Failures of Domestic 

and Security Policy, Thesis, California: Master of Art In Security Studies, Naval Postgraduate 

School, hal: 14. 
46 Dae Kyu Lee, 2016, Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s Two Administrations: Successes and 

Failures of Domestic and Security Policy, Thesis, California: Master of Art In Security Studies, 

Naval Postgraduate School, hal: 15. 
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selama masa jabatan saya”. Sebelumnya Shinzo Abe juga menyatakan dalam 

kampanyenya sebelum menjadi Perdana Menteri bahwa ia akan membuat 

amandemen Konstitusi sebagai salah satu visinya.47 

 Pada tahun 2007, Shinzo Abe mengesahkan pembentukan Badan Komisi 

Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives Commission on 

the Constitution). Dimana di dalam badan ini sebagian besar berisi terkait 

permasalahan perdebatan mengenai amandemen pasal 9. Perdebatan amandemen 

yang dibahas dalam Komisi ini terpusat pada argumen-argumen utama yang 

diajukan oleh Partai LDP, yakni:48 

a. Dibutuhkan adanya klarifikasi terkait konstitusionalitas angkatan 

bersenjata Jepang,  

b. perlunya penegasan terkait hak untuk membela diri, 

c. perlu adanya ketentuan konstitusional mengenai kerja sama militer dan 

nonmiliter oleh Jepang dalam usaha keamanan internasional. 

 Pada bulan April 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa ia 

akan berencana untuk membentuk sebuah badan atau “panel ahli” yang memiliki 

tugas untuk memeriksa terkait permasalahan amandemen Konstitusi. Badan ini 

rencananya akan difungsikan untuk menafsirkan kembali Pasal 9 agar 

memungkinkan Jepang untuk mengoperasikan militernya ditingkat internasional. 

Dengan membentuk panel ahli ini diperuntukkan agar Shinzo Abe dalam upaya 

                                                 
47 Hiroko Nakata, 2006, Abe Says He Will Tackle Constitution, Including Article 9, diakses dalam: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2006/11/01/national/abe-says-he-will-tackle-constitution-

including-article-9/#.WpKXRvG0nIU (25/2/2018, 19:20 WIB). 
48 Jiji, 2016, Article 9 And The Self-Defense Forces, diakses dalam: 

https://www.nippon.com/en/features/h00146/ (18/3/2018, 22:14 WIB). 
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menafsirkan kembali Pasal 9 terhindar dari ketentuan Konstitusi dalam mengubah 

makna Konstitusi tersebut.49 Pada bulan ini pula, Shinzo Abe mengeluarkan 

undang-undang untuk mengadakan Referendum revisi Konstitusi terkait 

peningkatan status Badan Pertahanan Jepang (Japan’s Defense Agency) menjadi 

Kementerian Pertahanan (Ministry of Defense). RUU Referendum Konstitusional 

ini yang telah diadopsi oleh Majelis Rendah bulan yang sama, kemudian mulai 

berlaku pada tahun 2010.50 

 Akan tetapi, untuk mengubah pasal 9 perlu dilakukan sesuai prosedur yang 

telah ditetapkan Konstitusi. Dimana peraturan amandemen suatu pasal telah 

ditetapkan dan tercantum dalam Pasal 96 Konstitusi 1947 Jepang. Dimana pasal 

96 Konstitusi 1947 Jepang tersebut berbunyi:51 

1) Amendments to this Constitution shall be initiated by the 

Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of 

all the members of each House and shall thereupon be 

submitted to the people for ratification, which shall 

require the affirmative vote of majority of all votes cast 

thereon, at a special referendum or at such election as the 

Diet shall specify. 

2) Amendments when so ratified shall immediately be 

promulgated by the the Emperor in the name of the 

people, as an integral part of this Constitution.52 

 Apabila diartikan yakni: 

                                                 
49 Craig Martin, 2007, The Case Against Revising Interpretations of The Japanese Constitution, 

The Asia Pasific Journal, Vol. 5, Issue. 5, diakses dalam: https://apjjf.org/-Craig-

Martin/2434/article.html (18/3/2018, 22:26 WIB). 
50 Shamshad A. Khan, 2012, LDP ‘Takes Back Japan’: The Creation of a National Military is on 

Abe’s Agenda, Idsa Issue Brief, hal:2.  
51 Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang 
52 Pasal 96 ini dapat diartikan bahwa untuk memulai suatu amandemen, maka harus ada usulan 

amandemen yang mendapatkan persetujuan dari 2/3 jumlah anggota setiap Diet yakni Majelis 

Rendah dan Majelis Tinggi, bila usulan tersebut telah terbentuk Diet kemudian mengadakan 

referendum untuk amandemen, dan kemudian perlu adanya pemungutan suara dan harus 

mendapatkan lebih dari 50% suara dari referendum untuk mengesahkan amandemen tersebut. 



35 

 

1) Amandemen Konstitusi ini harus diinisiasi oleh Dewan 

Parlemen, melalui pemungutan suara dari dua pertiga 

atau lebih dari semua anggota masing-masing faksi dan 

kemudian akan diserahkan kepada rakyat untuk ratifikasi, 

yang akan memerlukan suara mayoritas setuju dari 

semua faksi, pada referendum khusus atau seperti di 

pemilu Dewan Parlemen harus menetapkan. 

2) Amandemen setelah diratifikasi harus segera diumumkan 

oleh Kaisar atas nama rakyat, sebagai bagian dari 

Konstitusi ini. 

 Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 96 diatas bahwa untuk 

mengamandemen suatu pasal dalam Konstitusi 1947 maka diperlukan dua pertiga 

suara dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi di dalam Parlemen Nasional (Diet) 

dan kemudian harus diratifikasi dalam sebuah referendum nasional. 

 Akan tetapi, Shinzo Abe mengundurkan diri dari jabatannya pada 

September 2007, disebabkan oleh adanya isu korupsi dalam kabinetnya dan 

permasalahan kesehatan Shinzo Abe. Akibatnya ia belum dapat mewujudkan 

keinginannya tersebut. 

2.3  Rencana Amandemen oleh Shinzo Abe Periode II dan III (2012-2017) 

 Shinzo Abe kembali menjabat pada tanggal 26 Desember 2012, dimana 

dalam masa jabatannya ini Shinzo Abe melanjutkan rencana kebijakannya terkait 

amandemen Pasal 9.  Menurut Shinzo Abe untuk dapat mengamandemen pasal 9 

maka diperlukan terlebih dahulu merevisi Pasal 96 yang membahas terkait 

amandemen Konstitusi. Hal ini dikarenakan persyaratan yang tercantum di dalam 

Pasal 96 bahwasannya amandemen suatu pasal hanya bisa dilakukan apabila 

mendapat dua pertiga suara atau dukungan dari Majelis Tinggi maupun Rendah 
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dan mendapatkan suara mayoritas dalam referendum nasional atau biasa disebut 

pemilu.53 

 Pasal 9 Konstitusi Jepang ini sebelumnya mengandung artian atau 

penafsiran sebagai berikut:54 

1) Jepang diizinkan memiliki hak untuk mempertahankan maupun membela 

diri sesuai dengan kebutuhan yang telah tercantum pada konstitusi. (Hal 

ini berarti Jepang dan masyarakatnya harus berfokus menyuarakan 

perdamaian dunia yang telah tercantum pada konstitusi yang mengatur 

terkait penolakan perang). 

2) Pandangan pemerintahan Jepang terhadap pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang. 

(Jepang diperbolehkan menggunakan dan meningkatkan kekuatan 

pertahanana akan tetapi dalam skala minimum dan hanya digunakan dalam 

kondisi defensif, tidak diperbolehkan memiliki ataupun membangun 

pertahanan militer yang bersifat ofensif yang dapat menimbulkan 

kerusakan). 

3) Batasan geografis dalam melakukan hak bela diri (self defense). (Jepang 

tidak diperbolehkan untuk mengirim militernya keluar wilayah negara 

Jepang). 

4)  Hak bela diri Jepang. Jepang memiliki hak untuk membeli dari tetapi 

bukan sebagai hak untuk dapat menyatakan perang terhadap negara lain. 

                                                 
53 Jeremy A. Yellen, Shinzo Abe’s Constitutional Ambitions, diakses dalam: 

http://thediplomat.com/2014/06/shinzo-abes-constitutional-ambitions/ (22/2/2018, 13:41 WIB).  
54 Wildan Faisol, 2015, Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014, Skripsi, Jember: 

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember, hal: 59. 
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 Pada tahun 2012, Partai Shinzo Abe yakni LDP mengeluarkan draft revisi 

Konstitusi dimana di dalamnya berisi penegasan hak Jepang untuk membela diri 

dan juga terkait penegasan peran dari militer Jepang. dimana proposal tersebut 

berisi terkait revisi Pasal 9 yang mana partai ini ingin mempertahankan pasifisme 

yang ada di paragraph pertama, akan tetapi menghapus paragraph kedua yang 

berisi larangan negara Jepang untuk mempertahankan potensi perang. Akan tetapi 

proposal ini belum dapat diwujudkan oleh partai LDP.55 

 Pada bulan Mei 2014, badan Penasehat pemerintahan Shinzo Abe yang ia 

bentuk pada tahun 2007 yang bernama Advisory Panel on Reconstruction of the 

Legal Basis for Security56 menerbitkan sebuah buku laporan rekomendasi yang 

berisi:57 

Lingkungan keamanan di sekitar Jepang semakin parah, karena 

berbagai faktor termasuk kemajuan teknologi, perluasan ancaman 

lintas batas, dan perubahan keseimbangan daya antar negara. Selain 

itu, memperdalam aliansi Jepang dan AS dan perluasan mekanisme 

kerjasama keamanan regional, bersamaan dengan semakin 

banyaknya kasus yang harus ditangani secara keseluruhan oleh 

masyarakat internasional, Jepang perlu memenuhi peran yang lebih 

besar lagi di sejumlah wilayah. Mengingat percepatan perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan keamanan, sekarang Jepang 

menghadapi situasi dimana tanggapan yang memadai tidak dapat 

lagi diambil berdasarkan interpretasi konstitusional sampai saat ini 

untuk menjaga perdamaian dan keamanan Jepang dan mewujudkan 

perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut dan di dalam 

Komunitas internasional. 

                                                 
55 Jiji, 2016, Article 9 And The Self-Defense Forces, diakses dalam: 

https://www.nippon.com/en/features/h00146/ (18/3/2018, 21:16 WIB). 
56 Panel Penasehat ini merupakan badan yang dibentuk Shinzo Abe yang mempunyai tugas untuk 

mempertimbangkan legalitimasi aturan-aturan terkait tindakan militer. 
57 Jon Lunn, Claire Mills, 2015, Japan: Abe’s Constitutional and Security Agenda, diakses 

dalam:  http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07115/SN07115.pdf 
(25/2/2018, 23:05 WIB). 
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Ketentuan ayat 1 Pasal 9 ditafsirkan melarang ancaman atau 

penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan 

perselisihan internasional. Ketentuan tersebut harus diartikan tidak 

melarang penggunaan kekerasan untuk tujuan pembelaan diri, atau 

memaksakan pembatasan konstitusional apapun terhadap kegiatan 

yang sesuai dengan hukum internasional. Ketentuan ayat 2 Pasal 9 

diartikan sebagai penetapan bahwa "untuk mencapai tujuan paragraf 

sebelumnya, "potensi perang tidak akan pernah dipertahankan. 

Paragraf ini seharusnya ditafsirkan sebagai tidak melarang 

pemeliharaan kekuatan untuk keperluan lain, yaitu pembelaan diri 

atau yang disebut sebagai kontribusi internasional terhadap usaha 

internasional.  

 Pada tanggal 1 Juli 2014, setelah adanya perdebatan akibat laporan Panel 

Penasehat tersebut, Shinzo Abe mengumumkan bahwa ia beserta kabinetnya telah 

menyetujui untuk mengreinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap isi dari pasal 9 

terutama pada kalimat, “use of force as means of settling international disputes”, 

yang apabila diartikan, “penggunaan kekuatan sebagai alat untuk menyelesaikan 

perselisihan internasional.”58 Menurut Panel Penasehat Shinzo Abe, kata 

“perselisihan internasional” harus diartikan sebagai “perselisihan yang melibatkan 

Jepang secara langsung.” Hal tersebut memungkinkan Jepang untuk mempunyai 

gerak yang lebih bebas dalam berpartisipasi dalam collective self defense 

(berpartisipasi dalam misi keamanan kolektif). 

 Dalam penafsiran ulang ini kemudian memunculkan prinsip-prinsip baru 

yakni negara Jepang dalam menggunakan kekuatan harus memenuhi beberapa 

kondisi yakni:59 

                                                 
58 William Choong, Defense and Japan’s Constitutional Debate, diakses dalam: 

https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2015-1e95/survival--global-politics-and-

strategy-april-may-2015-96a3/57-2-14-choong-6134 (23/2/2018, 15:17 WIB). 
59 Jeremy A. Yellen, Ibid. 
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1) Apabila Jepang dan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang 

diserang (apabila suatu kekuatan mengancam Jepang maupun negara yang 

memiliki hubungan dekat dengan Jepang maka pertahanan Jepang akan 

bertindak). 

2) Apabila tidak ada cara lain selain bertindak menghadapi ancaman tersebut 

demi menjamin keselamatan rakyat Jepang. 

3) Jepang akan menggunakan kekuatan pertahanannya secara minimum. 

 Penafsiran ulang tersebut berarti meskipun dalam Konstitusi 1947 

menyatakan bahwa Jepang akan meninggalkan perang sebagai salah satu dari hak 

kedaulatan negara, namun dengan adanya reinterpretasi tersebut membuat 

Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self Defense Forces) akan berpartisipasi dalam 

berbagai tindakan yang mengarah pada pembelaan diri secara kolektif (Collective 

self defense).60 Pembelaan diri secara kolektif ini diartikan bahwa Jepang dapat 

menggunakan kekuatan militernya dan memiliki hak untuk mengusir ancaman 

bersenjata yang menganggu Jepang maupun negara sekutunya. 

 Pada tanggal 24 Desember 2014, Shinzo Abe dan LDP beserta partai 

koalisinya Komeito memenangkan kembali Pemilihan Umum pada Majelis 

Rendah dan Majelis Tinggi. Pemilu ini diadakan atas usulan Shinzo Abe agar 

mempertahankan kedudukannya beserta keinginannya untuk mengamandemen 

Pasal 9.61 

 Pada 19 September 2015, pemerintah Jepang mengesahkan Rancangan 

Undang-Undang Keamanan baru (The Legislation for Peace and Security). 

                                                 
60 William Choong, ibid. 
61 Jon Lunn, Claire Mills, 2015, ibid.  
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Undang-undang Keamanan baru ini berisi terkait penafsiran ulang Pasal 9, dimana 

sebelumnya penafsiran Pasal 9 ini berarti bahwa Pasukan Bela Diri Jepang (Self 

Defense Forces) hanya untuk pertahanan diri tidak untuk sebagai alat untuk 

melakukan kerja sama kolektif dengan negara aliansi. Akan tetapi dengan adanya 

penafsiran ulang UU Keamanan Jepang kemudian memiliki artian: 

1. Memperluas peran dari Pasukan Bela Diri Jepang dalam berpartisipasi 

dalam keamanan internasional, seperti mengirimkan pasukan militer untuk 

berperan dalam Peace Keeping Operation pada daerah-daerah konflik. 

2. Kerjasama kolektif dengan negara aliansi dengan artian apabila Jepang 

maupun negara aliansi mendapat serangan militer yang dapat mengancam 

keamanan Jepang. 

3. Jepang dapat mengirimkan pasukan militernya untuk membantu negara 

aliansi yang terkena konflik.  

 Pada bulan Mei 2017, Shinzo Abe mengusulkan untuk menambahkan 

sebuah paragraf dalam Pasal 9 yang menguraikan terkait pelegalan Pasukan Bela 

Diri Jepang (Japan Self Defense Force), akan tetapi rencana amandemen tersebut 

masih mempertahankan paragraf 2 pada pasal 9. Dimana draft amandemen pasal 9 

tersebut telah dikerjaan oleh LDP dan direncanakan akan diserahkan ke Dewan 

Parlemen (Diet). Berbeda pada tahun 2012, dimana Shinzo Abe beserta partainya 

menyusun draft yang berbeda dan berniat untuk menghapus paragraf kedua dari 
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pasal 9, yang mana kemudian memicu kritik dari oposisi yang menurut mereka 

paragraf kedua harus tetap dipertahankan.62 

 Pada tanggal 3 Mei 2017 yang merupakan hari peringatan 70 tahun 

Konstitusi Jepang. Di dalam acara peringatan tersebut Shinzo Abe mengatakan 

bahwa ia menargetkan perubahan Konstitusi yakni pasal 9 akan selesai pada tahun 

2020, yakni bersamaan pada saat digelarnya Tokyo Summer Olympic and 

Paralympic Games. Dalam sambutannya, Shinzo Abe juga mengatakan bahwa 

amandemen diperlukan agar dapat memberikan kejelasan dari identitas dan fungsi 

pada Pasukan Bela Diri Jepang (SDF).63 Pada bulan ini pula, terdapat survey yang 

mengatakan bahwa 31% masyarakat mengatakan menentang usulan amandemen 

yang dilakukan oleh Shinzo Abe, 28% masyarakat mendukung, sedangkan 32% 

mengatakan tidak yakin akan hal tersebut.64 

 

 

 

 

 

                                                 
62 LDP To Use Abe’s Revision Plan For Article 9 As a Campaign Pledge, diakses dalam: 

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201709200035.html (20/2/2018, 22:45 WIB).  
63 Abe: Jepang lahir Kembali Tahun 2020 dan Belajar Sampai Dengan SMA Bakalan Gratis, 

diakses dalam: http://www.tribunnews.com/internasional/2017/05/03/abe-jepang-lahir-kembali-

tahun-2020-dan-belajar-sampai-dengan-sma-bakalan-gratis (20/2/2018, 22:55 WIB). 
64 Mainichi Shimbun, dalam: Yasuo Hasebe, What Comes After Japan’s Constitutional 

Amendment, diakses dalam: http://www.eastasiaforum.org/2017/07/21/what-comes-after-japans-

constitutional-amendment/ (22/2/2018, 13:30 WIB).  
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Gambar 2.1 Shinzo Abe Dalam Pertemuan dengan Partai LDP 

 

Shinzo Abe dalam Pertemuan dengan partainya membahas terkait amandemen Pasal 9. 

Sumber: https://www.nytimes.com 

 

 Pada 22 Oktober 2017, Shinzo Abe memenangkan kembali pemilu cepat 

yang membuat Shinzo Abe dapat memperpanjang kedudukannya sebagai perdana 

menteri. Partai LDP beserta koalisinya yakni partai Komeito berhasil 

memenangkan 312 kursi dari 465 kursi anggota di Majelis Rendah, hal tersebut 

juga menandakan Shinzo Abe mendapatkan dua pertiga kursi dikedua Majelis 

Tinggi dan Majelis Rendah. Partai LDP juga telah mengeluarkan peraturan baru 

pada Maret 2017 terkait perpanjangan batas waktu untuk masa menjadi pemimpin 

partai. Peraturan baru tersebut kemudian membuat Shinzo Abe dapat menjalankan 

jabatannya sebagai Presiden partai LDP tiga tahun berturut-turut dari tahun 2012 
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hingga tahun 2021. Menjabat sebagai perdana menteri dalam tiga periode 

berturut-turut menjadikan Shinzo Abe sebagai perdana menteri terlama yang 

pernah ada di Jepang.65 

 Dilihat dari perolehan suara ini Shinzo Abe kemungkinan dapat 

memenangkan suara untuk mengamandemen pasal 9 yang ditujukan untuk dapat 

melegitimasikan keberadaan Pasukan Bela diri Jepang (SDF) yang telah ia 

tetapkan untuk menyelesaikan amandemen ini pada tahun 2020. Akan tetapi di 

dalam referendum di masyarakat hal itu terlihat masih sulit, dikarenakan dari 

survei bulan Oktober ini bahwa 35% masyarakat Jepang setuju dengan adanya 

amandemen, akan tetapi 42% masyarakat masih menentang rencana kebijakan 

Shinzo Abe tersebut. Akan tetapi angka penolakan ini lebih sedikit dibandingkan 

dengan tahun lalu yakni pada 2016, dimana terdapat 61% masyarakat yang 

menolak perubahan pada Pasal 9 Konstitusi Jepang.66 Pada 3 November 2017  

sekitar 40.000 masyarakat berkumpul di luar gedung Parlemen Jepang memprotes 

upaya Perdana Menteri Shinzo dalam mengubah konstitusi Jepang.67 

 Pasukan SDF Jepang telah mendapatkan perluasan gerak, hal ini 

mengakibatkan Jepang telah dapat berpartisipasi dalam misi-misi perdamaian 

PBB. Akan tetapi larangan menggunakan militer sebagai perlawanan dari 

ancaman membatasi jenis maupun jumlah kekuatan militer Jepang dalam 

pengoperasiannya. Namun, walaupun pasukan SDF tidak memiliki legitimasi 

                                                 
65 Xiaoxiong Yi, A Reborn Japan Under Shinzo Abe, diakses dalam: 

http://www.mariettatimes.com/opinion/local-columns/2017/10/a-reborn-japan-under-shinzo-abe/ 

(18/3/2018, 15:37 WIB) 
66 Ibid.  
67 Xinhua, Japan’s Ruling LDP Pushes Ahead Constitutional Revision Amid Opposition, diakses 

pada: http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/20/c_136841008.htm (16/3/2018, 20:40 WIB). 
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dalam pengoperasiannya, tetapi pasukan SDF Jepang merupakan pasukan yang 

memiliki angkatan bersenjata yang berada di peringkat keempat angkatan 

bersenjata terkuat di dunia. Akan tetapi fungsi SDF ini hanya sebatas dapat 

membela negara maupun negara aliansi apabila mendapatkan serangan. Oleh 

karenanya Shinzo Abe ingin merevisi Pasal 9 agar Jepang tidak hanya dapat 

membela diri tetapi juga agar angkatan bersenjata Jepang mendapatkan kebebasan 

dalam menyerang balik. 

Tabel 2.1  Timeline Kebijakan Shinzo Abe Menuju Rencana Amandemen 

Pasal 9 

Tanggal Kebijakan Shinzo Abe 

2007 Pembentukan House of Representatives Commission on The 

Constitution 

April 2007 Perencanaan pembentukan Panel Ahli 

April 2007 Pengeluaran RUU Referendum Konstitusi terkait peningkatan 

status Badan Pertahanan Jepang menjadi Kementerian Pertahanan 

2010 Pemberlakuan resmi status Kementerian Pertahanan 

2012 Pengeluaran draft revisi Konstitusi oleh partai LDP 

Mei 2017 Penerbitan buku laporan terkait penafsiran ulang Pasal 9 oleh 

Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security 

1 Juli 2014 Pemberlakuan penafsiran baru dari Pasal 9 

19 

September 

2015 

Pengesahan RUU Keamanan Baru 

Mei 2017 Pengusulan penambahan dan perubahan paragraf dalam Pasal 9 

3 Mei 2017 Shinzo Abe mengumumkan akan menyelesaikan target amandemen 

Pasal 9 pada tahun 2020. 


