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BAB II 

 

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM 

PEMBANGUNAN BIDANG MARITIM 

 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang sejarah hubungan 

Indonesia ke Jepang mulai dari masa Orde lama hingga Orde Baru dan juga masa 

Reformasi, menjelaskan visi Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia, proses 

terjadinya kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang maritim, dan hingga melihat 

bagaimana pandangan kedua negara dalam memandang negara lawan kerjasamanya 

satu sama lain. 

 

2.1. Sejarah Hubungan Indonesia-Jepang 

Indonesia dan Jepang merupakan dua negara yang memiliki letak geografis  

tidak berdekatan, namun memiliki kesamaan negara yaitu negara kepulauan atau 

maritim. Hubungan Indonesia dan Jepang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka 

pada Agustus 1945. Indonesia dan Jepang sudah memulai hubungan sejak abad 19 

masehi, namun dalam hubungan ini Indoensia bisa dikatakan sebagai aktor pasif dan 

Jepang lah yang merupakan yang sangat berperan aktif. Motif utama yang dilakukan 

dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang dalam rentan waktu lebih dari satu 

abad tersebut adalah ekonomi. Barulah Jepang mempunyai kemajuan yang sangat 
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pesat pada bidang militer dan industri yang kemudian dengan percaya dirinya 

melakukan ekspansi ke Indonesia pada menjelang akhir paruh pertama abad ke-20.

20
 

Pada masa Indonesia sebelum merdeka, hubungan antara Jepang dengan 

Indonesia adalah berawal dari hubungan antar perdagangan, lalu Jepang melihat 

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat 

berlimpah, lalu kemudian dari hal tersebut membuat Jepang berambisi menguasai 

Indonesia. Keinginan Jepang tersebut juga dilatarbelakangi oleh keadaan yang pada 

saat itu adalah Jepang terlibat dalam berlanjutnya Perang Dunia ke-2 yang sangat 

memerlukan banyak bahan-bahan untuk persediaan dan kebutuhan perang.
21

 

Lalu pada Agustus 1945 Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia 

kedua dan terjadinya kemerdakaan Indonesia menjadi renggangnya hubungan 

Indonesia dengan Jepang. Ekspansi yang dilakukan Jepang terhenti dan Jepang 

kemudian berfokus untuk membangun kembali negaranya setelah kehancuran akibat 

perang. Kemudian hubungan Indonesia dan Jepang terhubung kembali pada saat 

Jepang masuk dalam Konferensi San Francisco tahun 1952 oleh Amerika Serikat 

(AS). Dalam konferensi tersebut membahas tentang rampasan Perang Jepang 
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terhadap negara-negara yang pernah dijajahnya, tak terkecuali ganti rugi perang 

terhadapa Indonesia.
22

 

 

2.1.1. Hubungan Indonesia-Jepang Pada Masa Orde Lama-Orde Baru 

Sejak era orde lama sampai era orde baru, Jepang dan Indonesia telah 

menjalin hubungan kerjasama dan diplomasi yang direncanakan bisa lebih baik 

dan terjalin dalam jangka panjang. Pada era dibawah pemerintahan presiden 

Soekarno, arah politik luar negeri Indonesia saat itu berfokus untuk mencari 

pengakuan kedaulan dari negara lain mengenai keadaan kemerdekaan Indonesia, 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para kolonial yang mencoba 

merebut Indonesia kembali, sangat menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan 

sikap anti imperialis serta menutup diri dari pengaruh politik negara-negara barat. 

Soekarno dikenal dengan arah politik luar negerinya yang konfrontasi, contohnya 

adalah konfrontasi menyerukan ganyang Malaysia.
23

 

Dalam memimpin pemerintahan, Soekarno sering memperlihatkan sifat-

sifat konfrontatif terhadap segala hal-hal dan unsur yang dirasa sebagai antek-

antek imperialisme. Dalam bidang ekonomi, Soekarno menyusun berbagai 

rencana-rencana pembangunan bidang ekonomi dan terkenal dengan semboyan 

khasnya, “berdiri di atas kaki sendiri”. Semboyan tersebut merefleksikan 
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 Sutarto, Isi Perjanjian San Fransisco ( 8 September 1951), diakses dalam 

https://www.artikelsiana.com/2014/08/isi-perjanjian-san-fransisco-8.html pada tanggal 17-5-2019 
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 Taufik Abdullah, Soekarno - Presiden Pertama (1945-1967), LIPI, diakses dalam 

http://lipi.go.id/berita/soekarno-presiden-pertama-1945-1967/248 pada tanggal 15-5-2019 pukul  
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Soekarno sebagai seorang yang berpendirian anti-Barat. Maka dari itu, hubungan 

secara menyeluruh Indonesia terhadap negara-negara Barat dapat dikatakan 

sangat kurang harmonis. Berkebalikan dari hal itu, sifat politik luar negeri 

Indonesia era Soekarno yang terkenal konfrontatif tersebut berganti menjadi 

politik yang dikenal bersifat kooperatif di era presiden selanjutnya yaitu 

Soeharto.
24

 

Presiden Soeharto arah politik pemerintahannya mempunyai fokus pada 

pembangunan ekonomi yang ketika era Soekarno sebelumnya sempat mengalami 

keterpurukan serta membuka seluas-luasnya investasi asing sebagai investor 

yang masuk ke Indonesia dengan tujuan bahwa keputusan ini dapat membuat 

kondisi ekonomi di Indonesia menjadi stabil dan juga mampu menyokong 

perdagangan bebas. Hal inilah yang membuat Jepang mau dan ingin 

menanamkan investasinya dalam jumlah besar dan tidak mempunyai keraguan 

untuk memberi banyak macam-macam bantuan terhadap Indonesia. Pemerintah 

Orde Baru membuka diri pada keberadaan modal asing, hal ini ditandai dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tanggal 

1 Januari 1967.
25

 

Soeharto memiliki konsep pembangunan di dalam pemerintahannya, 

Hubungan Pemerintah Orde Baru dengan negara-negara Barat dimanfaatkan 

untuk mencari pasokan modal tersebut, salah satunya Jepang yang merupakan 
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sekutu AS. Langkah awal pemerintahan Orde Baru dalam mendapatkan modal 

asing, salah satunya dengan bergabung kembali sebagai anggota PBB. PBB 

memberikan bantuan kepada pemerintahan Orde Baru dengan membentuk forum 

negara-negara pembantu modal yang disebut dengan IGGI (Inter-Govermental 

Group on Indonesia) pada 20 Februari 1967. Adapun IGGI yaitu sebuah forum 

Internasional yang berfungsi menjadi perantara dan pengkoordinasi antara 

Indonesia dan bank-bank Internasional tentang hal ide -ide pembangunan dan 

program bantuan keuangan.
26

 

Kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru untuk mengundang kembali 

modal asing didasarkan kenyataan bahwa adanya keinginan untuk membangun 

kembali perekonomian hanya mungkin dengan adanya modal yaitu modal barang 

dan teknologi yang diperlukan. Hal ini dirasa mendesak pada masa akhir 

pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu, kondisi di dalam negeri diwarnai oleh 

inflasi yang tinggi. Pengangguran yang meningkat, hutang yang bertambah besar 

dan ketidakmampuan membangun industri.
27

 Kondisi demikian yang mendorong 

pemerintahan Soeharto untuk mengundang kembali modal asing dalam berbagai 

sektor perekonomian dengan mengutamakan pemilik modal dari negara-negara 

Barat dan tak terkecuali Jepang. 
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13.06 WIB. 
27

 Ibid. 
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Masuknya modal Jepang ke Indonesia menimbulkan polemik di dalam 

negeri. Puncaknya, pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi peristiwa malapetaka 15 

Januari atau yang sering disebut Malari yang mencoreng pemerintahan Soeharto. 

Peristiwa ini terjadi ketika sekumpulan mahasiswa bersiap-siap menyabut 

kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang berkunjung ke Jakarta, 

dengan berdemonstrasi besar-besaran menolak kedatangannya. Unjuk rasa 

mahasiswa awalnya dilakukan sebagai rasa protes terhadap aliran modal asing 

yang semakin besar masuk ke Indonesia. Jepang dianggap memeras ekonomi 

Indonesia dan membuat industri Indonesia mati.
28

 

 

2.1.2. Hubungan Indonesia-Jepang di Era Reformasi 

Turunnya era Soeharto dari posisi sebagai Presiden Indonesia 

memperlihatkan jika era orde baru telah berakhir dan kemudian masuklah era 

reformasi dalam pemerintahan Indonesia. Rezim keotoriteran Soeharto otomatis 

berubah menuju bentuk pemerintahan baru, yaitu sistem pemerintahan 

demokratis yang dilaksanakan oleh presiden-presiden pasca era Soeharto yaitu 

BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang 

Yudhoyono, dan Joko Widodo. Pergantian kepemimpinan tentunya secara tidak 

langsung mengatur dan kemudian membuat arah kebijakan serta arah kerjasama 
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 Husein Abdulsalam, Malari 1974: Protes Mahasiswa yang Ditunggangi Para Jenderal, diakses dalam 

https://tirto.id/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9 pada tanggal 22-5-

2019 pukul 13.16 WIB. 
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luar negeri yang berbeda. Jalinam kerjasama antara Indonesia dan Jepang 

menunjukkan hubungan yang semakin dekat dari masa ke masa. Selain ketika 

pergantian kepemimpinan antar presiden Indonesia, perubahan arah politik luar 

negeri Indonesia juga dipengaruhi dari isu-isu yang ada baik dari dalam ataupun 

dari luar negara Indonesia. 

Hubungan Indonesia dan Jepang berlangsung semakin intens pada 

periode 1980an. Persoalan investasi, perdagangan, alih teknologi, dan bantuan 

keuangan ke Indonesia menjadi beberapa hal isu yang dipermasalahkan pada 

periode ini. Masalah ekonomi masih merupakan isu pokok, selain itu isu 

keamanan juga tidak lepas dari perhatian kedua negara. Jepang menjadi sebuah 

negara investor terbesar di Indoensia pada periode ini. Terdata sekitar 24,8% dari 

investasi asing yang masuk di Indonesia adalah berasal dari Jepang Hal ini 

menyebabkan Indonesia menjadi penting di mata Jepang. Terlebih, neraca 

ekonomi perdagangan Jepang dan Indonesia menunjukkan defisit bagi Jepang. 

Pada tahun 1989, jumlah ekspor Jepang di Indonesia tercatat hanya sekitar 3,3 

miliar dolar US. Jumlah ini lebih sedikit bila disbanding jumlah ekspor Indonesia 

ke yang berjumlah hingga 11 miliar dolar US. Walaupun dikatakan defisit, 

Jepang masih tetap memerlukan impor bahan mentah dari Indonesia untuk 

keberlangsungan produksinya. Karena itu, Jepang akhirnya memikirkan tentang 

keamanan kawasan. Tindakan ini diambil Jepang untuk melindungi investasi 

mereka yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, dari Indonesia maupun dari 
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Jepang, kadang-kadang masih sering mengalami perbedaan pandangan mengenai 

isu keamanan ini.
29

 

Bantuan pembiayaan dalam hal pembangunan yang diberikan Jepang 

kepada Indonesia selama itu telah menjadikannya sebagai negara penyumbang 

terbesar Indonesia. Bentuk bantuan yang diberikan Jepang ke Indonesia salah 

satunya yaitu Official Development Assistance (ODA). Dimulai pada 1987, 

Indonesia menjadi negara terbesar yang mendapat bantuan dari ODA Jepang.
30

  

Selain bantuan dari ODA, Jepang juga mengusulkan usulan pembentukan 

Free Trade Agreement (FTA) ketika masa kepemimpinan Presiden Megawati 

Soekarno Putri. Tawaran pembentukan FTA ini dating dari Perdana Mentri 

Jepang, Junichiro Koizumi. Hal tersebut berlanjut kepada tindak lanjut kerjasama 

Indonesia Japan economic Partnership Agreement (IJEPA). Kerjasama IJEPA 

ini ternyata didukung penuh oleh kerjasama Jepang-ASEAN, karena dengan 

bersama ASEAN, Jepang memiliki akses perdagangan ke negara-negara Asia 

ternggara yang semakin mudah dan lebih menguntungkan. Diluar itu, bentuk 

liberalisasi pasar yang ada di Indonesia menjadikan produk-produk Jepang 

menjadi semakin mudah masuk ke Indonesia.
31
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Setelah masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri berakhir, 

keberlanjutan economy partnership dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bmbang 

Yudhoyono. Pada 2004, menteri perdagangan Indonesia dan juga Jepang sepakat 

melakukan Joint Study Group. Hal ini adalah upaya awal dari penjajakan 

kegiatan economi partnership. Akhirnya, negosiasi akhir tentang IJEPA pada 

2007 ditandatangani oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY), dan Perdana Menteri (PM) Jepang, Abe Shinzo,.
32

 

Tahun 2008 menjadi tahun persahabatan antara Indonesia dan 

Dikarenakan 2008 merupakan tahun yang memperingati 50 tahun 

berlangsungnya hubungan Indonesia dan Jepang. Peringatan 50 tahun ini diawali 

dari kunjungan Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono berangkat ke Jepang pada 

November tahun 2007. Pada kunjungan  itu, Presiden SBY dan PM Abe Shinzo 

menandatangani pernyataan bersama RI-Jepang, yaitu Kemitraan Strategis 

Menuju Masa Depan yang Damai dan Sejahtera. Dalam pernyataan itu, 

disebutkan jika pada 2008 adalah saat baik untuk mempererat hubungan antara 

Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin dalam kurun waktu 50 tahun. 

Pernyataan tersebut juga membahas tentang cara hubungan tersebut berlangsung 

dalam 50 tahun kedepannya. Penguatan hubungan 50 tahun kedepannya tersebut 

dimulai dan dilakukan pada tahun persahabatan Indonesia dan Jepang. Pada 

2008, kedua negara mengadakan berbagai kegiatan di berbagai bidang seperti 

pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk 
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membesar peluang pertukaran antara rakyat Indonesia dan Jepang dan 

memperdalam pengertian persahabatan dua negara kepada generasi-generasi 

penerus.
33

 

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam sektor ekonomi terus 

berkembang. Pada akhir tahun 2013, pada saat kepemimpinan Susilo Bambang 

Yudhoyono, Indonesia dan Jepang semakin memperkuat hubungan melalui 

pembuatan kesepakatan kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, 

penanaman modal, pembangunan infrastruktur agar bisa tumbuh bersama-sama 

melalui dasar kesepakatan pada tingkat menteri agar lebih bisa mendorong 

kerjasama Metropolitan Priority Area (MPA) di wilayah Jabodetabek. Presiden 

SBY menyambut baik keadaan positif dari perdagangan bilateral bersama 

Jepang, yang mana perkembangannya mencatat pertumbuhan rata-rata lebih dari 

11% dalam lima tahun terakhir (2008-2013).
34

 

Berakhirnya kepemimpinan era Presiden SBY digantikan oleh Presiden 

Joko Widodo yang pada bulan Maret tahun 2015 melakukan kunjungan ke dua 

negara, yaitu Jepang dan Tiongkok yang bertujuan untuk mempererat hubungan 

kerjasama pada bidang ekonomi. Di Jepang, Presiden Joko widodo diundang 

untuk menghadiri forum bisnis bersamaan dengan sekitar 1000 pengusaha Jepang 

yang kemudian bisa menjadi investor di Indonesia. Jepang memandang Indonesia 
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tahun-hubungan-indonesia-jepang-dirayakan/2767 pada tanggal 22-5-2019 pukul 13.52 WIB. 
34

 Indonesia-Jepang Forum Kerjasama Ekonomi ke-5,  diakses dalam 

https://www.ekon.go.id/press/view/indonesia-jepang-forum.267.html pada tanggal 22-5-2019 pukul 

13.57 WIB. 

http://lipi.go.id/berita/50-tahun-hubungan-indonesia-jepang-dirayakan/2767%20pada%20tanggal%2022-5-2019
http://lipi.go.id/berita/50-tahun-hubungan-indonesia-jepang-dirayakan/2767%20pada%20tanggal%2022-5-2019
https://www.ekon.go.id/press/view/indonesia-jepang-forum.267.html


 

35 
 

sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup 

besar dan rata-rata jumlah masyarakat Indonesia kelas menengah terus tumbuh 

sehingga membuat Jepang semakin besar berkeinginan menanamkan modalnya 

di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara sosok pemimpin ASEAN yang 

berperan penting dalam stabilitas wilayah dan kemakmuran dengan populasi 

Indonesia yang mencaapai 40% dari populasiASEAN. Dalam kunjungan itu, 

Indonesia menekkankan posisi Jepang sebagai mitra strategis sehingga Indonesia 

siap membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan progresif, tak terkecuali di 

bidang maritim.
35

 

 

2.2. Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia 

Sejak terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden ketujuh Indonesia 

menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presiden keenam Indonesia, arah 

kebijakan pemerintahan Jokowi lebih memfokuskan kearah pembangunan maritim. 

Jokowi sebagai presiden Indonesia bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia. Isu maritim pada dasarnya bukanlah suatu yang baru bagi Indonesia 

karena isu maritim selalu ada dalam setiap kebijakan presiden Indonesia, mulai dari 

Presiden pertama Soekarno hingga presiden keenam SBY, tetapi dari enam presiden 

tersebut, tidak ada satupun yang menjadikan isu maritim sebagai visi utama 

pemerintahnnya. 

                                                           
35

 Presiden Jokowi Lakukan Pembicaraan Bilateral Dengan PM Jepang Shinzo Abe, Setkab RI, diakses 

dalam https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lakukan-pembicaraan-bilateral-dengan-pm-jepang-shinzo-

abe/ pada tanggal 22-5-2019 pukul 14.04 WIB. 

https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lakukan-pembicaraan-bilateral-dengan-pm-jepang-shinzo-abe/
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lakukan-pembicaraan-bilateral-dengan-pm-jepang-shinzo-abe/


 

36 
 

Keseriusan Jokowi menjadikan Poros Maritim Dunia sebagai cita-cita 

Indonesia dalam pemerintahnnya dapat dilihat dari pidato kemenangan Jokowi 

sebagai presiden terpilih Indonesia di atas kapal Pinisi, pelabuhan Sunda Kelapa, 

pelabuhan yang mempunyai sejarah yang panjang di Pulau Jawa dan perairan 

Indonesia, sedangkan kapal Pinisi ialah sebagai simbolis keseriusan Jokowi untuk 

mengembalikan semangat Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai negara Poros 

Maritim Dunia.
36

 

Presiden Jokowi telah menjadikan salah satu janji politik dalam terpilihnuya 

sebagai Presiden tahun 2014-2019 yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim 

Dunia. Hal ini telah ditegaskan dengan sebuah konsep Indonesia sebagai negara 

maritim oleh Jokowi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 

East Asia Summit tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, dengan 

agenda pembangunan yang terdiri dari 5 pilar utama, yaitu: (1) membangun kembali 

budaya maritim Indonesia, (2) menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan 

pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, (3) memberi prioritas 

pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol 

laut, deep seaport, logistic industry perkapalan, dan pariwisata maritim, (4) 

menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerjasama di bidang 

maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran 

kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan 

                                                           
36

 Eko Prasetya, Ini Pidato Lengkap Jokowi Di Atas Kapal Pinisi, diakses dalam 

https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal-pinisi.html pada tanggal 14-

5-2019 pukul 12.08 WIB. 

https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal-pinisi.html%20pada%20tanggal%2014-5-2019
https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal-pinisi.html%20pada%20tanggal%2014-5-2019


 

37 
 

bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan, 

(5) membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga 

keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
37

 Jokowi menyampaikan bahwa 

kerjasama dalam pembangunan maritim harus menjadi fokus utama. Jokowi 

mempunyai keyakikan bahwa kemakmuran dan perdamaian kawasan ditentukan oleh 

seberapa efektif negara-negara bekerjasama dalam mengelola samudera. Jokowi juga 

menyampaikan bahwa ingin sekali bekerjasama dalam bidang maritim untuk 

memajukan negara Indonesia menjadi poros maritim dunia. Mendengar pidato yang 

disampaikan oleh Jokowi, banyak negara-negara yang tertarik untuk bekerjasama 

dengan Indonesia seperti Italia, Australia, Belgia, dan tak terkecuali Jepang.
38

 

Alasan Jokowi mempunyai cita-cita Poros Maritim Dunia berfokus ke arah 

pembangunan maritim karena Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat 

strategis sebagai suatu negara kepulauan yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), 

mulai dari SDA yang dapat dipulihkan seperti perikanan, terumbu karang, hutan 

mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi. Ada juga SDA yang tak 

dapat dipulihkan seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral 

lainnya. Indoensia juga mempunyai potensi dalam bidang energi kelautan, seperti 

pasang-surut, gelombang, angin, dan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) 

maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi 
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 Indonesia Poros Maritim Dunia, diakses dalam https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-

angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia pada tanggal 14-5-2019 pukul 12.24 WIB. 
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 Prasetya, Loc. Cit. 

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia%20pada%20tanggal%2014-5-2019
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia%20pada%20tanggal%2014-5-2019
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laut.
39

 Selain itu, Indonesia menjadi negara kepulauan yang menjadi jalur persilangan 

lalu lintas laut Internasional yang menghubungkan benua timur dan barat. Indonesia 

mempunyai empat titik strategis yaitu selat Lombok, Selat Malaka, Selat Sunda, dan 

Selat Makassar yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia. Hal ini bisa 

memberikan keuntungan yang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat 

industri perdagangan serta pelayaran maritim dunia apabila bisa dimanfaatkan secara 

maksimal.
40

 

Dalam membantu Jokowi menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan arah 

kebijakan yang dicita-citakan, Jokowi tidak sendirian, dalam membantu menjalankan 

pemerintahan Jokowi mengangkat beberapa kementerian yang sesuai dengan visi dan 

cita-cita kepemerintahannya. Jokowi membentuk beberapa kementerian yang 

mempunyai tugas masing-masing dalam membantu menjalankan pemerintahan, yaitu 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin oleh seorang 

menteri, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman ini dalam 

menjalankan tugasnya di bidang maritim juga mengoordinasikan beberapa 

kementerian, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. 

Dalam fungsinya menjalankan tugas di bidang maritim, Kemenko mempunyai 
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 Cahyo Prayogo, Kenapa Jokowi Ingin Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia? (Bagian I), diakses 

dalam https://www.wartaekonomi.co.id/read37412/kenapa-jokowi-ingin-indonesia-jadi-poros-maritim-

dunia-bagian-i.html pada tanggal 14-5-2019 pukul 13.01 WIB. 
40

 Luh Komang Wijayanti Kusumastuti, Memiliki Empat Titik Strategis, Indonesia Mampu Menjadi 

Poros Maritim Dunia, Institut Teknologi Bandung, diakses dalam 

https://www.itb.ac.id/news/read/4550/home/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-

poros-maritim-dunia pada tanggal 14-5-2019 pukul 13.15 WIB. 

https://www.wartaekonomi.co.id/read37412/kenapa-jokowi-ingin-indonesia-jadi-poros-maritim-dunia-bagian-i.html%20pada%20tanggal%2014-5-2019
https://www.wartaekonomi.co.id/read37412/kenapa-jokowi-ingin-indonesia-jadi-poros-maritim-dunia-bagian-i.html%20pada%20tanggal%2014-5-2019
https://www.itb.ac.id/news/read/4550/home/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-poros-maritim-dunia%20pada%20tanggal%2014-5-2019
https://www.itb.ac.id/news/read/4550/home/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-poros-maritim-dunia%20pada%20tanggal%2014-5-2019
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struktur birokrasi yang mempunyai tugasnya masing-masing berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2015, yaitu terdiri atas Sekretariat Kemenko, Deputi 

Bidang Kedaulatan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, 

Deputi Bidang Koordinsi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya 

Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Staf Ahli Bidang 

Hukum Laut, Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim, Staf Ahli Bidang 

Ekonomi Maritim, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.
41

 Kemenko 

Kemaritiman inilah yang paling utama terlibat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia 

yaitu negara Poros Maritim Dunia. 

Jokowi dengan dibantu Kemenko Kemaritiman dalam membangun 

infrastruktur pembangunan maritim Indonesia tentunya mempunyai beberapa fokus 

yang kemudian dapat mempermudah segala aktivitas di bidang laut dan juga 

keamanan maritim. Jokowi di pemerintahannya mempunyai beberapa rencana 

pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dan dikembangkan dalam masa 

pemerintahannya, seperti rencana pembangunan ”tol laut” yang berfungsi dalam 

konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan industri perikanan, 

pembangunan sector pelabuhan, perbaikan transportasi laut, dan tidak kalah 

pentingnya peningkatan pada keamanan maritim.
42

 Hal-hal inilah yang 
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 Profil Pejabat Kementerian Koordinasi Kemaritiman, diakses dalam 

https://maritim.go.id/profil/pejabat/ pada tanggal 15-5-2019. 
42

 Whisnu Bagus Prasetyo, Poros Maritim dalam Perspektif Pembangunan Nasional, diakses dalam 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/234464/poros-maritim-dalam-perspektif-pembangunan-nasional 

pada tanggal 15-5-2019 pukul 11.50 WIB. 

https://maritim.go.id/profil/pejabat/
https://www.beritasatu.com/ekonomi/234464/poros-maritim-dalam-perspektif-pembangunan-nasional%20pada%20tanggal%2015-5-2019
https://www.beritasatu.com/ekonomi/234464/poros-maritim-dalam-perspektif-pembangunan-nasional%20pada%20tanggal%2015-5-2019
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mencerminkan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia 

sebagai poros maritim dunia. 

 

2.3. Kesepakatan Kerjasama Indonesia dan Jepang di Bidang Maritim 

Jokowi sebagai Presiden terpilih ketujuh Indonesia telah menyatakan fokus 

utama dalam pemerintahannya ialah lebih mengutamakan kepada pembangunan 

maritim nasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. 

Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT ) ke-9 East Asian Summit 

tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Jokowi menegaskan sebuah 

konsep agenda pembangunan maritim yang terdiri dari 5 pilar, yang salah satu 

sisanya ada menyatakan tentang kerjasama, yang tepatnya dalam poin ke-4 yaitu 

“…menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerjasama di bidang 

maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran 

kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan 

bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan 

memisahkan…”.
43

 Dari poin tersebut telah jelas kerjasama menjadi suatu agenda 

yang harus diterapkan untuk lebih bisa dengan tepat mewujudkan visi yang telah 

dicanangkan oleh Jokowi. 

Kerjasama menjadi suatu cara sebuah negara untuk bisa lebih cepat dalam 

mencapai suatu kepentingan nasionalnya. Hal inilah yang dilakukan Indonesia untuk 

                                                           
43

 https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-

Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx 13-5-2019 pukul 10.47 WIB. 
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mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia. Banyak kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara 

dan juga Organisasi Internasional, salah satunya Indonesia melakukan kerjasama 

dengan Jepang. Pada tanggal 22 Maret 2015 awal tiba Jokowi kunjungan ke Jepang 

dan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan agenda 

pembicaraan terkait melakukan kerjasama bilateral.
44

 Pertemuan kedua tokoh 

pimpinan negara tersebut menghasilkan kesepakatan kerjasama dalam berbagai 

bidang antara lain industry, ekonomi, pertahanan, transportasi, hingga maritim.
45

 

Pertemuan tersebut hanya sebatas pertemuan formalitas kedua pimpinan negara yang 

kemudian akan dilanjutkan oleh perwakilan masing-masing negara dalam lebih jelas 

terkait kerjasama tersebut. 

Pertemuan selanjutnnya antara Indonesia dan Jepang yaitu pada tanggal 20-21 

Desember 2016. Kunjungan ini dilakukan Indonesia ke Jepang dengan fokus 

pembahasan yang lebih spesifik yaitu kerjasama bidang maritim yang bersifat 

strategis bagi kedua negara. Kunjungan ini tidak dihadiri oleh Presiden Indonesia dan 

juga Perdana Menteri Jepang seperti pertemuan sebelumnya tahun 2015. Kunjungan 

Indonesia ke Jepang ini diwakili oleh Menko Maritim, Luhut Panjaitan, bertemu 

dengan Menlu Jepang Fumio Kishida. Dari pertemuan ini akhirnya disepakati dengan 
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 Sabrina Asril, Tinggalkan Indonesia, Jokowi Mulai Kunjungan ke Jepang dan Tiongkok, diakses 

dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/13270511/Tinggalkan.Indonesia.Jokowi.Mulai.Kunjung

an.ke.Jepang.dan.Tiongkok pada tanggal 13-5-2019 pukul 10.53 WIB. 
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 Humas, Disambut Udara Dingin, Presiden Jokowi Tiba di Tokyo Untuk Kunjungan Kenegaraan, 

diakses dalam https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk-

kunjungan-kenegaraan/ pada tanggal 13-5-2019 pukul 10.55 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/13270511/Tinggalkan.Indonesia.Jokowi.Mulai.Kunjungan.ke.Jepang.dan.Tiongkok
https://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/13270511/Tinggalkan.Indonesia.Jokowi.Mulai.Kunjungan.ke.Jepang.dan.Tiongkok
https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk-kunjungan-kenegaraan/
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membentuk Indonesian-Japan Maritime Forum (IJMF) dengan ditandatanganinya 

Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum. 

Dengan adanya forum IJMF, diharapkan menjadi sebuah wadah penting untuk 

Indonesia dan Jepang dalam membahas bagaiamana kelanjutan kerjasama bidang 

maritim selanjutnya, dapat memberikan sumbangan nyata bagi upaya menciptakan 

dan menjaga stabilitas, perdamaian dan keamanan di kawasan. Adapun IJMF ini 

mencakup bidang keamanan maritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi 

kemaritiman, pembangunan infrastruktur kemaritiman, dan pendidikan dan pelatihan 

kemaritiman.
46

 

Berikut ini adalah tabel isi dan tujuan dari Memorandum of Cooperation to 

Establish Indonesia-Japan Maritime Forum untuk memperkuat dan mempercepat 

kerjasama maritim antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang. 

 

Tabel 2.3.1 Sub Paragraf Kerjasama dan Isi Memorandum of Cooperation 

to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum.
47

 

Sub Paragraf Isi 

1. Tujuan Membentuk sebuah kerangka untuk meningkatkan kerja 

sama bilateral kemaritiman  

2. Bidang-bidang 

Kerjasama 

1. Keamanan dan Keselamatan di Bidang Maritim 

2. Pembangunan Ekonomi termasuk Infrastruktur dan 
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 Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, diakses dalam 

https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/ pada tanggal 13-5-

2019 pukul 11.28 WIB. 
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 Memorandum of Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of Japan on Establishment of Indonesia-Japan Maritime Forum to Strengthen and 

Accelerate Maritime Cooperation, diakses melalui 

http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=JPN-2016-0524.pdf pada tanggal 13-5-2019 pukul 

12.14 WIB. 

https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/
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Konektivitas di Bidang Maritim 

3. Pelatihan dan Pendidikan 

4. Bidang lain yang diidentifikasi oleh kedua Pemerintah 

3.  Forum Maritim (FM) 1. FM terdiri dari sebagai berikut: 

 Komite Bersama yang akan dipimpin oleh Menko 

Maritim Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri 

Jepang atau perwakilan resminya pada tingkat Menteri; 

 Pertemuan Pejabat Senior yang akan dipimpin oleh 

Deputi Kemko Kemaritiman RI dan Dirjen Departemen 

Asia Tenggara dan Barat Daya Kemlu Jepang atau 

perwakilan resminya; dan 

 Kelompok Kerja yaitu: 

i. Kelompok Keamanan Kerja dan Keselamatan  

ii. Kelompok kerja Pembangunan Ekonomi 

iii. Kelompok Kerja lainnya ayng diputuskan oleh kedua 

pemerintah 

2. FM akan mencakup kementerian atau badan terkait dari 

kedua Pemerintah 

3. FM akan bertemu secara bergantian di RI dan Jepang 

paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada tanggal 

yang diputuskan oleh kedua pemerintah. 

4. FM akan mengkomunikasikan kegiatan kerjasama 

tersebut kepada Dialog Strategis yang dipimpin oleh 

Menlu kedua pemerintah 

5. Paragraf ini tidak mengecualikan pembahasan serupa 

tentang kerja sama maritim di bawah kerangka yang 

sudah ada antara kedua Pemerintah 

6. Pelaksanaan Jika diperlukan, untuk pelaksanaan Memorandum ini, kedua 

Pemerintah akan membuat dokumen terpisah untuk area 

kerja sama khusus. 

7. Hak Kekayaan 

Intelektual 

Setiap kegiatan yang memiliki implikasi kekayaan dan 

kepemilikan hasil penelitian akan didiskusikan antara 

instansi terkait sejalan dengan hokum dan peraturan nasional 

masing-masing. 

8. Sumber Daya Genetik Dalam konteks kerja sama maritim, kedua pemerintah 

menegaskan kembali bahwa akses sumber daya genetik akan 

dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Konvensi 

Keanekaragaman Hayati 

9. Pengaturan Keuangan Kedua Pemerintah menyadari bahwa kerja sama yang diatur 

dalam Bidang-bidang Kerja sama ditentukan sesuai dengan 

tanggung jawab dan kemampuan keuangan masing-masing. 

Kedua pemerintah akan memutuskan segala pengaturan 
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keuangan yang timbul secara kasus-per-kasus berdasarkan 

ketersediaan dana. 

10. Kerahasiaan Kedua Pemerintah akan memastikan bahwa data dan 

informasi yang saling disediakan atau dibagi, termasuk hasil 

penelitian bersama yang dilaksanakan di bawah 

memorandum ini, tidak akan dipindah-tangankan atau 

disampaikan kepada pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis 

dari kedua Pemerintah. 

11. Konsultasi Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul 

antara kedua Pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal 

dibawah Memorandum ini akan diselesaikan secara 

bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara kedua 

pemerintah. 

12. Lain-Lain 1. Kerja sama dibawah Memorandum ini akan berlaku pada 

tanggal penandatanganan dan berlanjut selama lima 

tahun. Hal ini dapat diperpanjang melalui persetujuan 

tertulis dalam enam bulan sebelum tanggal berakhir. 

2. Memorandum ini dapat diubah melalui persetujuan 

bersama secara tertulis oleh kedua Pemerintah. 

3. Memorandum ini dapat diakhiri oleh salah satu 

Pemerintah setiap saat dengan memberikan 

pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya mengenai 

keinginan untuk mengakhiri Memorandum ini. 

4. Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi 

pelaksanaan setiap kegiatan yang dibuat dibawah 

Memorandum ini berdasarkan keputusan kedua 

Pemerintah. 

5. Memorandum ini tidak akan mengikat secara hukum atas 

hak atau kewajiban dibawah hokum internasional, dan 

kerja sama dan pertukaran dibawah Memorandum ini 

akan dilaksanakan sesuai dengan hokum internasional 

serta hokum dan aturan nasional masing-masing  negara. 

 

Isi Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime 

Forum di atas yang mendasari adanya kerja sama maritim yang dilakukan antara 

Indonesia dan Jepang. Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya Indonesia dan 

Jepang untuk terus menjaga hubungan bilateral kedua negara. 
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2.4. Pandangan Indonesia Menginisiasi Kerjasama Maritim Dengan Jepang 

Untuk mewujudkan kepentingan nasional, suatu negara mengusahakan 

berbagai cara dalam melakukannya. Mulai dari usaha yang dilakukan pemerintahan 

dari dalam negerinya sendiri, maupun mengusahakan kepentingan dari luar negeri, 

yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Indonesia demi mewujudkan 

visi Poros Maritim Dunia, Indonesia melakukan kerjasama maritim dengan berbagai 

negara, salah satunya Jepang. Sebelum melakukan membuka kerjasama dengan 

Jepang, tentu Indonesia mempunyai alasan tersendiri mengapa Indonesia menjadikan 

Jepang salah satu mitra dalam bekerjasama.  

Kemitraan Indonesia dengan Jepang sudah lama terjalin adanya, bukan hanya 

di era Presiden Jokowi tapi dari era presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Tepat 

pada tahun 2018, usia hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang genap memasuki 

tahun ke-60 sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Jepang-Indonesia pada 

tanggal 20 Januari 1958. Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia, terutama 

bidang ekonomi, seperti perdagangan dan investasi.
48

 

Dalam perkembangan hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, pada tahun 

2016 kedua negara sepakat menjalin kerjasama bidang maritim, yang dimana hal ini 

merupakan sesuatu yang baru karena kedua negara sebelumnya tidak pernah 

membuka kerjasama dalam bidang maritim. Tepat pada Desember 2016, Indonesia 
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 Tentang Acara Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Jepang-Indonesia, diaksses dalam 
https://www.60jpid.com/id/index.php pada tanggal 26-5-2019 pukul 15.42 WIB. 

https://www.60jpid.com/id/index.php
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dan Jepang membentuk Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF), forum ini pertama 

kali dibentuk oleh Indonesia dan Jepang dan fokusnya ialah membahas kerja sama di 

bidang maritim yang bersifat strategis antara kedua negara. Cakupan kerja sama itu 

meliputi bidang keamanan maritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi 

maritim, pembangunan infrastruktur maritim serta pendidikan dan pelatihan 

maritim.
49

 

Dalam kunjungan pihak Indonsia ke Jepang pada Desember 2016 yang 

menghasilkan IJMF tersebut, pihak Indonesia lah yang pertama kali menginisiasi 

untuk membuka kerjasama dalam bidang maritim.
50

 Hal ini dilakukan Indonesia 

sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi yaitu menjadikan 

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam menginisiasi kerjasama dengan 

Jepang, tentu ada hal-hal yang membuat Indonesia mengajak bekerjasama yang pada 

akhirnya disetujui oleh Jepang. Pertama, Indonesia telah menjalin hubungan 

diplomatik yang sudah lama terjadi dengan Jepang. Indonesia dan Jepang telah 

menjalin persahabatan selama 60 tahun tepat pada 2018. Hubungan ini sudah ada 

sejak masa orde lama, orde baru, reformasi, dan hingga saat ini masih berlanjut. 

Hubungan inilah yang menjadi alasan kuat kedua negara untuk melakukan kerjasama. 

Berikut ini tabel yang menjelaskan dengan singkat peristiwa sejarah hubungan 

Indonesia dan Jepang. 
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 Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum, diakses dalam 
https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/ pada tanggal 26-5-
2019 pukul 16.20 WIB. 
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 Ibid. 
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Tabel 2.4.1.  Peristiwa Sejarah Hubungan Indonesia dan Jepang
51

 

Tahun Peristiwa 

10 Januari 1942 Tentara Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan, 

Kalimantan bagian utara. Jawa diduduki sekitar dua 

bulan kemudian. 

17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jepang 

mengakhiri masa pendudukan- nya. 

15 April 1958 Indonesia dan Jepang membuka hubungan diplomatik, 

didahului pertemuan di San Fransisco, Amerika 

Serikat, 20 Januari 1958 yang membahas perjanjian 

damai dan pampasan perang. 

1959 Presiden Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan ke 

Jepang. Di sela-sela kunjungan, ia untuk pertama kali 

bertemu Nemoto Naoko, yang kemudian dikenal 

sebagai Dewi Sukarno. 

1960-1965 Jepang menyediakan hibah secara berkala bagi 

Indonesia. 

1961 Indonesia dan Jepang menyepakati Treaty of Amity and 

Commerce. 

1962 Presiden Sukarno memperistri Nemoto Naoko dan 

memberinya nama baru, Ratna Sari Dewi atau Dewi 

Sukarno. Indonesia dan Jepang menjalin perjanjian 

lalulintas udara. 

1964 Jepang di tengah masa keemasan secara ekonomi 

menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo di mana 

Indonesia tidak turut serta. 

30 September 1965 Indonesia diguncang pemberontakan Partai Komunis 

Indonesia (PKI). Wartawan Jepang termasuk 

kelompok wartawan asing yang bisa melaporkan 

langsung perkembangan terakhir dari peristiwa ini 

karena tidak seperti wartawan media Barat, mereka 

tidak diminta meninggalkan Indonesia. 

7 Maret 1967 Mandat Sukarno sebagai presiden dicabut karena 

diduga mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan 

PKI. Soeharto menjadi pejabat presiden. 

11 Maret 1967 Kartika Sari Dewi, dikenal dengan panggilan Karina 

                                                           
51

 Enam Dasawarsa Mengarungi Relasi Pasang Surut, diakses dalam 
https://www.60jpid.com/id/hubungan.php pada tanggal 28-5-2019 pukul 14.47 WIB. 

https://www.60jpid.com/id/hubungan.php


 

48 
 

Sukarno, lahir dari pernikahan Sukarno dengan Dewi. 

1968 Sukarno mulai menjadi tahanan rumah. 

1970 Sukarno wafat 21 Juni dan dimakamkan di Blitar, Jawa 

Timur. Di pertengahan dasawarsa 1970-an Jepang 

mengalami masalah terkait krisis minyak justru ketika 

kiprah industrialisasinya tengah tumbuh pesat. 

1971 Pada 5 Juli Indonesia menyelenggarakan pemilu yang 

menjadikan Soeharto presiden de nitif. Setelah itu ada 

5 pemilu lagi yang melanggengkan kekuasaan 

Soeharto dan rezim Orde Baru selama 32 tahun 

berturut-turut. 

1974 Peristiwa Malari pecah pada 5 Januari di tengah 

kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Tanaka 

Kakuei 

1977 Jepang memperkenalkan Doktrin Fukuda di Manila, 

Filipina, demi kerjasama lebih baik dengan negara-

negara ASEAN termasuk Indonesia. 

1980an Jepang melanjutkan kerjasama dengan Indonesia di 

berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekenomi 

negara tersebut terus melambung didorong konsumsi 

dalam negeri. Sedemikian kuat perekonomian Jepang 

hingga perjanjian The Plaza Accord perlu digelar 22 

September 1985 antara Perancis, Jerman Barat, Jepang, 

Amerika Serikat, dan Britania Raya untuk 

mendepresiasi dolar AS terhadap yen Jepang dan mark 

Jerman, melalui intervensi di pasar-pasar mata uang. 

1990-an awal Melalui Inpres No. 2/1996 Presiden Soeharto 

mendorong kelahiran proyek mobil nasional yang 

kemudian dilimpahkan pada putranya Tommy 

Soeharto. Kebijakan yang menghasilkan mobil yang 

diimpor langsung dari Korea Selatan secara bebas 

pajak ini digugat Jepang dan AS ke World Trade 

Organization (WTO). 

21 Januari 1998 Atas desakan berbagai pihak, termasuk International 

Monetary Fund (IMF), Presiden Soeharto di tengah 

himpitan krisis ekonomi dan politik membatalkan 

Inpres No. 2/1996 

21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah gerakan 

reformasi melanda seluruh Indonesia. 

11 Maret 2011 Gempa besar dan tsunami melanda wilayah Tohoku 

dengan kekuatan 7 berdasarkan skala intensitas 

seismik Badan Meteorologi Jepang. Kelompok teater 
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mahasiswa Indonesia, En-Juku, menyemangati rakyat 

Jepang lewat lagu „Sakura-Yo.‟ 

2000-an awal-sekarang Menyusul pergantian pemeritahan di Indonesia, 

investasi Jepang kembali mengalir deras. Pada 2012 

sedikitnya ada 1.200-1.300 perusahaan Jepang 

beroperasi di Indonesia. Bidang kerjasama juga 

merambah keluar sektor tradisional seperti manufaktur 

dan otomotif. 

  

Sejarah di atas adalah garis besar dari sejarah hubungan 60 tahun antara 

Indonesia dan Jepang dan menjadi salah satu alasan yang sangat mendasari 

berlanjutnya hubungan diplomatik hingga sekarang. 

Kedua, yang menjadi alasan menjadikan Indonesia bekerjasama dengan 

Jepang yaitu Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Menurut 

data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi Jepang ke 

Indonesia pada 2016 melonjak 86 persen mencapai US$ 5,4 miliar setara Rp 71,8 

triliun dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai US$ 2,9 miliar. Dalam 

lima tahun terakhir, nilai investasi dari Jepang ini selalu di atas US$ 2 miliar dan 

selalu menempati peringkat lima besar sebagai investor asing terbesar di Indonesia. 

Sejauh ini, investor asal Jepang sudah masuk sejumlah sektor industri mulai dari 

makanan dan minuman, manufaktur, properti, teknologi, infrastruktur, otomotif, 

kelautan, dan agribisnis di Indonesia. 
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2.4.1 Grafik Nilai Investasi Jepang ke Indonesia 2011-2016
52

 

 

Dari grafik di atas menunjukkan, keberadaan Jepang untuk Indonesia sangat 

signifikan dalam menjadi investor demi kemajuan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia 

mengharapkan Jepang bisa menjadi sahabat kerjasama dalam bidang maritim 

layaknya seperti kerjasama-kerjasama di bidang lainnya. Dengan masuknya investasi 

dari Jepang, Indonesia bisa lebih terbantu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 

menjadi Poros Maritim Dunia. 
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