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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah terjadi sejak pasca 

Perang Dunia II yaitu pada tahun 1960 ketika ditandatanganinya perjanjian 

keamanan antara AS dan Jepang (Tanaka, 2011). Dalam kerja samanya, baik 

Jepang maupun AS saling mendapatkan keuntungan dari kolaborasi tersebut. 

Jepang dapat dikatakan menjadi poin penting dalam strategi AS untuk masuk ke 

dalam Asia Timur, sedangkan Jepang juga memiliki keamanan tersendiri ketika 

beraliansi dengan AS. Kendati demikian, keuntungan dari aliansi tersebut tidak 

hanya berkisar pada Jepang dan AS saja, namun kerja sama yang terjadi antara AS 

dan Jepang juga memberikan peran penting dalam mempertahankan stabilitas Asia 

Pasifik. Relasi yang terjalin antara AS dan Jepang tersebut kemudian mendasari 

kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, salah satunya dalam hal mitigasi 

bencana (Tanaka, 2011). 

Pada 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9,0 SR terjadi di pantai timur Pulau 

Honshu, Jepang (Moroney et al., 2013). Dalam waktu kurang dari satu jam, 

gelombang tsunami setinggi 40 meter menerjang hampir enam mil ke daratan dan 

menggenangi setidaknya 561 km² luas daratan. Wilayah di sepanjang pantai timur 

Pulau Honshu menjadi wilayah yang paling terkena dampaknya, dengan 129.500 

rumah hancur dan 265.324 rusak parah akibat gempa bumi, tsunami, hingga 

kebakaran yang terjadi pasca bencana tersebut. Pasca tsunami, 14 prefektur1 dengan 

1,4 juta rumah tidak memiliki akses ke air di seluruh Jepang, dan 1,25 juta rumah 

terputus aliran listrik. Selain itu, lebih dari 2.000 jalan, 56 jembatan dan 26 jalur 

kereta api rusak oleh gempa bumi dan tsunami (Moroney et al., 2013). Kerusakan-

kerusakan infrastruktur yang terjadi serta cuaca dingin dan salju yang parah 

 

1 都道府県 Todōfuken, merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu, 

setara dengan provinsi di Indonesia. 
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menyebabkan lumpuhnya transportasi ke daerah-daerah yang terhambat upaya 

bantuan. Melihat besarnya dampak yang diberikan, bencana ini kemudian dikenal 

sebagai the Great East Japan Earthquake (GEJE).  

Merespons terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami, Departemen 

Pertahanan AS dan bekerja sama dengan pihak berwenang Jepang, memprakarsai 

Operasi Tomodachi. Operasi ini dimulai 12 Maret dan berlangsung hingga 4 Mei 

2011. Secara langsung maupun tidak langsung, Operasi Tomodachi melibatkan 

hampir 24.000 anggota angkatan AS, 189 pesawat dan 24 kapal angkatan laut, 

dengan total biaya hampir 90 juta dolar. Upaya bantuan difokuskan pada 

pengangkutan persediaan bantuan, personel dan peralatan dari Japan Self-Defense 

Forces (JSDF), serta pencarian para korban yang terjebak pada zona bencana. 

Pasukan AS membantu menyelamatkan sekitar 20.000 orang pada minggu pertama 

setelah gempa, sekaligus bekerja untuk memulihkan fasilitas transportasi seperti 

Bandara Sendai (Johnston, 2012).  

Matake Kamiya, seorang profesor Hubungan Internasional di Akademi 

Pertahanan Nasional, Jepang, memberikan apresiasi terhadap operasi tersebut 

dengan mengatakan kehadiran militer AS meningkat bahkan ketika tim bantuan 

luar negeri lainnya mengurangi pasukannya di Jepang karena kekhawatiran 

terhadap radiasi dari pembangkit nuklir Fukushima. Militer AS, yang dipimpin oleh 

sekitar 260 marinir, bekerja dengan pasukannya untuk membersihkan puing-puing 

dan melakukan distribusi bantuan kepada para korban bencana. Guna mengatasi 

Fukushima Disaster, Komisi Pengaturan Nuklir dari Departemen Pertahanan dan 

Energi AS menerjunkan pakar-pakar nuklir langsung ke lapangan, membantu 

memantau makanan dan air dari paparan radiasi, dan menyediakan pompa air 

bertekanan tinggi, truk pemadam kebakaran, serta peralatan perlindungan yang 

dapat digunakan dalam upaya meredakan krisis. AS juga mengerahkan drone tanpa 

awak, Global Hawk, yang terbang di atas pabrik untuk memantau reaktor dan 

mengumpulkan data guna mempermudah operasi (Johnston, 2012). 

Penelitian terkait GEJE serta aliansi AS dan Jepang menarik untuk diteliti.  

Pertama, GEJE merupakan bencana yang sangat besar. Gempa bumi dan tsunami 

yang terjadi menyebabkan beberapa fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir 
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terkena dampak, seperti: reaktor Tokai, Higashi Dori, Onagawa dan Fukushima 

Daiichi dan Daini. Tsunami besar yang secara tidak terduga menyerang fasilitas 

Fukushima Daiichi, menyebabkan hilangnya  kemampuan generator diesel darurat 

untuk bekerja dalam situasi tidak ada listrik di generator utama. Oleh sebab itu, 

semua instrumen dan sistem kontrol pada reaktor 1-4 hilang, sehingga 

menyebabkan serangkaian ledakan terjadi. Ledakan-ledakan ini lantas 

mengakibatkan adanya kontaminasi radioaktif yang cukup luas hingga dikenal 

dengan sebutan Fukushima Disaster. Dengan adanya ancaman kontaminasi 

radiologi dan emisi radiasi, Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi 177.503 

orang yang tinggal dalam radius 20 kilometer dari kompleks nuklir (Koshimura dan 

Shuto, 2015).   

Selain memberikan dampak kerugian material dan nyawa, GEJE juga 

mempengaruhi sistem energi Jepang. Gangguan pada sistem energi Jepang 

memengaruhi keamanan energi, baik dalam ruang lingkup domestik maupun 

internasional. Dengan kondisi Jepang yang memiliki sumber daya alam yang 

terbatas atau minim, Jepang harus menggunakan sumber energi alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan energi negaranya. GEJE yang lantas menyebabkan insiden 

Fukushima secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan 

gas alam cair di seluruh dunia. Gangguan pada sistem energi Jepang kemudian 

meningkatkan permintaan Jepang atas sumber energi tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan energinya, sedangkan di lain sisi, hal ini dapat semakin memperketat 

pasokan regional dan potensial global, serta dapat memengaruhi harga pasar dari 

berbagai jenis energi. David McNeill (2011) menuliskan bahwa  bencana 

Fukushima dapat dikatakan lebih buruk apabila dibandingkan dengan peristiwa 

Chernobyl. Oleh sebab itu, insiden Fukushima mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan publik atas tenaga nuklir hingga negara-negara besar seperti Jerman 

dan Italia segera menutup beberapa reaktor nuklir atau membatalkan rencana untuk 

pembangunan reaktor nuklir yang baru (Hayashi dan Hughes, 2013). 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI STRATEGI JEPANG DAN… DIAN DAMAYANTI 

21 

Kedua, merespons peristiwa GEJE, Amerika Serikat dan Jepang berinisiatif 

membentuk koalisi Operasi Tomodachi2 sebagai perwujudan dari hubungan kerja 

sama yang sudah terjalin sebelumnya. Sebelumnya, aliansi antara Jepang dan 

Amerika Serikat dapat dikatakan menjadi aliansi yang paling tidak setara apabila 

dibandingkan dengan aliansi lainnya yang terbentuk pada masa Perang Dingin 

(Potter, 2013). Dalam aliansi ini, Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan 

untuk Jepang dengan imbalan berupa hak pangkalan militer di wilayah Jepang. 

Kendati demikian, terdapat beberapa tekanan-tekanan yang terjadi pada hubungan 

Amerika Serikat dan Jepang seperti adanya pergeseran fokus pada kekuatan 

ekonomi menuju wilayah Asia, kebangkitan China, serta diadakannya pemilihan 

umum Jepang yang membuat kebijakan-kebijakan pemerintah mengalami beberapa 

perubahan (Potter, 2013). Oleh karena itu, melalui operasi ini, Jepang dan AS dapat 

saling memberikan keuntungan satu sama lain sekaligus menjaga perdamaian dan 

stabilitas kawasan Asia-Pasifik. 

Ketiga, bantuan kemanusiaan seperti Operasi Tomodachi merupakan bantuan 

yang belum pernah dilakukan oleh AS sebelumnya. Pejabat dan pakar kebijakan 

AS mengatakan Operasi Tomodachi didorong oleh serangkaian kondisi unik. 

Dengan kata lain, apabila terjadi gempa bumi dan tsunami dengan skala yang sama 

menghantam Jepang di masa depan namun situasi keamanan regional berbeda, 

belum tentu akan terjadi upaya yang sama seperti Operasi Tomodachi (Johnston, 

2012). Para ahli baik dari Jepang maupun AS pada umumnya sepakat bahwa 

Operasi Tomodachi dapat berhasil dikarenakan pelatihan bersama, berbagi 

informasi, dan koordinasi selama bertahun-tahun antara pasukan AS dan Jepang. 

Dengan kondisi alam yang rawan bencana, Jepang termasuk sering dilanda 

bencana. Faktanya, Operasi Tomodachi bukan pertama kalinya Amerika Serikat 

membantu Jepang dalam bencana alam. Militer AS membantu Jepang dalam 

setidaknya empat kesempatan yang berbeda sebelumnya. Bencana-bencana itu 

adalah Gempa Bumi Showa Nankai dan Tsunami pada tahun 1946, Gempa Fukui 

 
2 Tamodachi/Tomodachi (友達; ともだち; or トモダチ), diartikan sebagai “close friends” atau 

teman dekat yang mempercayai satu sama lain 
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pada tahun 1948, Topan Ise Bay pada tahun 1959, dan Gempa Niigata pada tahun 

1964.   

1.2 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana strategi Jepang dan Amerika Serikat dalam menjalankan 

Operation Tomodachi pasca terjadinya The Great East Japan Earthquake (GEJE)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana strategi dinamika 

kerja sama yang dilakukan Jepang dan Amerika Serikat dalam operasionalisasi 

Operation Tomodachi sebagai bantuan kemanusiaan pasca terjadinya The Great 

East Japan Earthquake.  

1.4 Kerangka Pemikiran 

Analisis mengenai strategi Jepang dan Amerika Serikat dalam menjalankan 

Operation Tomodachi pasca terjadinya The Great East Japan Earthquake (GEJE) 

pada tahun 2011 dapat dilihat melalui kerangka pemikiran teori koordinasi bantuan 

kemanusiaan internasional, disaster management cycle, serta keterlibatan militer 

dalam bantuan kemanusiaan. 

1.4.1 Koordinasi Bantuan Kemanusiaan Internasional 

Operasi bantuan kemanusiaan pasca bencana alam besar tetap menjadi 

tantangan yang berat meskipun perhatian masyarakat internasional terus 

meningkat. Dilema ini muncul sebagian karena begitu banyak aktor internasional 

yang terlibat dalam upaya pemberian bantuan, termasuk pemerintah nasional dan 

daerah yang terkena dampak, badan PBB, lembaga keuangan internasional, 

Lembaga bantuan dari negara lain maupun organisasi non-pemerintah internasional 

lainnya. Pasca bencana alam melanda suatu negara, komunitas internasional akan 

segera memobilisasi bantuan untuk korban terdampak serta guna pemulihan jangka 

panjang dan berkelanjutan. Meskipun begitu, menurut Max O. Stephenson Jr 

(2016), dalam praktiknya, pemberian bantuan kemanusiaan bersifat dinamis. 

Masing-masing aktor yang terlibat dapat beroperasi dengan sendirinya karena tidak 

adanya otoritas pemerintah tunggal dalam komunitas global untuk mengatur upaya-

upaya semacam ini. Tidak adanya otoritas tunggal maka tidak ada yang dapat 

memaksa atau meminta para aktor untuk berperilaku maupun menggunakan strategi 
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yang sesuai dengan norma-norma yang diterima dengan tegas di tingkat operasi. 

Sehingga, negara-negara yang memberikan bantuan pada umumnya dilandasi oleh 

kepentingan politik sehingga untuk memberikan bantuan, negara tersebut akan 

memberikannya melalui mekanisme sendiri atau dengan mendanai salah satu dari 

sejumlah lembaga PBB. Skema koordinasi bantuan kemanusiaan dapat dilihat pada 

gambar 1.1. 

Menurut Max O. Stephenson Jr (2006), terdapat karakteristik strategis utama 

dalam sistem bantuan kemanusiaan. Pertama, tidak ada satu organisasi pun yang 

dapat mengoordinasikan secara otoritatif dikarenakan banyaknya aktor yang 

terlibat. Kedua, bantuan kemanusiaan ditawarkan oleh banyak aktor namun dalam 

skala yang berbeda-beda tergantung kemampuan donor. Ketiga, semua aktor yang 

terlibat cenderung bekerja secara mandiri untuk memberikan bantuan kemanusian 

yang efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi tujuan utamanya, namun 

sejatinya aktor-aktor tersebut hanya perlu bekerja sama pada sekala operasi 

sehingga tujuan dapat diperoleh secara kolektif. Keempat, aktor yang terlibat 

beroperasi dengan kondisi krisis pasca bencana, tingkat kesulitan yang tinggi, 

beban kerja yang berat hingga beban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

Gambar 1.1 Skema Teori Koordinasi Bantuan Kemanusiaan 

(Stephenson Jr, 2006) 
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populasi yang terdampak. Kelima, informasi mengenai data sebaran populasi yang 

terdampak cenderung sulit untuk diperoleh setiap pihak yang terlibat, diperlukan 

cara dan sarana untuk berbagi informasi meskipun pengeluaran akan sumber daya, 

uang, dan personel yang dikeluarkan tidak sebanding dengan informasi yang 

diterima, Terakhir, suplai logistik dan transportasi dalam skenario pasca bencana 

selalu menjadi perhatian kritis, terutama di negara dengan kapasitas pemerintah 

yang terbatas, infrastruktur yang kurang berkembang maupun dalam situasi di mana 

populasi yang terkena dampak tinggal di daerah terpencil (Stephenson Jr, 2006). 

Salah satu bentuk koordinasi bantuan kemanusiaan adalah dengan melakukan 

bilateralisasi bantuan kemanusiaan. Secara historis, bantuan kemanusiaan 

menggunakan jalur penyebaran yang multilateral. Hal ini dikarenakan bantuan 

kemanusiaan yang diberikan melalui pihak ketiga seperti badan PBB dianggap 

mencerminkan sentuhan politik yang sedikit dari negara-negara donor sehingga 

bantuan kemanusiaan tersebut tidak dapat dipolitisasi. Oleh sebab itu, diperlukan 

tingkat kepercayaan yang tinggi oleh donor terhadap pihak ketiga yang 

menyalurkan bantuan untuk menilai kebutuhan dan menentukan tanggapan, baik 

dalam krisis khusus maupun global. Meskipun begitu, terjadi beberapa pergeseran 

seiring dengan berjalannya waktu (Macrae, 2002). 

Perubahan paling signifikan dalam peran donor dalam aksi kemanusiaan 

selama beberapa tahun terakhir adalah donor sekarang memiliki gambaran yang 

lebih jelas tentang apa yang ingin disampaikan dalam ranah kemanusiaan, 

setidaknya secara umum. Oleh karena itu, donor memberikan bantuan bergantung 

pada organisasi yang dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh donor sendiri. 

Donor tidak lagi pasif yang hanya memberikan sejumlah dana, namun sudah 

berubah menjadi pembeli informasi layanan kemanusiaan. Salah satu bentuk 

keaktifan donor juga dalam bentuk intensitas komunikasi dengan negara yang 

membutuhkan bantuan. Menurut Ellingsen dan Ostling (2010) mengutip Farrell 

(1987, 1988) dan Matthew Rabin (1990, 1994), komunikasi dilakukan sebagai 

sarana untuk menyampaikan niat sehingga dapat meningkatkan koordinasi antar 

aktor. Secara umum, standar model pada interaksi semacam ini adalah permainan 

pengirim-penerima, dalam arti agen sebagai pengirim harus menyajikan informasi 
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kepada penerima dengan mengirimkan pesan yang berisi informasi agar dapat 

dipahami oleh penerima. Dalam komunikasi yang dilakukan secara bilateral, kedua 

aktor akan saling bertukar pesan secara berurutan (Ayouni, 2017). Dorongan bagi 

para donor untuk memainkan peran yang lebih tegas ini muncul karena beberapa 

alasan, seperti masalah birokrasi dengan akuntabilitas dan kinerja, sedangkan 

dalam ranah politik yakni untuk memastikan profil dan program bantuan sejalan 

dengan kebijakan luar negeri yang luas hingga strategi pertahanan (Macrae, 2002). 

Fenomena semakin dekatnya donor dengan operasi kemanusiaan dan proses 

pengambilan keputusan yang bisa dikatakan sebagai bilateralisasi. Menurut Joanna 

Macrae (2002), bilateralisasi yang terjadi pada operasi bantuan kemanusiaan tidak 

hanya terjadi antara negara donor dengan negara yang membutuhkan bantuan, 

namun lebih mengarah pada bagaimana donor lebih terlibat pada operasi 

kemanusiaan yang sedang terjadi, bukan sekedar pasif memberikan dana saja. 

Sebelumnya, operasi kemanusiaan hanya dilakukan oleh badan PBB yang 

menampung dana dari para donor kemudian menyalurkan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan, terlepas dari kepentingan maupun preferensi donor akan satu 

kelompok maupun negara. Sehingga, perubahan yang terjadi dengan lebih 

terlibatnya donor pada operasi kemanusiaan menjadikan adanya bilateralisasi. 

Negara-negara donor berusaha untuk meneliti dan mengendalikan operasi 

kemanusiaan yang mereka danai dengan sejumlah cara, termasuk mengembangkan 

analisis kebutuhan dan strategi mereka sendiri untuk menanggapi suatu bencana, 

meninjau pilihan akan jalur penyebaran bantuan kemanusiaan, menargetkan 

bantuan kepada negara-negara dan isu-isu yang diprioritaskan, mengadopsi 

pendekatan atas dasar kebijakan pada operasi dan organisasi kemanusiaan tertentu. 

1.4.2 Siklus Manajemen Bencana 

Bencana sudah ada seiring sejarah manusia, namun peningkatan dramatis dan 

kerusakan yang disebabkan oleh bencana ini lantas menjadi penyebab keprihatinan 

nasional dan internasional. Selain itu, bencana selalu erat kaitannya dengan 

peradaban, oleh karenanya, dibutuhkan siklus manajemen bencana apabila bencana 

terjadi sewaktu-waktu. Menurut Warfield (2008 dalam Khan et al., 2008), 

manajemen bencana bertujuan untuk mengurangi, atau menghindari potensi 
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kerugian akibat bahaya, memastikan bantuan yang cepat dan tepat bagi para korban 

bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. 

Terdapat tiga tahapan kunci dari kegiatan manajemen risiko bencana (Khan 

et al., 2008). Tahapan pertama, sebelum terjadinya bencana (pra-bencana) yakni 

aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kerugian harta benda maupun nyawa 

yang disebabkan oleh potensi bahaya. Sebagai contoh, melakukan kampanye agar 

masyarakat lebih sadar akan ancaman bahaya bencana, memperkuat struktur-

struktur yang sudah ada walaupun dalam keadaan lemah, persiapan rencana 

penanggulangan bencana di tingkat rumah tangga dan masyarakat, dan lain 

sebagainya. Tindakan pengurangan risiko yang dilakukan pada tahap ini disebut 

sebagai kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Pertimbangan akan pembangunan 

yang berkelanjutan memainkan peran kunci dalam berkontribusi pada mitigasi dan 

persiapan masyarakat untuk secara efektif menghadapi bencana (Khan et al., 2008). 

Tahapan kedua ialah ketika bencana terjadi. Tahap ini melibatkan inisiatif 

yang diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan dan suplai bagi para korban 

terpenuhi dan penderitaan dapat diminimalisir. Pada tahap tanggap darurat ini, 

aktor-aktor manajemen bencana, khususnya organisasi-organisasi kemanusiaan 

menjadi terlibat dalam respons cepat serta fase pemulihan jangka panjang 

setelahnya. Tahap ketiga, setelah bencana (pasca bencana) yang berisi inisiatif yang 

diambil dalam menanggapi bencana dengan tujuan untuk mencapai pemulihan dini 

dan rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, segera setelah bencana terjadi 

yang mana kegiatan ini disebut sebagai respons dan pemulihan (Khan et al., 2008). 

Siklus manajemen risiko bencana ini bekerja paling baik untuk bencana yang 

relatif tiba-tiba, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, tsunami, hingga 

topan. Diagram siklus manajemen risiko bencana menyoroti berbagai insiatif yang 

biasanya terjadi selama tahap tanggap darurat dan pemulihan bencana. Beberapa 

inisiatif tersebut dapat terjadi dengan melintasi dua tahap, sementara kegiatan lain 

bersifat unik untuk setiap tahap. Oleh karena itu, fase mitigasi, kesiapsiagaan, 

respons dan pemulihan yang terdapat dalam tiga tahap kunci manajemen bencana 

ini tidak selalu berjalan dengan urutan yang tepat, sering kali, fase siklus mengalami 

tumpeng tindih serta panjang setiap fase sangat tergantung pada tingkat keparahan 
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bencana. Diagram siklus manajemen risiko bencana juga menyoroti peran media, 

di mana terdapat hubungan yang kuat antara sorotan media dan peluang pendanaan 

(Khan et al., 2008). Diagram siklus manajemen bencana dapat dilihat pada gambar 

1.2. 

1.4.3. Keterlibatan Militer dalam Bantuan Kemanusiaan 

Terdapat kecenderungan peningkatan dalam penggunaan personel dan aset 

militer dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan baik secara domestik maupun 

internasional. Tren global dalam meningkatnya penggunaan militer dalam bantuan 

kemanusiaan ini pertama kali terlihat pada 2005 dan semakin meningkat setiap 

tahunnya (Kaplan, 2005 dalam Canyon et al., 2017). Meskipun terdapat hukum 

humaniter internasional yang telah membatasi keterlibatan militer dalam hal 

memberikan bantuan, namun, dalam situasi non-konflik, sistem kemanusiaan 

global tidak dapat memenuhi kesenjangan antara kapasitas pasukan bantuan 

kemanusiaan global dan kebutuhan masyarakat (Canyon et al., 2017). Oleh 

karenanya, di banyak negara, terutama di kawasan Asia-Pasifik, kesenjangan ini 

diselesaikan dengan menggunakan pasukan seperti personil polisi dan militer 

sebagai responden utama apabila terjadi bencana. Secara historis, di Asia, militer 

menjadi bagian vital dan sentral dari respons bencana, dan bahkan di beberapa 

negara, militer merupakan satu-satunya sumber respons bencana yang terorganisir 

(Gursky et al, 2014 dalam Canyon et al., 2017). Faktanya, sebagian besar militer di 

kawasan Asia-Pasifik termasuk yang di Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Selatan, 

Gambar 1.2 Siklus Menejemen Risiko Bencana 

(Khan et al., 2008) 
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Kepulauan Pasifik, dan bahkan Australia dan Selandia Baru, serta yang di Prancis 

dan Amerika Serikat, menjadi pasukan tanggap bencana yang utama (Canyon et al., 

2017). 

Penentangan akan keterlibatan militer dalam upaya bantuan kemanusiaan 

disebabkan oleh skeptisme karena militer juga digunakan sebagai media intervensi 

politik pada umumnya. Lebih lanjut, terdapat hukum humanitarian yang melihat 

situasi konflik dan non-konflik menjadi satu poin yang sama, padahal bantuan 

kemanusiaan dibutuhkan di kedua daerah, baik yang mengalami konflik maupun 

daerah yang bebas konflik (Canyon et al., 2017). Pada situasi bencana, kondisi yang 

ada cenderung tidak serumit situasi konflik. Hal ini dikarenakan semua pihak yang 

terlibat memiliki tujuan yang sama yakni untuk membantu korban yang 

membutuhkan. Pada kondisi yang sedemikian rupa, penggunaan bantuan militer 

dan aset tidak terlalu kontroversial karena keterlibatannya diliputi oleh masalah 

kemaslahatan manusia. Pendekatan kolaboratif sipil-militer dalam upaya respons 

terhadap bencana alam menjadi cukup dapat diterima, karena lebih terkoordinasi 

dengan baik apabila dibandingkan dengan kondisi yang terkait dengan perang 

(Canyon et al., 2017).  

Meskipun terkesan mengkhawatirkan, namun penggunaan militer pada upaya 

bantuan kemanusian memiliki beberapa keuntungan. Penggunaan aset militer pada 

bantuan kemanusiaan selalu strategis, dalam arti penggunaan militer untuk 

membantu orang yang membutuhkan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan 

niat baik, sehingga ke depannya dapat memudahkan urusan aliansi gabungan 

(Canyon et al., 2019). Selain itu, penggunaan militer dalam bantuan kemanusiaan 

juga dapat membangun kepercayaan diri dan kepercayaan sehingga nantinya dapat 

memperkuat kemitraan antar negara. Bukan hanya itu, militer juga tergolong 

memiliki kemampuan yang dapat dilibatkan dalam misi bantuan kemanusiaan, 

seperti kemampuan untuk penilaian cepat, komunikasi sementara, fungsi bandara, 

angkutan udara dan laut, manajemen logistik, bantuan medis hingga dukungan 

teknik. Oleh karenanya, penggunaan militer pada operasi bantuan kemanusiaan 

dapat dikatakan efektif. Bukan hanya semakin banyak negara yang mendukung 

penggunaan personil dan aset militer pada upaya bantuan kemanusiaan sehingga 
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semakin meningkat permintaan bantuan akan kekuatan militer atas negara sahabat 

(Canyon et al., 2019). 

1.5 Hipotesis 

Operasi Tomodachi dilakukan oleh AS dan Jepang melalui dua strategi. 

Strategi pertama adalah melalui bilateralisasi bantuan kemanusiaan, yang dapat 

dilihat pada bentuk komunikasi yang terjadi antara AS dan Jepang. Sedangkan 

strategi kedua adalah penggunaan kekuatan militer pada operasi pemberian bantuan 

kemanusiaan, seperti dalam bentuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, 

transportasi pasokan bantuan kemanusiaan, pembukaan kembali fasilitas publik 

hingga memonitor perkembangan di reaktor nuklir Fukushima Daiichi. 

1.6 Metodologi dan Metode Penelitian 

1.6.1 Operasionalisasi Konsep 

1.6.1.1 Strategi 

Konsep strategi terkenal sulit untuk didefinisikan (Murray et al., 1994). 

Secara etimologi, kata strategi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yakni strategia 

atau strategike yang berarti seni atau kemampuan seorang jenderal (Heuser, 2010). 

Menurut Carnes Lord (2003), strategi adalah seni menggunakan pertempuran untuk 

mencapai tujuan nasional. Apabila dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2020), strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya 

bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan 

damai. Sedangkan Bernard Brodie (dalam Heuser, 2010) mengutarakan bahwa 

strategi adalah panduan untuk mencapai sesuatu secara efisien. Lebih lanjut, Robert 

Neild (dalam Heuser, 2010) mengatakan bahwa strategi adalah pengejaran tujuan 

politik dengan menggunakan atau memiliki sarana militer. Seiring dengan 

berjalannya waktu, pengertian istilah strategi pun senantiasa berkembang (Heuser, 

2010). Dalam Oxford Dictionary (2020), makna strategi tidak lagi difokuskan pada 

perihal militer, tetapi lebih general, yakni rancangan tindakan yang disusun untuk 

memperoleh tujuan jangka panjang atau keseluruhan.  

Dalam tulisan ini, penulis memahami strategi yang dimaksud adalah upaya-

upaya yang dilakukan oleh pemerintah AS dan Jepang dengan tujuan membantu 

para korban gempa bumi dan tsunami secara efisien, yakni dengan membentuk 
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Operasi Tomodachi dan melakukan misi militer seperti upaya evakuasi korban 

bencana hingga pembukaan kembali fasilitas publik. 

1.6.1.2 Bencana 

Bencana merupakan sebuah peristiwa ekstrem yang terjadi secara tiba-tiba 

sehingga menyebabkan kerusakan besar dan merugikan manusia serta tanaman 

maupun hewan. Bencana terjadi dengan cepat, instan dan tidak pandang bulu. 

Peristiwa-peristiwa ekstrem ini, baik yang disebabkan oleh manusia atau alam, 

melampaui besaran batas yang dapat ditoleransi sehingga para korbannya tidak 

dapat menyesuaikan diri sehingga ketika bencana terjadi, kehidupan menjadi 

lumpuh. Peristiwa-peristiwa ekstrem yang dapat menjadi suatu bencana bagi 

makhluk hidup adalah adanya gerakan tektonik secara tiba-tiba yang menyebabkan 

gempa bumi hingga letusan gunung berapi, kondisi kering yang terus-menerus 

menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, banjir, gangguan atmosfer, 

tabrakan benda langit dan lain sebagainya (Joshi, 2008 dalam Khan et al., 2008). 

PBB sendiri mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap 

fungsi komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, material, 

ekonomi dan lingkungan, yang melebihi kemampuan komunitas/ masyarakat 

terdampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya alamnya sendiri 

(UNDP, t.t dalam Khan et al., 2008). Bencana adalah hasil dari kombinasi bahaya, 

kerentanan serta kapasitas atau respons yang tidak memadai untuk mengurangi 

kemungkinan risiko. Ilustrasi terjadinya bencana dapat dilihat pada Bagan 1.3. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi tersebut, penulis 

mendefinisikan bencana dalam penelitian ini sebagai peristiwa yang terjadi secara 

tiba-tiba dan menyebabkan kerugian. Dalam tulisan ini, penulis memahami bencana 

sebagai gempa bumi dan tsunami yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan 

kerugian baik pada korban nyawa maupun material. 
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1.6.1.3 Bantuan Kemanusiaan 

Aksi kemanusiaan adalah penyediaan bantuan kemanusiaan secara aktif, yang 

mana bantuan tersebut dirancang untuk menyelamatkan jiwa, meringankan 

penderitaan, dan memulihkan serta meningkatkan martabat manusia di tengah 

bencana dan selama keadaan darurat berskala besar (Pringle dan Hunt, 2015). Aksi 

kemanusiaan didasarkan pada prinsip kemanusiaan bahwa semua manusia berhak 

untuk diperlakukan secara manusiawi atas dasar sebagai manusia, serta berhak 

untuk menerima bantuan kemanusiaan maupun memberikan bantuan dimanapun 

dibutuhkan.  

Banyak aktor seperti pemerintah, militer, organisasi keagamaan hingga 

keluarga maupun teman turut memberikan bantuan segera dan jangka panjang 

kepada para korban krisis dan bencana. Secara umum, bantuan kemanusiaan 

mengacu pada bantuan darurat yang disediakan oleh organisasi antar pemerintah 

dan organisasi non-pemerintah internasional (Pringle dan Hunt, 2015). Tidak 

seperti bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan umumnya dimaksudkan untuk 

bersifat jangka pendek dan hanya sebagai tanggapan terhadap kebutuhan mendesak. 

Bantuan kemanusiaan bersifat lepas namun terkadang juga dikoordinasikan dengan 

bantuan dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan militer meskipun 

bantuan kemanusiaan tidak termasuk dalam penggunaan kekuatan militer. 

Gambar 1.3. Faktor-faktor Penyebab Bencana 

(Khan et al., 2008) 
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Pada penelitian ini, penulis mendefinisikan bantuan kemanusiaan sebagai 

bantuan yang diberikan untuk menyelamatkan jiwa, meringankan penderitaan, 

memulihkan keadaan sehingga seperti keadaan sebelum bencana. Bantuan 

kemanusiaan yang dilakukan seperti personel pasukan militer untuk melakukan 

evakuasi, pemberian fasilitas sanitasi, makanan dan minuman hingga selimut. 

1.6.1.4 Bilateralisasi Bantuan 

Dalam hubungan internasional, negara melakukan interaksi dengan negara 

lain maupun organisasi internasional melalui dua jalur, yakni bilateral dan 

multilateral. Multilateral dilakukan dengan negara bekerja sama dengan negara lain 

untuk mencapai keputusan bersama; melakukan pertemuan kelompok regional dan 

sebagainya. Cara multilateral ini biasanya melekat pada organisasi internasional 

maupun regional. Sebaliknya, bilateral melibatkan dua negara yang berhadapan 

langsung satu sama lain. Setiap pasang negara bekerja pada hubungan di bidang 

yang berbeda untuk saling menguntungkan hingga memfasilitasi kerja sama antara 

lembaga dan warga negaranya (Rana, 2018). 

Bilateralisasi berasal dari kata bilateral dan diberikan imbuhan -isasi. 

Bilateral merupakan sesuatu yang terjadi dari dua belah pihak atau antara dua pihak 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Sedangkan imbuhan -isasi digunakan 

untuk pembentukan nomina (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019b). Dengan kata 

lain, imbuhan -isasi diberikan untuk menggambarkan suatu proses maupun cara. 

Berdasarkan hal ini, penulis mengartikan bahwa bilateralisasi adalah proses yang 

terjadi antara dua belah pihak. Dalam skripsi ini, proses bilateralisasi yang 

dimaksudkan adalah bagaimana Operasi Tomodachi dilakukan oleh dua pihak 

yakni Amerika Serikat dan Jepang.  

Koordinasi dalam kerja sama bilateral dapat semakin ditingkatkan dengan 

adanya komunikasi antar aktor. Komunikasi dilakukan sebagai sarana untuk 

menyampaikan niat atau pesan. Secara umum, interaksi yang dilakukan adalah 

pemberi pesan menyajikan informasi kepada penerima sehingga penerima dapat 

memahami pesan yang ingin disampaikan. Dalam komunikasi dua arah, maka 

kedua aktor saling bertukar pesan secara berurutan (Ayouni, 2017). Berdasarkan 

penjelasan ini, penulis memahami bahwa kerja sama bilateral yang baik 
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dipengaruhi oleh komunikasi yang baik pula antara kedua aktor. Oleh karena itu, 

dalam tulisan ini, penulis merujuk pada komunikasi yang digunakan dapat berupa 

langsung seperti melakukan kunjungan maupun tidak langsung yakni seperti 

penggunaan media komunikasi. Bilateralisasi yang terjadi difokuskan oleh penulis 

pada bagian komunikasi seperti pembicaraan via telepon maupun kunjungan resmi 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 

1.6.1.5 Operasi Militer 

Operasi militer terbagi menjadi dua yakni pada masa konflik dan damai. 

Pada masa konflik, pasukan militer bekerja sama dengan para pemimpin diplomatik 

untuk mengendalikan permasalahan, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi 

ke masa damai. Dalam konflik, militer selaku elemen kekuatan nasional cenderung 

lebih menonjol apabila dibandingkan ketika pada masa damai. Masa damai adalah 

ketika negara menggunakan kekuatan diplomatik, ekonomi, informasi dan militer 

untuk mencapai tujuan nasional. Dalam arti, tidak ada permasalahan atau konflik 

yang sedang dihadapi sehingga memicu perang. Penggunaan militer pada masa 

damai ini disebut dengan Military Operation Other Than War (MOOTW) (United 

States Air Force, 2000). 

MOOTW dapat meringankan penderitaan, mempromosikan perdamaian 

atau mendukung otoritas sipil. Dengan demikian, militer dapat terlibat dengan 

negara lain untuk menjaga stabilitas dan mendorong hubungan positif dengan 

negara lain. Operasi militer ini dapat memberikan Amerika Serikat peluang untuk 

mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain, meningkatkan 

pengaruhnya, atau mempertahankan kehadiran di berbagai belahan dunia. Terdapat 

enam jenis MOOTW yang tidak melibatkan pertempuran, termasuk arms control 

support, domestic support operations, foreign humanitarian assistance, nation 

assistance, show of force and support to insurgency (United States Air Force, 

2000). 

 Pada skripsi ini, operasi militer yang dimaksud adalah operasi militer selain 

pertempuran yang berfokus pada bantuan kemanusiaan. Operasi militer ini 

dilakukan di luar Amerika Serikat dengan tujuan untuk meringankan akibat 

bencana alam atau buatan manusia yang mengakibatkan penderitaan manusia, 
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penyakit, atau kelaparan. Operasi bantuan kemanusiaan asing menggunakan aset 

militer untuk mendukung apa yang secara tradisional merupakan tujuan non-

militer. Pasukan militer memiliki banyak kemampuan yang dapat membantu dalam 

upaya manajemen konsekuensi. Unit militer seperti tim medis atau insinyur sipil 

dapat merespons dengan cepat terhadap keadaan darurat dan memberikan 

dukungan yang sangat dibutuhkan untuk meringankan penderitaan dengan cepat 

serta membantu pemerintah setempat dalam memulai upaya rekonstruksi jangka 

panjangnya(United States Air Force, 2000). 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena terdapat penjabaran 

mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang 

pada pelaksanaan Operasi Tomodachi. Tipe penelitian ini bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena serta melihat bagaimana penjelasan dari fenomena 

tertentu dengan didasarkan oleh hipotesis yang telah dibuat. 

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mencakup upaya-upaya yang dilakukan Jepang 

maupun Amerika Serikat pada pelaksanaan Operasi Tomodachi berlangsung yakni 

setelah terjadinya bencana GEJE pada 11 Maret 2011 hingga  4 Mei 2011.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber 

sekunder. Sumber-sumber sekunder yang dimaksud ialah berasal dari buku, jurnal, 

artikel-artikel dalam buku/majalah/surat kabar, dokumen pemerintah atau makalah 

yang dipublikasikan, internet, arsip dan laporan, serta referensi lainnya yang 

berkaitan dengan topik penelitian yakni strategi yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat dan Jepang dalam menjalankan Operasi Tomodachi sebagai respons 

terhadap bencana GEJE. 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah, penulis 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini menekankan kepada interpretasi 

penulis terkait dengan sumber-sumber data yang mampu didapat. Sumber data yang 

dianalisis ialah sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak berhubungan 
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langsung dengan obyek penelitian seperti literatur buku, jurnal ilmiah, media 

massa, data teks, data dokumentasi, dan sumber internet. 

1.6.6 Sistematika Penulisan  

Secara umum, penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berisikan 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, serta metodologi dan metode penelitian. 

Bab kedua membahas dinamika yang terjadi pada Operasi Tomodachi. Bab ketiga 

membahas mengenai strategi Amerika Serikat dan Jepang pada Operasi Tomodachi 

yakni dengan menggunakan metode bilateralisasi bantuan kemanusiaan. Bab 

keempat membahas mengenai strategi Amerika Serikat yang mengerahkan 

angkatan militernya untuk upaya kemanusiaan pada Operasi Tomodachi. Terakhir, 

bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.  


