
35 

BAB 2 

JEPANG SEBAGAI ENEMY STATE 

2.1 Ekspansi Jepang di Asia pada Perang Dunia II 

2.1.1 Perang Jepang-Tiongkok 1894-1895 

Perang Jepang-Tiongkok pada tahun 1894-1895 merupakan alasan 

mendasar mengapa mendapatkan status Enemy States ini. Jepang yang mana 

pada saat itu muncul sebagai sebuah bangsa yang kuat dan modern serta 

kedudukan Jepang sendiri yang mana sejajar dengan negara besar di Barat. 

Jepang telah mencapai perkembangan yang cukup signifikan seperti 

perkembangan industri, perdagangan, pendidikan serta angkatan perang. Ketika 

Jepang menjadi negara yang kuat, Jepang mulai terlibat dalam dunia 

internasional dan menyebabkan konflik dengan negara lain seperti Korea 

(Korea terlibat dalam perang melawan Tiongkok), melawan Rusia. Hal ini 

dianggap sebagai upaya Jepang mempraktekkan praktik imperialisme seperti 

yang diterapkan oleh Bangsa Barat. 

Korea, yang mana merupakan sebuah negara yang subur dan 

menyebabkan banyak terjadi perebutan kekuasaan di Korea ini. Korea 

dijadikan sebagai batu loncatan untuk Manchuria dan Tiongkok serta daratan 

Asia lainnya. Selain itu, Korea juga mengandung bahan mentah seperti mineral, 

batu bara, besi, emas, tembaga maupun perak yang mana dapat dikatakan 
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bahwa Korea memiliki kekayaan akan bahan untuk industri.1 Munculnya 

perang Jepang-Tiongkok ini dilandasi oleh Jepang yang beranggapan bahwa 

Korea dapat dijadikan sebagai tempat pemindahan sebagian penduduk Jepang. 

Jepang juga mengincar kekayaan bahan mentah yang mana hal ini dapat 

digunakan untuk keperluan industrinya serta modalnya yang surplus. 

Sedangkan, bagi Tiongkok, Korea merupakan daerah basisnya yang mana 

bagaimanapun caranya harus dipertahankan walaupun harus perang. 

  Jepang mulai tertarik terhadap Korea diakibatkan oleh restorasi Meiji 

pada 1868. Jepang pernah melakukan ekspansi ke Korea dan Tiongkok kisaran 

akhir abad ke-16 namun upayanya gagal. 

  Korea yang mana sebelumnya menggunakan politik pintu tertutup 

mencoba untuk menerapkan politik pintu terbuka. Namun, sebelum upaya 

tersebut dilakukan, Jepang menyerang Pulau Kanghwa. Akibat dari penyerbuan 

Jepang ini, kerajaan Chosun membuka 3 pelabuhan termasuk Busan, 

pengizinan pembukaan perumahan bagi penduduk Jepang, pembebasan 

kegiatan transaksi dagang oleh orang Jepang.  Semenjak persetujuan Kanghwa 

pada 1878, Jepang berusaha memperbesar pengaruhnya di Korea guna 

mengimbangi pengaruh Tiongkok di Korea. 

                                                             
1 Leo Agung, 2012, Sejarah Asia Timur, Yogyakarta: Ombak, hal 42 
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  Pada awal mulanya, hubungan Jepang dan Tiongkok sangatlah baik, 

namun hal tersebut berubah ketika Jepang telah berubah menjadi sebuah 

kekuatan yang besar. 

Kaisar Meiji menginginkan Jepang tumbuh menjadi kekuatan baru yang 

besar, kuat dan modern. Hal ini dapat terlaksana apabila Jepang mampu 

menguasai daerah-daerah di sekitar Jepang. 

Konflik yang terjadi di Korea antara Jepang dan Tiongkok membuat 

Rusia turut serta dalam peperangan. Rusia mengancam Jepang dan Tiongkok 

untuk menarik pasukannya dari Korea, jika hal tersebut tidak dilakukan maka 

Rusia akan tampil di depan dan bertanggungjawab. 

Korea yang menginginkan pembaharuan terjadi namun keinginan 

tersebut tidak dapat terlaksana apabila Tiongkok berkuasa di Korea. Kemudian, 

Korea meminta bantuan dari Jepang sehingga meletuslah perang Jepang-

Tiongkok ini. 

Perang Jepang-Tiongkok berakhir ditandai dengan berakhirnya Dinasti 

Qing dan perjanjian Shimonoseki pada 1895. Isi perjanjian Shimonoseki 

adalah2 : 

1. Tiongkok mengakui kemerdekaan Korea 

2. Tiongkok menyerahkan sebagian Manchuria ke Jepang 

                                                             
2 Treaty of Shimonoseki 1895, University of Southern California, diakses dalam 

http://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-1895 (4/4/2018, 19:00 WIB) 

http://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-1895
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3. Tiongkok menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Pescadores ke 

Jepang 

4. Tiongkok mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tael 

5. Weihai-we akan diduduki Jepang sampai Tiongkok mampu 

membayar kerugian perang 

6. Semenanjung Liaotung diserahkan kepada Jepang. 

Jepang yang pada akhirnya mendapatkan semenanjung Liaotung secara 

tidak langsung Jepang berhasil menguasai sebagian kecil daratan Asia. 

Kemenangannya di Perang Jepang-Tiongkok ini membuat pengaruhnya 

terhadap Korea maupun Tiongkok sangat besar. 

2.1.2 Perang Jepang di Sekutu  

Pada Perang Dunia II, Jepang dikenal memiliki kekuatan militer yang 

besar. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II dimulai dengan 

ditandatanganinya Tripartite Pact dengan Jerman dan juga Italia pada tahun 

1940 di Berlin.3 Setelah ditandatanganinya Tripartite Pact, Jepang 

mengirimkan pasukan militernya ke Indochina dan Jepang berusaha merebut 

wilayah kependudukan Perancis. Amerika Serikat yang mana beraliansi dengan 

Perancis mengetahui hal tersebut pada akhirnya memberikan Jepang sebuah 

sanksi berupa embargo ekonomi. Jepang yang mengetahui hal tersebut berusaha 

                                                             
3 History, Germany, Italy, and Japan Sign the Tripartite Pact diakses dalam 

http://www.history.co.uk/this-day-in-history/27-september/germany-italy-and-japan-sign-the-tripartite-

pact (12/4/2018, 23:49 WIB) 

http://www.history.co.uk/this-day-in-history/27-september/germany-italy-and-japan-sign-the-tripartite-pact
http://www.history.co.uk/this-day-in-history/27-september/germany-italy-and-japan-sign-the-tripartite-pact
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membalas yang telah dilakukan Amerika Serikat. Jepang yang saat itu dipimpin 

Kaisar Hiromoto menggunakan kekuatan militer dalam upayanya membalas 

Amerika Serikat. 

Pada tahun 1941, Jepang pada akhirnya melakukan serangan ke 

pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbour di Honolulu, Oahu, Hawaii 

tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu ke Amerika Serikat. Penyerangan 

yang dilakukan oleh Jepang ini dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut 

Isoroku Yamamoto sedangkan Kapten Minoru Genda sebagai perencana 

strategi penyerangan.4 

Service Damaged Destroyed 

Navy 31 92 

Army Air Corps 128 77 

Tabel 2 U.S Aircraft Damaged at Pearl Harbor (Sumber: The National WW II 

Museum Commemorates Pearl Harbor Day)5 

 

 

 

 

 

                                                             
4 The National WWII Museum, Remembering Pearl Harbor. A Pearl Harbor Fact Sheet diakses dalam 

https://www.census.gov/history/pdf/pearl-harbor-fact-sheet-1.pdf (13/1/2018, 00.26 WIB) 
5 Ibid 

https://www.census.gov/history/pdf/pearl-harbor-fact-sheet-1.pdf
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Service Killed Wounded Total 

Navy 2008 710 2718 

Army 218 364 582 

Marines 109 69 178 

Civilians 68 35 103 

Total 2403 1178 3581 

Tabel 2 U.S Casualties at Pearl Harbor (Sumber: The National WW II Museum 

Commemorates Pearl Harbor Day)6 

Berdasarkan tabel 1 dan juga tabel 2 tersebut terdapat pasukan militer 

Amerika Serikat yang terbunuh sebanyak 2.335 dan penduduk sipil sebanyak 

68 orang. Selain itu juga terdapat 1.143 pasukan militer Amerika Serikat yang 

terluka dan 35 penduduk sipil yang terluka. Serangan Jepang ke Pearl Harbor, 

Amerika Serikat ini juga menyebabkan hancurnya 92 kapal dan juga 77 pesawat  

serta merusak 31 kapal dan juga 128 pesawat milik Amerika Serikat. 

Pasca adanya serangan Jepang tersebut, Amerika Serikat melakukan 

perlawanan terhadap Jepang. Pada Agustus 1945, pada akhirnya Amerika 

Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima (6 Agustus 1945) yang mana 

membunuh sebanyak 80.000 orang dan ke Nagasaki (9 Agustus 1945) yang 

                                                             
6 Ibid 
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menewaskan kurang lebih 40.000 orang.7 Selain itu, terdapat kurang lebih 

70.000 terbunuh akibat sinar radiasi dari pengeboman yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat ini.8 

Serangan Jepang yang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat menyebabkan 

perang antara Jepang dengan sekutu. Belanda yang saat itu bergabung dengan 

sekutu pada akhirnya menyatakan perang terhadap Jepang. Peperangan sekutu 

dan juga Jepang pada akhirnya berlanjut dengan peperangan yang terjadi di laut 

Jawa. Selama pertempuran tersebut, Jepang berhasil mengalahkan sekutu 

(Belanda, Inggris, Australia dan juga Amerika Serikat) sehingga pada akhirnya 

8 Maret 1942 Indonesia pun jatuh ke tangan Jepang.9 Walaupun Jepang 

menduduki Indonesia tidak begitu lama namun Indonesia mengalami berbagai 

hal yang menyengsarakan seperti tanam paksa, pemerkosaan dan sebagainya. 

Tindakan Jepang yang seperti ini pada akhirnya menimbulkan perlawanan dari 

rakyat Indonesia. Jepang yang saat itu mendapatkan berbagai ancaman dari luar 

serta kondisi militer dan politik yang mulai goyah akhirnya menyebabkan 

                                                             
7 History, Bombing of Hiroshima and Nagasaki diakses dalam https://www.history.com/topics/world-

war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki (13/4/2018, 10:23 WIB) 
8 Ryan Browne, 2016, Why Did the U.S bomb Hiroshima?, diakses dalam 

https://edition.cnn.com/2016/05/27/politics/hiroshima-obama-explainer/index.html (13/4/2018, 11:35 

WIB) 
9 Shigeru Sato, Indonesia19139-1942: Prelude to the Japanese Occupation, Journal of Southeast Asian 

Studies, Vol. 37, No. 2, Singapore: Cambridge University Press, Hal. 225 diakses dalam 

https://www.jstor.org/stable/20072708?seq=1#page_scan_tab_contents (13/4/2018, 11:48 WIB) 

https://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki
https://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki
https://edition.cnn.com/2016/05/27/politics/hiroshima-obama-explainer/index.html
https://www.jstor.org/stable/20072708?seq=1#page_scan_tab_contents
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kekalahan Jepang. Terlebih ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke 

Hiroshima dan Nagasaki. 

 

2.1.3 Kolonialisme Jepang di Asia  

Perang Dunia II merupakan masa dimana kejayaan Jepang, terutama 

dalam bidang militer. Kejayaan dan kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang 

ini dibuktikan dengan beberapa negara yang diekspansi oleh Jepang seperti 

Korea dan Tiongkok. Tiongkok diduduki oleh Jepang pada tahun 1894 hingga 

1895. Terdapat permasalahan yang terjadi antara Jepang dengan Tiongkok 

seperti permasalahan Seonghwan yang terjadi pada 29 Juli 1894 yang mana 

terjadi penyerangan terhadap kapal milik Tiongkok di Teluk Asan dan diketahui 

bahwasannya Teluk Asan merupakan tempat berkumpulnya tentara Tiongkok. 

Tentara Tiongkok ini memiliki keinginan untuk dapat bergabung dengan 

pasukan lainnya di Yalu namun tentara Jepang berhasil menghancurkan 

pasukan tersebut sebelum sampai di Yalu. Tiongkok yang mendapatkan 

serangan dari Jepang tidak melakukan serangan balasan di Teluk Asan namun 

Tiongkok menunggu tentara Jepang menuju Seonghwan untuk dapat 

melakukan serangan balasan karena Tiongkok memiliki pasukan dan 

pertahanan yang lebih kuat di Seonghwan. Disini, Jepang berhasil mengalahkan 

Tiongkok di sungai Yalu sehingga Jepang memiliki akses yang lebih mudah 
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melakukan kolonialisasi di Tiongkok.10 Pertarungan di Sungai Yalu ini 

dimenangkan oleh Jepang dan sebagian tentara Tiongkok yang berhasil 

menyelamatkan diri bergabung dengan pasukan lainnya yang berada di Yalu.  

Peperangan Pyeongyang terjadi juga yang mana Jepang mencoba 

memasuki pusat Kota dan Jepang mengirimkan mata-mata yang dipimpin 

Letnan Machida namun upayanya ini mampu diketahui oleh Tiongkok dan 

berhasil dikalahkan oleh Tiongkok.11 Disisi lain, Jepang membuat kesepakatan 

dengan Korea guna membantu Korea melawan Tiongkok agar Korea dapat 

mendapatkan kemerdekaan. Peperangan Pyeongyang ini berhasil dimenangkan 

oleh Jepang dan tentara Tiongkok yang kalah pada akhirnya menjadi tahanan 

perang. Perang Jepang-Tiongkok ini pada akhirnya diakhiri dengan Perjanjian 

Shimonoseki pada tahun 1895. 

Korea diduduki oleh Jepang pada tahun 1910 hingga tahun 1945.12 

Keterlibatan Jepang bermula dengan perang Jepang-Tiongkok yang mana 

Jepang dapat menaklukan Tiongkok. Dengan adanya perjanjian aneksasi 

Jepang dan Korea pada tahun 1910, Jepang dapat dengan mudahnya menguasai 

semenanjung Korea. Korea merupakan sebuah negara yang subur dan hal ini 

                                                             
10 Japan Center for Asian Historical Records and the British Library¸ 3. Course of the Fighting: Fall of 

Pyongyang and the Battle of the Yalu River- Japanese Army Enters China, diakses dalam 

https://www.jacar.go.jp/english/jacarbl-fsjwar-e/about/p003.html (28/4/2018, 13:34 WIB) 
11 Ibid 
12 Asia for Educators, Korea as a Colony of Japan, 1910-1945, Columbia University, diakses dalam 

http://afe.easia.columbia.edu/main_pop/kpct/kp_koreaimperialism.htm (28/4/2018, 13:36 WIB) 

https://www.jacar.go.jp/english/jacarbl-fsjwar-e/about/p003.html
http://afe.easia.columbia.edu/main_pop/kpct/kp_koreaimperialism.htm
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membuat Jepang tertarik dengan Korea. Pendudukan Jepang di Korea ini 

menyebabkan hasil bumi di Korea dirampas oleh Jepang. Pada awal 1910an 

ekonomi tradisional Korea lebih kepada “ekonomi oriental” yang mana dapat 

bekerja secara mandiri dan dapat mencukupi diri sendiri. Selain itu, kondisi 

perekonomian Korea saat itu tertutup yang mana kondisi perekonomian tertutup 

ini tidak ada bisnis ataupun perdagangan yang dilakukan dengan pihak luar.13  

Agrikultur merupakan bidang yang paling mendominasi Korea karena 

penduduk Korea pada 1910 didominasi dalam sektor agrikultur. Jepang juga 

beranggapan bahwa agrikultur merupakan hal yang penting mengingat kondisi 

Jepang yang tidak dapat memproduksi nasi sendiri dan Jepang bergantung 

kepada Korea untuk menghasilkan nasi. 

Tahun 1936, 2/3 dari total wilayah Korea berpindah tangan ke imigran 

Jepang selain itu dapat dikatakan juga dalam rentang 1913-1939 kepemilikan 

tanah oleh Korea turun drastis dari 21.8% menjadi 19%.14 Hal ini tentu 

membuat Jepang benar-benar menguasai Korea dalam berbagai bidang dengan 

mudah dan segala upaya Jepang. Jepang dapat menguasai industri Korea seperti 

heavy industry, small, light industries, pertambangan, dan sebagainya. Pada 

                                                             
13 Betty L King, Japanese Colonialism and Korean Economic Development 1910-1945, diakses dalam 

http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-13-03-1975/king-japanese-colonialism-korean-

economic-development.pdf (28/4/2018, 10:02 WIB) 
14 Ibid 

http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-13-03-1975/king-japanese-colonialism-korean-economic-development.pdf
http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-13-03-1975/king-japanese-colonialism-korean-economic-development.pdf
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tahun 1938, Jepang memiliki 3136 perusahaan dari 57.7% melawan Korea 

memiliki 2278 perusahaan atau 42.1%.15 

Jepang juga menginginkan agar kebudayaan Jepang lebih dominan di 

Korea sehingga Jepang melarang adanya pembelajaran bahasa Korea di sekolah 

yang mana hal ini memicu kemarahan dari Korea. Korea juga dipaksa untuk 

mengadopsi nama Jepang serta memeluk agama Shinto yang mana agama 

Shinto merupakan agama asli dari penduduk Jepang. 

Perbudakan seks yang dilakukan Jepang di Korea juga merupakan hal 

yang selalu membekas diingatan Korea. Namun, fakta mengenai perbudakan 

wanita sebagai penghibur para tentara Jepang disini selalu ditutupi dan hal ini 

membuat Korea mengecam Jepang atas perbuatannya.16 Penjajahan Jepang di 

Korea menyebabkan rasa nasionalisme muncul dengan membentuk pasukan 

kemerdekaan yakni Chamuibu, Jonguibu dan Shinmibu.17 Walaupun Korea 

melakukan berbagai perlawanan terhadap Jepang, pada akhirnya Korea pun 

terpecah belah menjadi dua yakni Korea Utara dibawah kekuasaan Uni Soviet 

dan Korea Selatan dibawah kekuasaan Amerika Serikat. Pada tahun 1948, 

dibentuklah dua negara baru yaitu Republik Korea di Selatan dan Republik 

Demokrasi Rakyat Korea di Utara. Pemerintahan di Korea Utara dibentuk 

                                                             
15 Ibid 
16 BBC News, Korea Peringatkan Jepang atas ‘Budak Seks’, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140301_korea_japan (28/4/2018, 08:45 WIB) 
17 ShinYong Ha, 2002, Modern Korean History and Nationalism Korean Studies, Seoul: Jimoondang, 

hal. 135 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140301_korea_japan
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berdasarkan paham komunisme sedangkan Korea Selatan dibentuk berdasarkan 

paham demokrasi dan kapitalisme. 

2.2 Jepang sebagai Negara Pasifis 

Jepang yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II menyebabkan Jepang 

yang pada mulanya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam bidang militer 

Jepang yang agresif menjadi lebih pasif. Pasifisme yang diterapkan oleh Jepang 

ini dibuktikan dengan beberapa dokumen yang menjadi dasar diberlakukannya 

kebijakan pasifisme seperti artikel 9 konstitusi Jepang, San Francisco treaty dan 

juga Japan-United States Security Treaty.18 Dokumen yang melandasi kebijakan 

pasifisme Jepang ini pada akhirnya menentukan bagaimana kebijakan dalam 

negeri maupun kebijakan luar negeri yang nantinya diterapkan oleh Jepang. 

Landasan kebijakan pasifisme Jepang ini membuat Jepang membentuk Japan Self 

Defense Forces (SDF). Walaupun Jepang membentuk Japan Self Defense Forces 

namun dapat dikatakan bahwa kegiatan militer yang dilakukan oleh Japan Self 

Defense Forces ini dibatasi yang mana cenderung dalam hal melakukan 

pertahanan diri. Prinsip-prinsip pasifisme yang dianut oleh Jepang memberikan 

pengaruh mengenai keikutsertaan Jepang dalam kontribusi internasional seperti 

kebijakan Checkbook Diplomacy dalam menaggapi Perang Teluk pada tahun 1991 

                                                             
18 Dikutip dalam berbagai sumber https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-

136-i-1832-english.pdf, http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html, 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html (12/4/2018, 

22:22 WIB) 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
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dan juga perannya dalam Peacekeeping Operation (PKO) serta bantuan 

kemanusiaan lainnya dibawah United Nations. 

Hal pertama yang dibahas mengenai landasan pasifisme Jepang yakni artikel 9 

konstitusi Jepang. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Jepang 

diduduki oleh Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) yang mana 

tujuan dari pendudukan ini adalah untuk melucuti senjata kemiliteran Jepang. 

Dibawah kekuasaan Supreme Commander for the Allied Powers, pada September 

1945 Jepang diperintahkan untuk mengubah konstitusinya yakni Imperial 

Constitution tahun 1889 (Meiji Constitution).19 Artikel 9 Konstitusi Jepang yang 

menandai pasifisme Jepang 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 off settling international 

diputes. In order to accomplish the aim the proceding 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.”20 

Artikel 9 ini menandai awal dari pasifisme Jepang yang mana menjadi landasan 

bagi pemerintah Jepang dalam membuat sebuah kebijakan terutama berkaitan 

dengan pengambilan kebijakan dalam bidang kemiliteran. 

                                                             
19 Hiromi Uera, The 1947 Constitution of Japa: the Process of Democracy in Japanese Society, Western 

Oregon University, diakses dalam http://www.wou.edu/history/files/2015/08/Hiromi-Uera.pdf 

(12/4/2018, 22:59) WIB hal. 4 
20 Prime Minister of Japan and His Cabinet, Op. Cit. 

http://www.wou.edu/history/files/2015/08/Hiromi-Uera.pdf
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Landasan kedua yang menjadi dasar yakni mengenai San Francisco Treaty dan 

yang ketiga adalah Japan-United States Japanese Security Treaty yang 

ditandatangani oleh PM Yoshida Shigeru pada tahun 1951 di San Francisco. Isi 

dari San Francisco Treaty ini adalah menjaga perdamaian dan tidak saling 

menyerang.21 Sedangkan Japan-United States Japanese Security Treaty yakni 

perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Jepang dan juga Amerika Serikat  yang 

mana perjanjian ini membahas mengenai bahwasannya keamanan eskternal 

Jepang akan dijamin oleh militer Amerika Serikat dan juga Jepang akan 

menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat di wilayah Jepang.22 

2.3 Pandangan Jepang sebagai Enemy State 

Enemy States Jepang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kehidupan masa lalu 

Jepang. Setelah sekian lama menyandang status sebagai Enemy States, Jepang 

beserta negara lain yang menyandang status serupa (Jerman, Italia) berusaha 

sebaik mungkin dalam mengamandemen artikel 53 dan 107 dalam piagam PBB 

mengenai Enemy State clause. Jepang yang berupaya mengubah status ini tentunya 

merasa dirugikan dengan status yang disandangnya.  

Enemy State tag yang disandang oleh Jepang menyebabkan Jepang menjadi 

sebuah negara pasifis yang mana Jepang tidak dapat kembali melakukan kegiatan 

                                                             
21 Ministry of Foreign Affairs of Japan, San Francisco Peace Treaty, diakses dalam 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period4.html (12/4/2018, 23:37 WIB) 
22 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan-U.S. Security Treaty diakses dalam 

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html (12/4/2018, 23:46 WIB) 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period4.html
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html
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kemiliteran terutama tindakan kemiliteran yang cenderung offensive.23 Hal ini 

tentunya berpengaruh terhadap keamanan Jepang meskipun Amerika Serikat telah 

menempatkan beberapa militernya di wilayah Jepang demi menjaga keamanan 

Jepang. 

Keamanan yang menjadi perhatian Jepang ini terbukti karena pada tahun 1998, 

Korea Utara melakukan uji coba penembakan misil (Taepodong) yang mana 

diluncurkan dari Provinsi Hwanghae Selatan.24 Taepodong 1 yang diluncurkan 

oleh Korea Utara ini jatuh di Laut Jepang sekitar di Perfektur Akita yang mana 

terletak di Semenanjung Oga. Sadaaki Numata yang merupakan juru bicara untuk 

luar negeri dalam New York Times mengungkapkan bahwa:  

“We are seriously concerned about this because the deployment of 

missiles by North Korea does affect Japanese security and it also affects 

peace and stability in Northeast Asia. It also is of serious global concern, 

in terms of the proliferation of weapons of mass destruction.”25  

 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan keamanan Jepang merupakan 

hal yang krusial mengingat Jepang tidak dapat menggunakan kekuatan militernya 

dalam menanggapi ancaman-ancaman dari luar. Kekuatan militer disini tentunya 

dibutuhkan untuk melindungi Jepang dari ancaman luar. Perasaan tidak aman yang 

                                                             
23 Michael T Selgel, Japan’s Peace Constitution and The Security Dilemma, diakses dalam  

https://www.ic.nanzan-

u.ac.jp/AMERICA/kanko/documents/vol.28_pdf/nras28_04_seigel_michael_t.pdf (16/4/2018, 03:23 

WIB) 
24 The Japan Times, In Apparent First, North Korea Launches Ballistic Missile into Sea of Japan EEZ, 

diakses dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/03/national/north-korea-launches-ballistic-

missile-eastward-sea-prompting-japan-protest/#.WvHGw4iFPIU (17/4/2018, 03:46 WIB) 
25 Sheryl Wudunn, 1998, North Korea Fires Missile Over Japanese Territory, diakses dalam 

https://www.nytimes.com/1998/09/01/world/north-korea-fires-missile-over-japanese-territory.html 

(17/4/2018, 03:53 WIB) 

https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kanko/documents/vol.28_pdf/nras28_04_seigel_michael_t.pdf
https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/AMERICA/kanko/documents/vol.28_pdf/nras28_04_seigel_michael_t.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/03/national/north-korea-launches-ballistic-missile-eastward-sea-prompting-japan-protest/#.WvHGw4iFPIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/03/national/north-korea-launches-ballistic-missile-eastward-sea-prompting-japan-protest/#.WvHGw4iFPIU
https://www.nytimes.com/1998/09/01/world/north-korea-fires-missile-over-japanese-territory.html
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dirasakan oleh Jepang saat Taepodong 1 diluncurkan oleh Korea Utara ini pada 

akhirnya mendorong Jepang untuk dapat menggunakan kekuatan militernya 

kembali namun tidak untuk tujuan yang offensive namun lebih bersifat defensive. 

Status Enemy State yang disandang oleh Jepang ini dianggap juga sebagai 

sebuah hal yang tidak menguntungkan yang mana hal ini berpengaruh dalam 

keinginan Jepang untuk menjadi keanggotaan permanen dari DK PBB.26 Jepang 

selalu berkeinginan untuk dapat menjadi bagian dari keanggotan tetap DK PBB 

namun upayanya selalu saja gagal yang mana hal ini disebabkan permasalahan 

sejarah masa lalu Jepang dengan salah satu anggota tetap DK PBB, Tiongkok. 

Jepang benar-benar percaya diri untuk menjadi keanggotaan DK PBB sejak tahun 

1995 namun hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan.27 

Penolakan Jepang mengenai keinginannya untuk menjadi anggota tetap DK PBB 

dapat dikatakan merupakan sebuah bukti ataupun simbol mengenai kekuatan 

Jepang pada saat melakukan agresi militer dan keagresifan Jepang selama Perang 

Dunia II masih belum termaafkan.28 

2.4 Pandangan Negara Bekas Jajahan Jepang 

Jepang yang berusaha untuk mengamandemen pasal 53 dan 107 dalam Piagam 

PBB tentunya mendapat tanggapan dari negara bekas jajahan Jepang. Berbagai 

tanggapan mengenai keinginan Jepang untuk merubah status Enemy State ini 

                                                             
26 Greg Austin and Stuart Harris, 2001, Japan and Greater China. Political Economy and Military Power 

in the Asian Century, United Kingdom: C. Hurst & Co, Hal 31 
27 Ibid 
28 Reinhard Drifte, 2000, Japan’s Quest for a Permanent Security Council Seat. A Matter of Pride or 

Justice?, London: Palgrave Macmillan, hal 98 
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mendapatkan tanggapan berbagai negara namun yang paling banyak menyatakan 

ketidaksetujuan mengenai pengubahan status Jepang yakni Tiongkok dan Korea 

Selatan. Ketidaksetujuan Tiongkok dan juga Korea Selatan ini dapat dikatakan 

karena sejarah masa lalu Jepang dengan Tiongkok dan Korea Selatan.  

Tiongkok yang mengetahui keinginan Jepang untuk merubah konsep Enemy 

State ini dengan salah satu usahanya yakni revisi artikel 9, tidak setuju jika artikel 

9 diamandemen. Tiongkok yang melihat mengenai slogan yang disampaikan oleh 

Abe pada kampanye pemilu mengenai mengambil kembali Jepang sebagai 

kembalinya kemiliteran Jepang dengan bantuan dari militer Amerika Serikat.29  

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam pemerintahan PM Shinzo Abe, 

memperkuat kemiliteran merupakan menjadi fokus utama. Menurut pandangan 

right wing forces dengan memperkuat kemiliteran dapat membuat Jepang menjadi 

sebuah negara yang normal.30 Hal inilah yang membuat Tiongkok takut jika 

nantinya Jepang melakukan ekspansi seperti Perang Dunia II. Memori mengenai 

kekejaman Jepang pada masa Perang Dunia II ini dan keinginan Jepang untuk 

                                                             
29 Yoko Wakatsuki, Ben Westcott, Brad Lendon, Chinese Government War As Japan Unveils First 

Marine Unit Since WWII, diakses dalam https://edition.cnn.com/2018/04/09/asia/china-japan-island-

drill-intl/index.html (14/4/2018, 01:00 WIB) 
30 Liu Lulu, Asia Needs to be Wary of Militarism Revival in Japan, diakses dalam 

http://www.globaltimes.cn/content/1097003.shtml (14/4/2018, 1:20 WIB) 

https://edition.cnn.com/2018/04/09/asia/china-japan-island-drill-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/04/09/asia/china-japan-island-drill-intl/index.html
http://www.globaltimes.cn/content/1097003.shtml
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mengamandemen artikel 9 serta memiliki kapabilitas militer yang kuat akan 

membuat berbagai permasalahan dalam hal perdamaian di wilayah kawasan.31 

Ketakutan lain yang dialami Tiongkok yakni mengenai persengketaan Pulau 

Senkaku di Laut Tiongkok Timur maupun permasalahan di Laut Tiongkok 

Selatan.32 Tiongkok sangat mengecam yang dilakukan oleh PM Shinzo Abe dalam 

melakukan amandemen artikel 9 maupun penguatan dalam bidang kemiliteran. 

Seorang wakil dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok menganjurkan bahwa 

negara-negara di Asia dan masyarakat dunia harus memberikan perhatian khusus 

terhadap upaya Jepang dalam memperkuat Angkatan Bersenjata Jepang.33  

Korea Selatan pun disini juga yang mengetahui keinginan Jepang merasa takut. 

Mengingat sejarah masa lalu Jepang dan Korea Selatan menyebabkan 

ketidaksetujuan Korea Selatan jika Jepang dapat merevisi artikel 9. Korea Selatan 

takut jika nantinya Jepang kembali muncul dengan kekuatan militer yang kuat dan 

kembali menguasai Korea Selatan seperti yang telah Jepang lakukan di masa lalu 

selama Perang Dunia II.34 

                                                             
31 James Griffiths, Japan’s Abe Remains Trump’s Best Ally Against ‘Unprecedented’ North Korea 

Threat, diakses dalam https://edition.cnn.com/2017/10/24/politics/japan-north-korea-trump-

abe/index.html (14/4/2018, 1:35 WIB) 
32 Agus Setiawan, Tiongkok Menentang Keras Kembalinya Pembentukan Kekuatan Militer Jepang Skala 

Penuh (Bag. 1), diakses dalam https://nusantaranews.co/85125-2/ (14/4/2018, 06:30 WIB) 
33 Agus Setiawan, Tiongkok Menentang Keras Kembalinya Pembentukan Kekuatan Militer Jepang Skala 

Penuh (Bag. 2), diakses dalam https://nusantaranews.co/Tiongkok-menentang-keras-kembalinya-

pembentukan-kekuatan-militer-jepang-skala-penuh-bag-2/ (14/4/2018, 08:30 WIB) 
34 Hiroaki Watanabe, The Case Against Abe’s Constitutional Amendment, diakses dalam 

http://www.eastasiaforum.org/2018/04/05/the-case-against-abes-constitutional-amendment/ 

(14/4/2018, 04:37 WIB) 

https://edition.cnn.com/2017/10/24/politics/japan-north-korea-trump-abe/index.html
https://edition.cnn.com/2017/10/24/politics/japan-north-korea-trump-abe/index.html
https://nusantaranews.co/85125-2/
https://nusantaranews.co/cina-menentang-keras-kembalinya-pembentukan-kekuatan-militer-jepang-skala-penuh-bag-2/
https://nusantaranews.co/cina-menentang-keras-kembalinya-pembentukan-kekuatan-militer-jepang-skala-penuh-bag-2/
http://www.eastasiaforum.org/2018/04/05/the-case-against-abes-constitutional-amendment/
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Selain permasalahan sejarah masa lalu Korea Selatan dengan Jepang, 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Genron NPO dan East Asia Institute, hal 

lain yang menyebabkan Korea Selatan tidak senang dengan Jepang jika 

mengamandemen artikel 9 yakni diakibatkan permasalahan Karang 

Liancourt/Takeshima/Dokdo yang mana diklaim bagian dari Jepang.35 Walaupun 

Perang Dunia II telah berakhir, Jepang tidak dapat menyerahkan Takeshima 

dengan mudah. Namun, Korea Selatan berusaha sebaik mungkin untuk mejadikan 

Takeshima/Dokdo ini diakui sebagai bagian dari Korea Selatan. Selain hal-hal 

tersebut. Hal yang mendasari ketidaksukaan Korea Selatan terhadap Jepang 

disebabkan “comfort women” yang mana banyak wanita yang diculik dan 

dijadikan sebagai pemuas nafsu para tentara militer Jepang.36 

 

                                                             
35 The Genron NPO and East Asia Institute All right Reserved, 2015, The 3rd Japan-South Korea Joint 

Public Opinion Poll (2015), (The Genron NPO and East Asia Institute (May 2015), hal. 5, diakses dalam 

http://www.genron-npo.net/pdf/forum_1505_en.pdf (20/4/2018, 18:00 WIB) 
36 The Japan Times News, Nearly 60% of South Koreans View Japan as Military Threat: Join Survey, 

diakses dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/29/national/nearly-60-of-south-koreans-

view-japan-as-military-threat-joint-survey/#.Wub7b4hubIU (14/4/2018, 08:43 WIB) 

http://www.genron-npo.net/pdf/forum_1505_en.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/29/national/nearly-60-of-south-koreans-view-japan-as-military-threat-joint-survey/#.Wub7b4hubIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/29/national/nearly-60-of-south-koreans-view-japan-as-military-threat-joint-survey/#.Wub7b4hubIU

