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BAB II 

 

KEBIJAKAN SHINZO ABE DALAM KERJASAMA PERTAHANAN 

JEPANG DENGAN INDONESIA PADA TAHUN 2015 

Dalam bab 2 ini peneliti akan menjelaskan informasi yang dapat mendukung 

analisis faktor eksternal dan internal. Dua faktor ini yang mempengaruhi kebijakan 

Perdana Menteri Shinzo Abe dalam kerjasama pertahanan Jepang dan Indonesia pada 

tahun 2015. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 

gambaran umum kebijakan pertahanan Jepang dan menjelaskan kebijakan kerjasama 

pertahanan Jepang-Indonesia pada tahun 2015. 

2.1 Kebijakan Pertahanan Jepang 

Salah satu determinan yang mempengaruhi sebuah negara dalam menetapkan 

kebijakan pertahanan adalah mempertimbangkan faktor keamanan. Dinamika situasi 

dan kondisi keamanan sekitar wilayah negara dapat diprediksi sebagai faktor yang 

menentukan arah kebijakan pertahanan dalam sebuah negara. Kebijakan tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk merespon ancaman yang datang dari luar wilayah 

negara. Jepang sebagai salah satu negara maritim yang ada di Kawasan Asia Timur, 

guna menjaga keamanan negara perlu membangun pertahanan negara yang kuat 

dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin keamanan dan 

pertahanan Jepang. 
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2.1.1 Dinamika Kebijakan Pertahanan Jepang 

Kebijakan pertahanan Jepang telah mengalami pasang surut sebelum dan 

sesudah Perang Dunia II. Sebelum perang dunia Jepang merupakan negara yang 

memiliki kekuatan militer. Pasca Perang Dunia II, Jepang menjadi negara militer pasif 

yang hanya memiliki pasukan pertahanan negara. Setelah Perang Dingin, kebijakan 

Jepang berfokus untuk membangun perekonomian. Akan tetapi, memasuki abad ke 21, 

kebijakan pertahanan Jepang mengalami banyak perubahan, terutama di bawah 

kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe. 

Pasca Perang Dunia II Jepang dan AS menyetujui beberapa kesepakatan 

sebagai komitmen perdamaian diantaranya Postdam Declaration, San Fransisco 

Treaty yang berupa perjanjian damai antara AS dan Jepang, serta Japan-US Security 

Treaty yang menjadi awal kerjasama keamanan antara AS dan Jepang. Kesepakatan 

tersebut memberikan pengaruh besar bagi Jepang. Postdam Declaration merupakan 

salah satu kesepakatan yang memberikan pengaruh besar pada masa depan pertahanan 

dan keamanan Jepang. Pemerintah Jepang menerapkan konstitusi baru yaitu konstitusi 

1947, dimana pasal 9 dalam konstitusi tersebut menegaskan konsep pasifisme yang 

membatasi kekuatan militer Jepang dan meminimalisir keterlibatan Jepang pada unsur 

perang, dan juga mengakui kedaulatan rakyat.42 Pasal 9 berbunyi: 

“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 

                                                           
42 Wildan Faisol, 2015, Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014, skripsi, Jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Jember. 
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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.”43 

 

Ketentuan pada Pasal 9 dalam konstitusi 1947 kemudian melarang Jepang 

untuk membangun dan mengembangkan kekuatan militer. Jepang hanya diperbolehkan 

memiliki Self Defense Forces (SDF) sebagai kekuatan pertahanan negara. SDF 

sebelumnya bernama Jietai dibentuk pada tahun 1954 oleh Perdana Menteri Yoshida 

Sigeru. SDF terdiri dari Pasukan Bela diri Darat (Ground Self Defense Forces), 

Pasukan Bela diri Laut (Marine Self Defense Forces), dan Pasukan Bela diri Udara (Air 

Self Defense Forces). Keamanan nasional Jepang merupakan fungsi utama SDF yang 

memiliki 3 kemungkinan penggunaan kekuatan yaitu ketika terjadi agresi mendadak 

yang mengancam keamanan nasional Jepang, apabila ketika tidak ada acara lain untuk 

melakukan serangan balasan yang memadai dan menggunakan kekuatan minimum 

yang diperlukan untuk mengusir agresi tersebut.44 

Adapun dasar-dasar kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dunia II:45  

1. Kebijakan pertahanan yang bersifat eksklusif, yaitu Jepang tidak akan 

menggunakan kekuatan militernya kecuali terdapat ancaman nyata terhadap 

keamanan dalam negeri Jepang dan menggunakan kekuatan militernya dijaga 

pada tingkat yang minimum bagi pertahanan diri. Hal ini sesuai dengan strategi 

                                                           
43 Ministry of Defense, Fundamental Concepts of National Defense, diakses dalam 

https://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp02.html, (29/03/2019, 12:55 WIB) 
44 Ibid 
45 Ibid 

https://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp02.html
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pertahanan pasif yang terdapat dalam konstitusinya. Oleh karena itu, Jepang 

tidak diperbolehkan mempunyai kekuatan militer yang mampu menyerang 

negara lain, sebagai contoh Self Defense Forces (SDF) tidak diperbolehkan 

mempunyai Inter-Continental Ballistic Missile (ICBM). 

2. Jepang tidak akan menjadi negara militer kuat, dalam arti bahwa kekuatan 

militer Jepang tidak akan mengancam negara lain.  

3. Jepang akan mematuhi tiga prinsip non-nuklir, yaitu: tidak mempunyai 

persenjataan nuklir, tidak memproduksi persenjataan nuklir, dan tidak 

memperbolehkan persenjataan nuklir di Jepang. 

4. Kekuatan militer Jepang tetap berada dibawah kekuasaan sipil sebagai ciri 

dari negara demokrasi. Operasi pertahanan SDF tetap memerlukan persetujuan 

dari legistatif. 

Dasar-dasar kebijakan pertahanan Jepang diatas kemudian dijadikan acuan 

dalam setiap pengambilan keputusan untuk kebijakan pertahanan Jepang.  

Kemudian pada perkembangannya di akhir tahun 1970-an, kondisi politik dan 

keamanan Jepang mengalami banyak perubahan setelah adanya pengaruh kuat dari 

doktrin Yoshida atau Yoshida doctrine46, yang menjadi dasar pembuatan kebijakan di 

Jepang. Adanya doktrin tersebut berhasil membuat perekonomian Jepang berangsur 

stabil pasca perang dunia II. Bersamaan dengan meningkatnya perekonomian Jepang, 

                                                           
46 Strategi besar untuk Jepang pasca perang yang ditetapkan oleh perdana menteri saat itu Yoshida 

Shigeru yang melihat Jepang bergantung pada Amerika Serikat untuk kebutuhan keamanannya sehingga 

Jepang dapat fokus pada pemulihan perekonomian. 
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sejalan juga dengan meningkatnya kapabilitas dari SDF Jepang di bidang pertahanan 

dan keamanan. Kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang mulai mengalami 

perubahan yang ditunjukkan oleh meningkatnya anggaran militer Jepang.47  

Selama ini yang menjadi dasar bagi program pertahanan Jepang adalah 

National Defense Program Outline (NDPO). NDPO pertama Jepang tahun 1976 

memperkenalkan konsep “Basic Defense Force” dengan tujuan untuk menciptakan 

kekuatan pertahanan minimum guna menekan dan mencegah invansi ke Jepang. Hal 

tersebut sekaligus menekankan bahwa kekuatan pertahanan Jepang (1) harus 

dilengkapi dengan berbagai fungsi yang diperlukan untuk pertahanan, (2) berada dalam 

postur yang seimbang dalam organsasi dan penyebaran, termasuk bantuan logistik (3) 

mengambil sikap yang memadai di masa damai (4) mencegah dan menangkal invansi 

yang disebut dengan “ limited and small-scale aggression dan (5) disesuaikan dalam 

situasi dan posisi ketika terjadi perubahan yang diperlukan sehubungan dengan 

kemampuan pertahanan.48 

NDPO Jepang pada saat itu memiliki beberapa prinsip pada kebijakan 

pertahanan. Prinsip tersebut bertujuan untuk Jepang berperan aktif dalam menjaga 

keamanan dunia internasional dari ancaman eksternal negara, terutama di kawasan 

Asia Pasifik.  Prinsip tersebut adalah:49 

                                                           
47 Council on Foreign Relations, US-Japan Defense Treaty, diakses dalam 

https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-security-alliance (19/12/2018, 23:37 WIB) 
48 Defense of Japan, NDPG 1976, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2014/DOJ2014_2-4-1_web_1031.pdf (13/12/2018, 11:41 

WIB) 
49 Ibid 

https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-security-alliance
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2014/DOJ2014_2-4-1_web_1031.pdf
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1. Kebijakan yang berfokus pada pertahanan negara 

2. Tidak membentuk kekuatan militer yang besar 

3. Menerapkan peraturan-peraturan dalam hal pemakaian tenaga Nuklir 

(Three non-Nuclear Principles) 

4. Mempertahankan legitimasi pihak sipil atas militer 

5. Menerapkan tiga prinsip transfer peralatan pertahanan (Three Principles on 

Army Export) 

6. Menetapkan anggaran pertahanan sebesar 1% dari Produk Domestic Bruto 

(PDB) 

Pasca Perang Dingin, adanya perubahan sistem pada dunia internasional 

mendorong Jepang untuk meninjau kembali NDPO 1976. NDPO tersebut dirasa tidak 

relevan lagi untuk dijadikan pedoman kebijakan pertahanan Jepang karena tidak 

menjelaskan mengenai hubungan bilateral dengan suatu negara dalam menghadapi 

kemungkinan terjadi ancaman di suatu kawasan. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang 

memperbarui program pertahanannya yang kemudian disebut dengan Garis Besar 

Program Pertahanan Nasional (National Defense Programs Guidelines, NDPG) pada 

tahun 1995 dan dilaksanakan mulai tahun 1996.50  

Dasar program pertahanan Jepang tahun 1996 sendiri sampai saat ini telah 

mendapatkan beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 2004, 2010, dan 2014. Pada NDPG 

                                                           
50 Ministry of Defense, 2006, The Basic of Japan’s Defense Policy, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/2-2-1.pdf (11/12/2018, 11:20 WIB) 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/2-2-1.pdf
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tahun 2005 menetapkan dua tujuan keamanan: (1) mencegah ancaman langsung dari 

mencapai Jepang dan, jika ada, mengusirnya dan meminimalkan kerusakan, dan (2) 

meningkatkan keamanan di lingkungan internasional, sehingga mengurangi 

kemungkinan ancaman apa pun yang dihadapi Jepang di tempat pertama.51 Tujuan 

tersebut menekankan bahwa Jepang berupaya membangun kekuatan pertahanan 

Jepang, dengan cara stabilisasi keamanan lingkungan di kawasan regional, kawasan 

Asia Pasifik maupun kawasan keamanan Global. Dalam NDPG tersebut Jepang juga 

menyebutkan bahwa Tiongkok merupakan masalah keamanan yang sedang dihadapi.52  

 Konsep dalam pertahanan Jepang mengalami perubahan pada NDPG 2011. 

Awalnya Jepang menerapkan Basic Defense Force Concept sampai pada NDPG 2004. 

Pada NDPG 2011 konsep tersebut diubah menjadi Dynamic Defense Force. Konsep 

yang baru membuat SDF melakukan tindakan yang lebih aktif, yaitu dengan 

melakukan serangkaian operasi militer secara rutin dengan kegiatan-kegiatan seperti 

operasi intelijen dalam kondisi normal sekalipun.53 Dengan demikian, NDPG 2010 

berfokus pada operasi yang dilakukan SDF daripada   mempertahanan konsep dasar 

yang menekankan keberadaan kekuatan pertahanan. NDPG tesebut menetapkan bahwa 

kemampuan pertahanan Jepang di masa depan menjadi dinamis dan secara proaktif 

                                                           
51 Ministry of Defense, 2004, National Defense Programs Guidelines, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf (11/12/2018, 12:42 WIB) 

Untuk tujuan ini, Pedoman menetapkan kombinasi terpadu dari tiga pendekatan, (1) upaya Jepang 

sendiri, (2) Pengaturan Jepang-AS, dan (3) Kerjasama dengan komunitas internasional. 
52 Ibid 
53 Ministry of Defense, 2010, Content of the 2010 NDPG, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf (11/12/2018, 13:09 

WIB) 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf
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melakukan berbagai kegiatan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, NDPG 2010 

mencanangkan pengembangan Angkatan Pertahanan Dinamis yang menunjukkan 

kesiapan, mobilitas, fleksibilitas, kesinambungan, dan keserbagunaan, didukung oleh 

kemampuan teknis dan keterampilan intelijen canggih, mengingat tren di tingkat 

teknologi militer.54 

 

 Selanjutnya dinamika kebijakan pertahanan Jepang dipengaruhi oleh situasi 

politik dan keamanan internasional yang mengalami perubahan di era tahun 2000-an. 

Kondisi itu pula yang mempengaruhi peta perpolitikan dunia, termasuk kebijakan 

pertahanan Jepang. Dinamika pertahanan Jepang berubah dari keadaan masyarakat 

Jepang yang militeristik pada masa sebelum Perang Dunia II, hingga Jepang 

mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan mengakibatkan Jepang untuk 

akhirnya memberlakukan Konstitusi tahun 1947 pasal 9 sebagai dasar pengambilan 

kebijakan pertahanan. Terpilihnya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang pada 

September 2006 membawa suasana baru dalam perubahan kebijakan pertahanan 

Jepang.  Shinzo Abe yang juga ketua dari salah satu partai besar di Jepang yaitu Liberal 

Democratic Party (LDP) memiliki fokus kebijakan dalam hal pertananan. 

 Kebijakan pertahanan Shinzo Abe yang dominan pada periode pertamanya 

adalah pembaharuan terhadap Biro Pertahanan Jepang bernama JDA (Japan Defense 

Agency) yang telah terbentuk selama 53 tahun menjadi Kementrian Pertahanan Jepang 

                                                           
54 Ibid 
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pada tanggal 9 Januari 2007.55 Menurut serangkaian undang-undang mengenai 

perubahan status dari Japanese Defense Agency (JDA) menjadi Kementerian 

Pertahanan Jepang atau The Defense Ministry, Kementerian Pertahanan Jepang 

mendapatkan wewenang penuh untuk menentukan kebijakan dan anggaran terkait 

keamanan dan pemerintahan Jepang. Status Kemeterian Pertahanan yang baru 

memiliki tujuan utama meningkatkan fungsi pembentukan dan perencanaan kebijakan 

pertahanan dan keamanan untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap dalam 

menanggapi berbagai ancaman maupun situasi darurat.56 Namun, kepemimpinan 

Shinzo Abe tidak berlangsung lama karena Abe kemudian mengundurkan diri pada 

bulan September.57 

 Shinzo Abe membuktikan reformasi besar pada pertahanan Jepang melalui 

kesempatannya menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dalam periode keduanya 

pada tahun 2012. Shinzo Abe memenangkan dukungan sebanyak 328 dari total 480 

anggota majelis rendah.58 Setelah menjabat kembali menjadi Perdana Menteri, Shinzo 

Abe segera mempercepat reformasi pertahanan yang sempat tertunda sejak 

mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2007. Dalam setahun 

                                                           
55 Ministry of Defense, About Ministry-History, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/e/about/history.html (16/05/2018, 12:12 WIB) 
56 Ibid. Menteri Pertahanan Jepang pertama adalah Fumio Kyuma. Menteri Pertahanan akan bertugas 

mengawasi Pasukan Bela Diri Jepang dibawah Panglima Tertinggi, yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe. 
57 Norimitsu Onishi, 2007, Prime Minister of Japan to Step Down, diakses dalam 

https://www.nytimes.com/2007/09/12/world/asia/12cnd-japan.html (13/12/2018, 10:40 WIB) 

Shinzo Abe mengundurkan diri akibat hilangnya kepercayaan publik atas isu-isu politik yang terjadi 

pada masa kepemimpinannya. 
58 Martin Fackler, Ex-Primier Is Chosen to Govern Japan Again, diakses dalam 

https://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html 

(16/05/2018, 13:48 WIB) 

http://www.mod.go.jp/e/about/history.html
https://www.nytimes.com/2007/09/12/world/asia/12cnd-japan.html
https://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html
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menjabat, pemerintahan Abe mengeluarkan tiga pilar kebijakan baru. Adapun tiga pilar 

kebijakan Abe yaitu National Security Council (NSC) pertama di Jepang pada tanggal 

4 Desember 2013, National Security Strategy (NSS) Komprehensif pertama kali di 

Jepang pada tanggal 7 Desember 2013, dan memperbarui National Defense Program 

Guidelines (NDPG) tahun 2014 sebagai pedoman baru bagi pertahanan nasional 

Jepang.59 

 NSC bertujuan untuk menyediakan sebuah forum diskusi strategis yang akan 

membahas berbagai masalah keamanan nasional secara rutin dibawah pimpinan 

Perdana Menteri.60 Selanjutnya tugas NSC adalah menerapkan NSS dan NDPG baru 

Jepang tahun 2014. NSS merupakan strategi keamanan baru Jepang, yaitu strategi 

keamanan yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip keamanan, kepentingan, dan 

tujuan nasional Jepang.61 NSS mempresentasikan kebijakan dasar keamanan Jepang 

selama kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Jepang. NSS pertama 

yang digagaskan oleh NSC mencantumkan konsep “Proactive Contribution to Peace” 

dimana konsep tersebut kemudian menjadi pedoman bagi kementerian pertahanan 

Jepang dalam menyusun NDPG 2014.  

                                                           
59 Adam P.Liff, 2015, Japan’s Defense Policy:Abe the Evoluntionary, The Washington Quarterly 38:2 

pp. 79-99, diakses dalam 

http://www.adamphailliff.com/documents/Liff2015_TWQ_AbeTheEvolutionary.pdf (16/05/2018, 

14:11 WIB) 
60 MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), Foreign Policy-Japan’s Security Policy, diakses dalam 

http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000080.html (17/05/2018, 15:12 WIB) 
61 Ibid 

http://www.adamphailliff.com/documents/Liff2015_TWQ_AbeTheEvolutionary.pdf
http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000080.html
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 Konsep “Proactive Contribution to Peace” yang terdapat dalam NSS 

kemudian dijadikan acuan dalam NDPG 2014 untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

Pertahanan baru di Jepang dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe. 

Jepang sebagai negara maritim di Asia Pasifik harus berupaya menjaga dan 

mengembangkan tatanan kelautan yang terbuka dan stabil. Jepang juga akan membahas 

masalah global bekerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya di kawasan 

Asia Pasifik dengan berbagi nilai-nilai universal kebebasan, demokrasi, penghormatan 

terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum.62 Jepang akan berkontribusi lebih 

proaktif dalam mengamankan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran masyarakat 

internasional, sambil mencapai keamanannya sendiri serta perdamaian dan stabilitas di 

kawasan Asia-Pasifik dengan memperluas dan memperdalam hubungan kerjasama 

dengan negara lain, dimana Aliansi Jepang-AS sebagai landasannya.63  

 Di wilayah Asia Pasifik, Jepang telah mengembangkan kerangka kerja 

multilateral seperti Forum Regional ASEAN (ARF), Pertemuan Menteri Pertahanan 

ASEAN-Plus (ADMM-Plus) dan KTT Asia Timur (EAS) yang dipimpin oleh ASEAN 

(Association of Southeast Asian Nation).64 Selain kerjasama dengan komunitas 

kawasan, kebijakan pertahanan Jepang baru berfokus pada kerjasama bilateral antara 

                                                           
62 Tomodachi Spring, 2014, Japan’s Proactive Contribution to Peace, diakses dalam 

https://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-

summer2014/japans_roactive_contribution_to_peace.html (28/03/2019, 13:33 WIB) 
63 NDPG 2014, Japan’s Basic Defense Policy, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf (14/12/2018, 14:36 

WIB) 
64 Ibid 

https://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-summer2014/japans_roactive_contribution_to_peace.html
https://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-summer2014/japans_roactive_contribution_to_peace.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf
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Jepang dengan negara lain. Selanjutnya, kebijakan Jepang dibawah Perdana Menteri 

Shinzo Abe melakukan kerjasama pertahanan Indonesia pada tahun 2015 menjadi 

fokus dalam penelitian ini. 

2.2 Kerjasama Pertahanan Jepang dengan Indonesia Tahun 2015 

Kerjasama antara Jepang dengan Indonesia sebelumnya lebih berorientasi pada 

sektor ekonomi daripada pertahanan dan keamanan. Pada pemerintahan Shinzo Abe, 

Jepang telah mengalami perubahan pada kebijakan pertahanan, salah satunya dalam 

menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Perdana Menteri Shinzo Abe mulai 

memperkuat diplomasi terhadap negara-negara ASEAN (Association of Souteast Asian 

Nation) dengan mengunjungi Vietnam, Thailand, dan Indonesia.65 Kunjungan yang 

sama sebelumnya juga telah dilakukan oleh Menteri Keuangan, Taro Aso ke Myanmar 

dan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida ke Singapura, Brunei Darussalam, dan 

Filipina. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Jepang sebagai langkah awal sikap 

kontribusi proaktif Jepang untuk menjalin hubungan kerjasama keamanan guna 

memperkuat pertahanan negara dan menjaga stabilitas keamanan Asia Pasifik.66  

Kerjasama Jepang dengan Indonesia dalam hal keamanan sebenarnya telah 

diwacanakan sejak tahun 2013. Akan tetapi, pada pelaksanaannya kerjasama tersebut 

direalisasikan 2 tahun setelahnya. Tepatnya, pada tahun 2015 Jepang menandatangani 

                                                           
65 Martin Fritz, 2013, Abe Awali Upaya Jepang Meredam Pengaruh Cina, diakses dalam 

https://www.dw.com/id/abe-awali-upaya-jepang-meredam-pengaruh-cina/a-16538773, (15/11/2018. 

10:55 WIB) 
66 Ibid 

https://www.dw.com/id/abe-awali-upaya-jepang-meredam-pengaruh-cina/a-16538773
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Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama pertahanan dan pertukaran di 

bidang pertahanan dengan Indonesia. Pembahasan mengenai kesepakatan kerjasama 

terjadi pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 

tanggal 23 Maret 2015, dalam Japan-Indonesia Summit Meeting.67  

Kesepakatan kerjasama antara Jepang dengan Indonesia dilakukan melalui 

dialog antar menteri luar negeri kedua negara serta penandatanganan MoU oleh 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Jepang 

tentang Kerjasama dan Pertukaran di bidang Pertahanan.  Tujuan dari Memorandum 

ini adalah untuk membentuk kerangka kerja guna meningkatkan kerjasama dan 

pertukaran berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama dan penghormatan penuh 

terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara. Menurut ayat 2 

dalam MoU tersebut, kerjasama dan pertukaran di bidang pertahanan antara 

Kementerian Pertahanan Jepang dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 

meliputi68 : 

 

 

 

                                                           
67 MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), Japan-Indonesia Summit Meeting, diakses dalam 

http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000231.html (17/11/2018, 14:46 WIB) 
68 Ayat 2, Memorandum Between The Ministry Of Defense Of Japan And The Ministry Of Defence Of 

The Republic Of Indonesia On Cooperation And Exchanges In The Field Of Defense, diakses dalam 

http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/nikoku/s_e_asia/indonesia/pdf/20150323_e.pdf 

(01/05/2018, 12:21 WIB) 

 

http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000231.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/nikoku/s_e_asia/indonesia/pdf/20150323_e.pdf
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1. Pertemuan tingkat Menteri Pertahanan. 

2. Dialog dan kosultasi antara institusi pertahanan, Tentara Beladiri Jepang 

dan Tentara Nasional Indonesia, serta masing-masing angkatan melalui 

pertukaran pejabat tingkat tinggi dan tingkat teknis. 

3. Kerjasama di bidang peningkatan kapasitas. 

4. Pertukaran informasi tentang institusi dan isu pertahanan, pertukaran dan 

berbagi pandangan serta pengetahuan yang menjadi kepentingan bersama 

pada berbagai tingkat, terutama pada bidang-bidang seperti: Situasi 

kawasan, Keamanan maritim, Bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, 

Pengobatan militer, Pemberantasan terorisme, Pertahanan Cyber, 

Kerangka kawasan, misalnya ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus 

(ADMMPlus), Asean Regional Forum (ARF), dan dialog atau forum 

pertahanan multilateral lainnya. 

5. Kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan melalui pertukaran 

kunjungan pelajar, siswa, para ahli dan peneliti. 

6. Peningkatan kerjasama antara Tentara Bela Diri Jepang dengan Tentara 

Nasional Indonesia. 

7. Peningkatan kerjasama dalam kerjasama perdamaian internasional, 

termasuk pelatihan antara unit Tentara Beladiri Jepang dan Pusat Misi 

Pemeliharaan Perdamaian TNI serta institusi pendidikan/penelitian, dan 

kegiatan tanggap bencana internasional. 
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8. Peningkatan kerjasama di bidang peralatan dan teknologi militer termasuk 

kerjasama antara industri pertahanan kedua negara. 

9. Peningkatan kerjasama dukungan logistik. 

10. Kerjasama dan pertukaran lain yang dapat disetujui oleh kedua negara.   

Berdasarkan pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Indonesia, kemitraan 

strategis antara kedua negara didukung oleh laut dan demokrasi yang memiliki dasar 

kerjasama yang saling menguntungkan, hubungan persahabatan, dan berbagi nilai-nilai 

fundamental. Sebagai sesama negara maritim, kerja sama di bidang maritim merupakan 

prioritas yang paling utama. Tujuan utamanya adalah menciptakan perdamaian dan 

stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama kedua negara penting untuk kemakmuran 

seluruh wilayah dan komunitas internasional. Selain itu, Jepang dan Indonesia 

menegaskan bahwa mereka akan memperdalam kerjasama untuk memastikan dan 

meningkatkannya. 69  

Pasca kesepakatan kerjasama yang diresmikan melalui penandatanganan 

sebuah MoU pertahanan oleh perwakilan kedua negara, Jepang dan Indonesia segera 

menindaklanjuti kerjasama tersebut. Tindakan nyata kedua negara pasca 

penandatanganan kesepakatan kerjasama adalah melakukan Pertemuan Tingkat 

Menteri yang disebut dengan Pertemuan 2+2 (Two Plus Two Meeting). Pertemuan 

tersebut merupakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan 

                                                           
69 Japan-Indonesia Joint Statement, Towards Futher Strengthening of the Strategic Partnership 

Underpinned by Sea and Democracy, diakses dalam http://www.mofa.go.jp/files/000072695.pdf 

(17/11/2018, 23:01 WIB) 

http://www.mofa.go.jp/files/000072695.pdf
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Jepang dan Indonesia untuk membahas tentang masalah luar negeri maupun masalah 

pertahanan bersama.70 

 Two Plus Two Meeting pertama kali antara Menteri Luar Negeri Jepang Fumio 

Kishida dan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani dan Menteri Luar Negeri 

Indonesia Retno Lestari Priansari dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu 

dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 di The New Otani Hotel, Akasaka, 

Tokyo.71 Setelah melakukan pertemuan, keempat Menteri melakukan jumpa pers 

bersama untuk memaparkan beberapa kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara. 

Kedua negara sepakat untuk merutinkan pertemuan 2+2 menjadi dua tahun sekali, hasil 

nyata dan besar lainnya yaitu transfer teknologi alat utama sistem pertahanan (alutsista) 

yang akan segera ditindaklanjuti oleh pejabat pertahanan. Selain itu, Jepang juga 

sepakat untuk memperkuat kerjasama untuk menjaga keamanan maritim dengan 

negara-negara anggota ASEAN, terutama Indonesia.72 

Pemerintah Jepang dan Indonesia secara resmi membentuk forum maritim yang 

disebut Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) pada tanggal 21 Desember 2016 di 

Jepang. Dasar dari pembentukan forum maritim antara Jepang dan Indonesia adalah 

persamaan. Kedua negara memiliki persamaan yaitu sama-sama negara maritim. 

                                                           
70 Johnson Simanjuntak, 2015, Pertama kali di Jepang Pertemuan 2+2 dengan Indonesia, diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/internasional/2015/11/23/pertama-kali-di-jepang-pertemuan-22-dengan-

indonesia (01/05/2018, 14:28 WIB) 
71 Ahmad Toriq, 2015, Jepang dan Indonesia Sepakati Kerja Sama Transfer Teknologi Alutsista, diakses 

dalam https://news.detik.com/berita/3098941/jepang-dan-indonesia-sepakati-kerja-sama-transfer-

teknologi-alutsista (01/05/2018, 14:37 WIB) 
72 Ibid 

http://www.tribunnews.com/internasional/2015/11/23/pertama-kali-di-jepang-pertemuan-22-dengan-indonesia
http://www.tribunnews.com/internasional/2015/11/23/pertama-kali-di-jepang-pertemuan-22-dengan-indonesia
https://news.detik.com/berita/3098941/jepang-dan-indonesia-sepakati-kerja-sama-transfer-teknologi-alutsista
https://news.detik.com/berita/3098941/jepang-dan-indonesia-sepakati-kerja-sama-transfer-teknologi-alutsista
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Sebagai negara maritim, kerjasama di bidang keamanan maritim dinilai sangat penting 

bagi kedua negara.73 Pemerintah Indonesia sendiri menginginkan keaktifan Jepang 

dalam kerjasama keamanan laut, mendirikan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 

pulau-pulau terdepan di Indonesia serta pengembangan pulau-pulau terpencil di 

Indonesia seperti Sabang, Natuna, dan Morotai.74 Kerjasama antara Jepang dan 

Indonesia mengacu pada agenda kunjungan kerja. Pada tanggal 20 Desember 2016, 

Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengadakan kunjungan kerja ke Jepang dan agenda 

utamanya sebagai berikut: (1) Pembentukan “Indonesia-Japan Maritime Forum”, (2) 

Pembahasan kerjasama infrastruktur, antara lain Pelabuhan Patimban, Kereta Api 

Cepat Jakarta-Surabaya, dan (3) Pembahasan kerjasama keamanan laut.75  

Pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) diresmikan melalui 

penandatanganan Memoranda Kerjasama Pembentukan IJMF (Memorandum of 

Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum) oleh Kementrian 

Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan dan Menlu Jepang Fumio Kishida pada tanggal 

21 Desember 2016.76 Forum maritim tersebut adalah forum pertama antara Indonesia 

dan Jepang yang dibentuk untuk membahas kerjasama di bidang maritim yang bersifat 

strategis antara kedua negara. Lingkup kerjasama dalam forum tersebut antara lain (a) 

                                                           
73 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, ISSN 2088-2351, Peningkatan Kerjasama Bilateral 

Indonesia-Jepang, dakses dalam www.puslit.dpr.go.id,  (01/05/2018, 15:24 WIB) 
74 Ibid 
75 Humas Kemenko Maritim, Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum, diakses 

dalam https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/ (01/05/2018, 

15:39 WIB) 
76 Ibid 

http://www.puslit.dpr.go.id/
https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/
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kerjasama di bidang keamanan maritim dan keselamatan laut, (b) pembangunan 

ekonomi maritim, (c) pembangunan infrastruktur maritim, dan (c) pendidikan dan 

pelatihan maritim.77 

Kerjasama pertahanan antara Jepang dan Indonesia tahun 2015 pada 

perkembangannya masih berupa pertemuan dan pembentukan forum, namun 

perencanaan dalam MoU oleh kedua negara dilakukan untuk menjalin hubungan 

kerjasama yang menyeluruh (komprehensif). 

 

                                                           
77 Ibid 


