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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Comfort Women System (CWS) adalah sebuah kejahatan imperialisme Jepang 

dengan memaksa para perempuan di negara jajahannya untuk dijadikan budak 

seksual bagi para prajurit militernya yang dilakukan selama periode Perang Dunia 

ke-2. Praktik tersebut dilakukan lintas negara jajahannya di kawasan Asia seperti 

China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina dan Korea 

Selatan.1 

 Sejak berakhirnya periode PD ke-2 pada tahun 1945 isu ini tidak lagi 

dibahas begitu juga dengan nasib para perempuan yang  menjadi korban. Hingga 

pada tahun 1988 Korea Selatan menjadi negara pertama yang membuka dan 

menyuarakan kembali isu ini. 2  Dimana seorang Profesor bernama Yun Ok-chung 

dari Ehwa Women University dan sekelompok aktivis mempublikasikan hasil 

peneliannya mengenai praktik Cdan keterlibatan Jepang yang dilakukan terhadap 

para perempuan Korea Selatan. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam sebuah 

International Conference on Women and Tourism di Pulau Jeju.3 Pasca 

dipublikasikannya penelitian tersebut, para aktivis Korsel menginiasikan dirinya 

 
1 Kristi Rinthina (online), 2016, “Perbedaan Respon Indonesia Dan Korea Selatan Dalam 

Penyelesaian Jugun Ianfu Terhadap Jepang”, diakses melalui melalui 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi3adf785af0full.pdf, (9/6/2018,20.17 WIB). 
2Pornpimol Wimoltada, (online), 2012, “Korean Comfort Women Issue During World War  II and 

The Impact on South Korea- Japan Relations”, diakses melalui www.pol.cmu.ac.th/proceedings-

download.php?proceedings_id=11, ( 8/4 2018, 21.18 WIB) 
3 Ibid 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi3adf785af0full.pdf
http://www.pol.cmu.ac.th/proceedings-download.php?proceedings_id=11
http://www.pol.cmu.ac.th/proceedings-download.php?proceedings_id=11


 

2 
 

sebagai solidaritas CW Korsel dan mulai masif menyuarakan gerakan penuntutan 

terhada Jepang untuk segerapa melakukan tanggung jawabnnya dengan mengkaui 

keterlibatannya dalam pengoperasian CW kemudian melakukan permintaan maaf 

resmi kepada seluruh korban dan melakukan tanggung jawab reparasi.4 

Hingga pada tahun 1990, solidaritas yang terdiri dari 37 LSM perempuan dan 

HAM membentuk yayasan advokasi korban CW Korsel yang disebut dengan 

Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan.5  .Satu 

tahun pasca pemebentukkan, pada tahun 1991 untuk pertama kalinya Korean 

Council berhasil menyesponsori Kim Hak-sun yang menjadi korban pertama CW 

yang muncul di hadapan publik untuk menceritakan kisahnya sebagai mantan 

budak seksual. Kemunculan Kim Hak-sun juga diiringi dengan pengajuan tuntuan 

terhadap pemerintah Jepang pada peradilan kejahatan perang Jepang Tokyo Trial.6 

Kemunculan Kim Hak-sun tersebut kemudian menjadi momentum titik balik 

perjuangan solidaritas CW Korsel untuk menuntut hak para korban terhadap 

Jepang. Solidaritas C Korsel kemudian juga menjadi inisiator gerakan penuntutan 

pertanggung jawaban terhadap Jepang, dimana solidaritas di negara korban 

lainnya mulai mengikuti langkah CW Korsel dalam memperjuangkan isu CW.  

 
4 Janice, Lee, Uncomfortanle “Comfot Women” Examining Shame Culture and the Internal 

Conflict Between Japanese-Americans and Korean-Americans Regarding the Comfort Women 

Issue,  Paperdine of Journal Communication Research, Vol, 6, Article, 4, diakses melalui 

https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=pjcr 

(08/07/2019, 20:34 WIB)   

5 Suwardi C. Anna, Rosidiana Atine, 2017, ” The Role of Media and Social Movement in Human 

Rights Issue: The Case of ‘Comfort Women’ by Japan Colonization”, diakses melalui 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/15536/11671, ( 04/12/2018, 20.49 WIB) 

Hal. 22. 
6 Suwardi C. Anna,Rosidiana Atine, Op.Cit. 

https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=pjcr
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/15536/11671
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Satu tahun pasca kemunculan Kim hak-sun, gerakan solidaritas CW Korsel 

semakin masif dilakukan dimana pada 8 Januari 1992 perjuangan aktivis 

dilanjutkan dengan untuk pertama kalinya melakukan aksi langsung dengan Rabu 

Demonstrasi atau Wednesday Demonstrations. Pelaksanaan demonstrasi tersebut 

bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kiichi Miyazawa ke Korea 

Selatan yang dilaksanakan di di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul.7 

Wednesday Demonstrations kemudian menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh 

solidaritas CW Korsel dalam upaya gerakan penuntutan perjuangan terhadap 

pemerintah Jepang.8  

Berbagai macam aksi dan gerakan yang dilakukan oleh solidaritas CW Korsel 

tersebut kemudian membuat Korea Selatan sering disebut sebagai negara yang 

paling masif dalam melakukan gerakan penuntutan pertanggung jawaban untuk 

para korban CW Korsel kepada Jepang. Gerakan solidaritas CW Korsel juga 

dilakukan dengan lebih trasnparan dibandingakan dengan negara lain.9 Dimana 

kampanye yang dilakukan ruang lingkupnya tidak hanya mencakup nasional 

melainkan sudah dilakukan lintas negara korban Asia. Solidarias CW Korsel juga  

cukup aktif menyuarakan kampanye gerakan penuntutan diberbagai forum 

internasional yaitu PBB.  

Alasan mengapa solidaritas CW Korsel bagitu reaktif dalam merespon isu CW 

dibandingkan dengan negara lain karena adanya fakta bahwa Kore Selatan menadi 

 
7 Vera Mackie, Sharon Crozier De-Rosa, Remembring the Grandmothers: The International 

Movement to commemorate the Survivors of Militarized Sexual Abuse in the Asia-Pacifik War, 

Journal of Asia Pacifik, Vol, 17, No, 1 (2019), hal, 4, diakses melalui 

https://apjjf.org/2019/04/MackieCrozierDeRosa.html, (2/7/2019,15.14 WIB) 
8 Op.Cit.  
9 Kristin Rinthina, Op.Cit. 

https://apjjf.org/2019/04/MackieCrozierDeRosa.html
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negara dengan jumlah korban CW terbanyak dimana sekirtar 170.000-200.000 

perempuan korban CW, 80 % hingga 90 % berasal dari Korea.10 Selain itu karena 

traumatis historis akibat kebijakan imperialisme Jepang kepada Korsel membuat 

sikap anti-Jepang menjadi meningkat dikalangan masyarakat Korsel terutama 

ketika membicarakan isu sejarah termasuk Comfort Women.11 

Gerakan penuntutan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh solidaritas CW 

Korsel kemudian telah sampai pada tahun 2007 dimana Perdana Menteri Jepang 

Shinzo Abe yang baru terpilih mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada bukti 

kongkret yang menyatakan keterlibatan Jepang dalam pengoperasian sistem 

CW.12 Hal tersebut memicu reaksi keras dari solidaritas CW Korsel. Hingga pada 

tahun 2011 dengan melihat sikap inskonsisten Jepang dan tidak segera 

dipenuhinya tuntutan yang selama ini disuarakan, dalam aksi peringatan 

Wednesday Demostrations ke-1000 solidaritas meletakkan Comfort Women 

Statue13 sebagai aksi konfrontatif yang diletakkan di depan Kantor Kedutaan 

Besar Jepang di Seoul.14 

 
10 Diital Museum of The Comfort Women Issue and Asian Women Fund’s, Number of Comfort 

Women Station and Comfort Women, diakses melalui http://www.awf.or.jp/e1/facts-07.html, 

(4/07.2019, 06.26 WIB) 
11 Adityani Dwi Fiandara, (online), 2018, Memori dan Trauma dalam Hubungan International : 

Pengaruh Isu “Comfort Women” terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan, 

diakses melalui https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/19038, (9/4/2010,00.13 

WIB). 
12 Ibid 
13 Comfort Women Statue atau Statue of Peace adalah sebuah patung berbentuk perempuan muda 

yang menjadi simbol para perempuan Comfort Women dan perjuangannya dalam melakukan 

penuntututan terhadap pemerintah Jepang.  
14 Dina. Claudia,Ayu,Eka,. 2015. Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan 

terhadap 2015 Jpan-ROK Agreement on Comfort Women. Departemen  Hubungan Internasional. 

Universitas Airlangga. Diakses melalui http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

jahi932e2d1c89full.pdf.(12/08/2019,11:03 WIB) 

http://www.awf.or.jp/e1/facts-07.html
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/19038
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi932e2d1c89full.pdf.(12/08/2019,11:03
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi932e2d1c89full.pdf.(12/08/2019,11:03
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Patung tersebut kemudian memicu kemarahan pemerintah Jepang yang 

mengecam keberadaan petung tersebut dan pemerintah Korsel untuk segeraka 

melakukan pemindahan. Namun karena melihat perjuangan para solidarits yang  

tidak kunjung dipenuhi oleh pemerintah Jepang menolak permintaan tersebut dan 

memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan patung tersebut. Peristiwa 

tersebut menyebabkan memenasnya hubungan diplomatik antara pemerintah 

Korsel dan Jepang.15 

Pada tahun 2013 PM Shinzo Abe kembali mengeluarkan pernyataan 

penyangkalannya mengenai keterlibatan pemerintah Jepang dalam pengoperasian 

sistem CW.16 Sikap tersebut kembali memicu reaksi keras dari solidaritas CW 

Korsel. Melihat hal tersebut pemerintah Korsel menekan pemerintah Jepang untuk 

segera memenuhi tuntutan pertanggung jawaban terhadap para korban CW Korsel  

dengan memutus hubungan diplomatiknya selama pemerintah Jepang belum 

melakukan upaya pemenuhan tanggung jawabnya.17 

Karena desakan tersebut, akhirnya pada pada tanggal 28 Desember 2015 

pemerintah Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk menandatangani sebuah 

perjanjian damai rekonsiliasi dan reparasi sebagai penyelesain isu Comfort 

Women yang dikenal dengan sebutan Agreement on Comfort Women. Pemerintah 

 
15 TheNewyyorktimes, Statue in Seoul Becoms Focal poin of Dispute between South Korea and 

Japan, diakses melalui https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-

focal-poin-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html (10/04/2019, 01:38 WIB) 
16 Riska Fuazia, 2017, Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreement on 

Comfort Women Tahun 2013=2015 diakses melalui 

https://media.neliti.com/nmedia/publications/186547-ID-none.pdf, (11/4/2019,00.11 WIB) 
17 Riska Fauzia, Ibid. 

https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html
https://media.neliti.com/nmedia/publications/186547-ID-none.pdf
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Korea Selatan dan Jepang sepakat bahwa perjanjian tersebut adalah penyelesaian 

akhir yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.18 

Namun, pasca ditandatanganinya perjanjian damai tersebut solidaritas yang 

selama ini menginginkan adanya penyelesain isu justru melakukan penolakan 

terhadap perjanjian tersebut. Penolakan tersebut terjadi karena isi dari perjanjian 

tidak sesuai dengan tuntuan yang diinginkan oleh solidaritas CW Korsel dan 

cenderung terlalu meringankan pihak pemerintah Jepang.19 Kondisi trrsebut yang 

kemudian membuat solidaritas CW Korsel melakukan gerakan penolakan dan 

tidak tidak menghentikan aksi demonstrasinya.  

Melihat adanya respon penolakan yang tidak hentinya dilakukan oleh 

solidaritas CW Korsel membuat Presiden terpilih Korea Selata Moon Jae In yang 

menggantikan Presiden Park Geum-Hye yang menjabat pada saat perjanjian 

tesebut disepakati secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahannya 

meragukan isi perjanjian yang telah disepakati dan berencana untuk mengkaji 

ulang isi dari perjanjian tersebut. 20 Pernyataan tersbut kemudian dinilai sebagai 

tanda bahwa upaya penyelesaian isu Comfort Women antara Korea Selatan dan 

Jepang melalui sebuah perjanjian dianggap tidak berhasil karena adanya respon 

penolakan yang ditunjukkan oleh solidaritas comfort women di Korea Selatan. 

 
18 NHK World, 2018, (News), Korea Selatan Tutup Yayasan ‘Wanita Penghibur’, diakses melalui 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/118818/, (22/042019, 14.36 WIB) 
19 BBCNews, 2015 ,Japan and South Korea  Agree WW2 ‘Comfort Women’ deal, diakses melalui 

https://www.bbc.com/news/world-asia-35188135, (17/04/2019,20.06 WIB) 
20 DW, 2017, South Korea Labels 2015 Comfort Women Reparations Deal With Japan as Flawed, 

diakses melalui https://www.dw.com/en/south-korea-labels-2015-comfort-women-reparations-

deal-with-japan-as-flawed/a-41951915, pada tanggal 17/04/2019,pukul 22.04 WIB 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/118818/
https://www.bbc.com/news/world-asia-35188135
https://www.dw.com/en/south-korea-labels-2015-comfort-women-reparations-deal-with-japan-as-flawed/a-41951915
https://www.dw.com/en/south-korea-labels-2015-comfort-women-reparations-deal-with-japan-as-flawed/a-41951915
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Gagalnya upaya penyelesaian isu Comfort Women antara pemerintahan Korea 

Selatan dan Jepang melalui Agreement on Comfort Women karena adanya 

penolakan yang ditunjukkan oleh solidaritas comfort women di Korea Selatan 

kemudian membuat penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul 

“Respon Penolakan Comfort Women Solidarity di Korea Selatan Terhadap 

Agreement on Comfort Women Tahun 2015” Penulis akan mendeskripiskan pola 

dan bentuk aksi-aksi solidaritas comfort women di Korea Selatan sebagai respon 

terhadap agreement on comfort women.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang muncul dalam penelitian ini adalah “Bagaimana solidaritas Comfort Women 

di Korea Selatan melakukan penolakan terhadap Agreement on Comfort Women 

2015?” 

1.3 Tujuan Peneltian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana 

bentuk solidaritas Comfort Women melakukan penolakan terhadap Agreement on 

Comfort Women. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Praktek Comfort Women di Korea Selatan pada masa Kolonial Jepang 

2. Upaya Gerakan Solidaritas Comfort Women dalam memperjuangkan 

penyelesaian isu comfort women  
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3. Bentuk penolakan solidaritas Comfort Women terhadap Agreement on 

Comfort Women 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan referensi 

mengenai perkembangan isu Comfort Women di Korea Selatan hingga memicu 

kelahiran solidaritas Comfort Women Korea Selatan sebagai  civil society yang 

kemudian berkembang menjadi Transnational Civil Society Comfort Women.  

Hingga respon penolakannya terhadap Agreement on Comfort Women tahun 2015. 

1.4.1  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi 

mengenai isu Comfort Women yang selama ini menjadi sebuah  isu sejarah di 

kawasan Asia khususnya Korea Selatan dimana fenomena ini dapat 

menggambarkan gerakan sosial  lintas negara hingga kebijakan pemerintah terkait 

yaitu pemerintah Korea Selatan dan Jepang untuk merumuskan resolusi bagi isu 

ini. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian mengenai isu Comfort Women yang berkembang di Korea Selatan 

hingga Asia diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi 

mengenai fenomena yang terjadi di wilayah Asia sehingga dapat memperkaya 

literatur dalam ranah studi politik pemerintahan Korea Selatan Studi kawasan 

Asia Timur hingga ranah Studi Hubungan Internasional. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yang digunakan untuk rujukan dalam penelitian penulis 

adalah jurnal berjudul Walking the Long Road in Solidarity and Hope: A Case 

Study of the “Comfort Women” Movement’s Deployment of Human Rights 

Discourse oleh Cheah Wui Ling.21  Dalam hal ini isu HAM telah mampu 

membentuk sebuah gerakan dan solidaritas “comfort women” sebagai gerakan 

transnasional. Gerakan comfort women telah menjadi gerakan sosial yang 

mampu membentuk jaringan transnasional yang menghubungankan berbagai 

badan pengorganisasian lokal untuk memfasilitasi kerja sama lintas batas. 

Faktor yang menghambat gerakan comfort women dalam memperjuangkan 

hak korban adalah pertama terdapat kontra pandangan antara pihak Jepang 

yang memandang isu comfort women adalah sebuah prkatik kolonialiasi yang 

tidak bisa dihindari disisi lain kontra-narasi dari pandangan gerakan “comfort 

women” menggunakan pandangan hak asasi manusia dimana praktek tersebut 

dipandang sebagai sebuah kejahatan perang. Kemudian ada tentangan yang 

muncul dari budaya, rasa, gender dan kelas yang menyebabkanbanyak 

darikorban memilih untuk menyimpan kisah pilunya karena takut dipandang 

negatif oleh publik, dan ketiga perkembangan isu ini selalu dihambat oleh 

kepentingan politik dan ekonomi dari kedua belah negara. Seperti Korea 

Selatan dan Jepang yang bersedia melakukan perjanjian pemulihan hubungan 

karena ada kepentingan politik dan kerjasama ekonomi sedangkan isu ini 

cenderung tidak menjadi pembahasan utama dan dikesampingkan.  

 
21 Cheah Wui Ling, Walking the Long Road in Solidarity and Hope: A Case Study of the “Comfort 

Women” Movement’s Deployment of Human Rights Discourse, Harvard Human Right Journal, 

Vol, 22  diakses melalui https://www.legal-tools.org/doc/30a870/pdf/, (20/04/2019, 20:06 WIB) 

https://www.legal-tools.org/doc/30a870/pdf/
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Alasan peneliti penggunakan jurnal ini sebagai rujukan penelitian 

terdahulu adalah karena konsep yang digunakan dalam jurnal ini sama seperti 

konsep yang digunakan oleh penulis, sehingga terdapat banyak data yang 

dapat digunakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai argumen analis. Tulisan 

ini juga menyajikan data-data runtut yang diperlukan penulis untuk menujang 

penelitian ini. Hanya saja perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis 

adalah pandangan dari jurnal ini menggunakan pandangan HAM dalam 

memahami isu comfort women sedangkan penulis cenderung berfokus pada 

bentuk dari reaksi penolakan solidaritas comfort women terhadap agreement 

on comfort women 2015. 

Jurnal kedua, yang  berkaitan dengan penelitian penulis berjudul The Role 

of Media and Social Movement in Human Rights issue : The Case of ‘Comfort 

women’ by Japan Colonization yang ditulis oleh Anna C. Suwardi dan Atina 

Rosydiana.22 Dengan menggunakan Teori Agenda Setting dan Konsep Social 

Movement. Jurnal ini menuliskan bahwa LSM Korean  Council adalah aktor 

utama dalam Gerakan pertanggung jawaban isu Comfort Women di Korea 

Selatan. Korean Council menjadi lembaga advokasilokal yang banyak 

melakukan langkah-langkah siknifikan sebagai upaya perjuanganhak korban 

seperti mengenisiasi Wednesday Demonstrasion, melakukan kerjasama dan 

koordinasi dengan LSM di negara lain, melakukan penuntutan di jalur tribunal 

internasional dan berhasil mensponsori korban pertama Kim Hak-Sun untuk 

 
22 Anna C Suardi, Atina Rosydiana, The Role of Media and Social Movement in Human Rights 

issue : The Case of ‘Comfort women’ by Japan Colonization” Prespective Indonesia, Vol. 2, No 1 

diakses melalui https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/15536/11671. (21/04 

12.19 WIB) 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/15536/11671
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muncul sebagai saksi di hadapan publik. Korean Council juga melakukan 

kerjasa dengan media untuk merubah pandangan publik terhadap korban 

comfort women yang selama ini dipandang negatif. Meda telah berhasil 

membentuk isu comfort women sebagai isu  kejahatan perang yang banyak 

menarik simpati dari publik Korea Selatan , Jepang dan bahkan dunia. Media 

juga menjadi sarana untuk menyampaikan segala informarsi yang 

berhubungan dengan isu dan korban Comfort Women. Dan juga sebagai alat 

penyambung suara perjuangan gerakan comfort women. 

Alasan penulis menggunakan tulisan ini sebagai rujukan penelitian terdahulu 

karena tulisan ini banyakmenyumbangkan data-data pendukung dalam 

penelitian penulis. Seperti penjelasan peran penting dari Korean Council dan 

Media dalam perjuangan gerakan comfort women telah menambah informasi 

baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai data atau argumen oleh penulis. 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penulis tidak hanya 

berfokus pada peran dari dua aktor gerakan comfort women di Korea Selatan 

yaitu Korean Council dan media. Penulis lebih berfokus pada seluruh aktor 

yang terlibat dan tergabung sebagai solidaritas comfort women yang 

melakukan penolakan terhadap sebuah perjanjian penyelesaian isu comfort 

women yaitu Agreement on Comfort Women 2015.  

Penelitian ke-tiga berjudul For Those Who had No Voice: The 

Multifaceted Fight for Redress by and for the Comfort Women oleh Christine 
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J. Hung.23 Tulisan ini adalah sebuah jurnal peneletian yang menjelaskan 

bahwa dalam praktek comfort women, Jepang paling banyak merekrut 

korbannya dari Korea. Jaringan advokasi transnasional yang datang melalui 

Mike Honda yaitu seorang anggota senator Amerika yang memperkenalkan 

House of Resolusion 121 berisikan tuntuan terhadap pihak Jepang untuk 

bersedia mengakui, meminta maaf dan bertanggung jawab atas praktek 

comfort women yang dilakukannya. Rancangan HoR 121 ternyata 

memberikan efek yang positif bagi perkembangan gerakan pertanggung 

jawaban comfort women di Korea Selatan yang dilakukan sejak akhir tahun 

1980-an. HoR 121 mampu nmenggerakan pihak Jepang untuk mengambil 

tindakan (berupaya melakukan pertanggungjawaban). Selain itu, 

pertanggungjawaban dari segi hukum yang selama ini juga sulit dicapai 

dikarenakan belum ada dasar hukum internasional yang dapat menjadi klaim 

bahwa kejahatan comfort women (pemerkosaan masal) dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran hukum internasional. 

Alasan penulis menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan adalah 

karena dalam jurnal ini dijelaskan secara runtut sejarah perjuangan 

pertanggungjawaban untuk comfort women mulai dari awal kemunculannya 

hingga di awal tahun 2007 dimana House of Resolution 121 yang di 

keluarkan oleh Mike Honda yang merupakan anggota senator Amerika 

Serikat sebagai upaya penyelesaian kasus ini. Jurnal ini juga menjelaskan 

 
23 Christine J. Hung, For Those Who had No Voice: The Multifaceted Fight for Redress by and for 

the Comfort Women, Asian American Law Journal, Vol, 15, diakses melalui 

http://scholarship.law.berkeley.edu/aalj/vol15/iss1/6/  (22/04/2019, 13/40 WIB) 

http://scholarship.law.berkeley.edu/aalj/vol15/iss1/6/
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perjuangan pertanggungjawaban korban comfort women dari sudut 

pandangan hukum internasional. Hal tersebut membuat jurnal ini memiliki 

fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian penulis.  

Penelitian kedua adalah tulisan milik Dwi Agustiningtyas Latief yang 

berjudul ”Advokasi Korean Council For Women Atas Kekerasan Terhadap 

Perempuan Terkait Jugun Ianfu oleh Jepang”.24 Penelitian ini menganalisa 

bagaimana peran dari Korean Council or Women sebagai lembaga swadaya 

masyarakat dalam mengadvokasi para korban dari kejahatan comfort women 

di Korea Selatan.  Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi 

transnasional, Dwi Agustiningtyas berusaha menjelaskan bagaimana upaya-

upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Korean Council dalam 

memperjuangkan keadilan bagi para korban hidup comfort women di Korea 

Selatan. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Korean Council telah 

menjadi sebuah yayasan korban comfort women di Korea Selatan yang 

berhasil menjembatani para korban comfort untuk mendapatkan 

pertanggungjawaban dankeadilan dari pemerintahanJepang dengan 

memanfaatkan jaringan transnasional. 

Alasan penulis mengambil penelitian ini sebagai penelitian terdahulu 

karena dalam tulisan terdapat beberapa data yang dapat digunakan untuk 

menunjang penelitian dari judul yang diambil oleh penulis. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian Dwi Agustiningtyas 

 
24 Dwi Agustiningtyas Latief, 2016, “Advokasi Korean Council For Women Atas 

KekerasanTerhadap Perempuan Terkait Jugun Ianfu oleh Jepang”, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Lab. Ilmu Hubungan Internasional.  
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ini menekankan pada bagaimana peran tungggal dari sebuah yayasan korban 

comfort women yang dinamankan Korean Council dengan menggunakan 

jaringan advokasi untuk mencari keadilan bagi para korban hidup comfort 

women di Korea Selatan. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan 

bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh para aktivis comfort women yang 

tergabung dalam comfort women solidaritas sebagai responnya terhadap 

adanya perjanjian yang disebut dengan agreement on comfort women tahun 

2015. 

Selanjutnya, adalah jurnal penelitian dari Bang-Soon L. Yoon dengan 

judul Imperial Japan’s Comfort Women from Korea : History & Politics of 

Silience- Breaking dalam The Journal of Northeast Asian History Volume 7, 

Number 1 (Summer 2010) Central Washington University.25 Penelitian ini 

menjelaskan perkembangan isu comfort women di Korea Selatan. Dalam 

jurnal ini dikatakan bahwa pada awalnya isu mengenai comfort women ini 

tidak dianggap sebagai sebuah isu penting bagi pemerintah Korea Selatan. Hal 

tersebut disebabkan karena situasi politik dan sosial Korea Selatan pasca 

perang yang belum stabil. Pemerintah Korea Selatan cenderung lebih berfokus 

pada masalah pembangunan bangsa, keamanan, dan industrialisasi. Selain itu, 

organisasi gerakan perempuan di Korea Selatan secara struktural masih 

tergolong lemah karena adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa isu 

 
25 Bang-Soon L.Yoon, Imperial Japan’s Comfort Women from Korea: History & Politics of 

Sillence-Breaking dalam Dwi Agustiningtyas Latief, 2016, Advokasi Korean Council For Women 

Atas Kekerasan Terhadap Perempuan Terkait Jugun Ianfu Oleh Jepang, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Lab. Ilmu Hubungan Internasional, hal. 09 
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comfort women sebagai masalah pribadi korban yang tidak ada hubungan 

dengan urusan pemerintahan. 

Alasan penulis, menjadikan jurnal ini sebagai daftar penelitian terdahulu 

dalam penelitian penulis karena terdapat kesamaan bahasan materi. Penelitian 

Bang-Soon L.Yoon lebih menjelaskan tentang perkembangan kajian isu 

comfort women dalam lingkup domestik Korea Selatan dengan menyertakan 

situasi politik yang terjadi seiring dengan berkembangnya isu comfort women 

tersebut. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis lebih menekankan 

kepada bagaimana aksi dari solidaritas comfort women sebagai respon 

terhadap adanya agreement on comfort women tahun 2015. 

Penelitian terakhir adalah penelitian penulis Disty Adeana 

(201510360311120) dengan judul “Respon Penolakan Solidaritas Comfort 

Women  terhadap Agreement on Comfort Women 2015”. Dimana untuk 

menjelaskan fenomena tersebut penulis menggunakan konsep Transnational 

Civil Society dan Non-Violent Actions oleh Gene Sharp. Dimana hasil 

pemelitian tersebut menyatakan bahwa solidaritas Comofort Women Korsel 

merupakan bagian dari aktor sosial Transnasional Comfort Women di Asia 

yang menggunakan cara-cara non-kekerasan dalam setiap aski penuntutannya 

termasuk ketika menunjukkan respon penolakan terhadap Agreement on 

Comfort Women 2015. 
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Tabel 1. 1 Posisi Penelitian 

No Nama/Judul Metodologi dan 

Pendekatan 

Hasil 

1. Cheah Wui Ling.  

Walking the Long 

Road in Solidarity 

and Hope: A Case 

Study of the 

“Comfort Women” 

Movement’s 

Deployment of 

Human Rights 

Discourse . 

Eksplanatif 

Transnasional 

Civil Society dan 

Konsep Hak 

Asasi Manusia . 

Jurnal ini mangatakan bahawa gerakan 

comfort women sudah berkembang 

menjadi sebuah gerakan 

transnasional,dimana aktor utamanya 

adalah LSM dimasing-masing negara 

korban kemudian saling bekerjasama dan 

berkoordinasi lintas batas negara. 

Terdapat 2 pandangan dalam memandan 

isu ini pertama pandangan Jepang dalam 

posis state-centric yang mengatakan 

praktek comfort women adalah “sex 

service” atau prostitusi suka rela 

sedangkan pandangan solidaritas percaya 

bahwa prakteknya adalah “sex slavery”. 

Korban enggan menceritakan nasibnya 

karena takut dipandang negatif. 

Kepentingan politik dan ekonomi selalu 

menjadi penghambat 

2. Anna C. Suwardi 

dan Atina 

Rosydiana. The 

Role of Media and 

Social Movement in 

Human Rights 

issue : The Case of 

‘Comfort women’ 

by Japan 

Colonization  

Eksplannatif. 

Teori Agenda 

Setting dan Sosial 

Movement 

.Perjuangan Korean Comfort sangat 

terbantuoleh kehadiran LSM yang disebut 

dengan Korean Council. Korean Council 

menjadi aktor utama dalam gerakan 

pertanggungjawaban comfort women di 

Korea Selatan. Selain itu media juga 

berhasil menjadi salah satu 

elemenCpendukung Korean Vouncil 

untuk menyuarakan perjuangannya. 

Melaluimedia Korean Council berhasil 

memframing isu Comfort women jadi isu 

yang menarik banyak simpati dan 

dukungan publik. 

3 Christine J. Hung 

For Those Who had 

No Voice: The 

Multifaceted Fight 

for Redress by and 

for the Comfort 

Women. 

 Eksplanatif, 

Pendekatan 

Hukum 

Internasional dan 

Transnasional 

Advocacy 

Network 

- Tuntutan pertanggungjawaban secara 

hukum sulit untuk didapat karena belum 

ada dasar hukum internasional 

menyatakan secara jelas bahwa praktek 

comfort women (sebagai praktek 

pemerkosaan masal) dapat diklaim 

sebagai kejahatan pelanggaran hukum 

internasional. 

- House of Resolution 121 yang di ajukan 

oleh Mike Honda yaitu seroang anggota 

senator Amerika yang ternyata adalah 
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seorang interniran Amerika-Jepang telah 

menyumbangkan peran besar dalam 

gerakan pertanggungjawaban comfort 

women terutama di Korea. 

4 Alvina Carolyn 

Kandou :“ Tinjuan 

Hukum 

Internasional 

Terhadap Legalitas 

WIWCT sebagai 

Lembaga 

Penyelesaian 

Kejahatan Perang 

yang Dilakukan 

oleh Tentara Militer 

Jepang terhadap 

Comfort Women 

Deskriptif  

Konsep : 

Kejahatan Perang 

Hasil dari penelitiannya adalah Women’s 

International Tribunal War Crimes 

Comfort Women (WIWCT) bukan 

lembaga yang legal menurut hukum 

internasionaldan tidak memiliki 

kewenangan untuk mengadili selayaknya 

pengadilan internasional serta hanya 

memiliki ruang gerak untuk menghimbau 

dan memberikan informasi kepada dunia 

internasional. 

 

5 Bang-Soon L. 

Yoon dengan judul 

Imperial Japan’s 

Comfort Women 

from Korea : 

History & Politics 

of Silience- 

Breaking dalam The 

Journal of 

Northeast Asian 

Eksplanatif , 

Prespektif 

Gender  

-Suara dari korban hidup Comfort 

Women selalu terhalang oleh kepentingan 

politik negara yang lebih didahulukan 

dari pada penyelesaian isu tersebut. 

-Prespekti gender melihat jika terdapat 

suau tekanan yang menyebabkan para 

korban enggan untuk menceritakan 

kisahnya di hadapan publik karena takut 

akan stigma buruk yang disematkan 

terhadap para korban 

- Pandangan pemerintah dalam 

memandanga isu tersebut dipengaruhi 

oleh budaya patriarki ,sehingga 

pemerintah berpandangan jika isu CW 

adalah masalah pribadi dari korban dan 

bukan masuk dalam ranah pemerintahan. 

 

1.6 Landasan Konseptual  

1.6.1 Konsep Transnational Civil Society 

Fenomena globalisasi telah banyak membawa dampak bagi kajian ilmu 

hubungan internasional, salah satunya adalah kemunculan aktor non-negara (Non-

State Actor). Non-State Actor tersebut mengambil peran penting dalam politik 
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dunia yang mendorong fenomena baru yang disebut dengan Transnasional Civil 

Society (TCS). Konsep TCS merupakan bentuk modern dari konsep civil society 

mengalami proses “transnasional”. Civil Society diartikan sebagai aktor sosial 

yang kehadirannya bertujuan untuk membawa perubahan sosial politik yang lebih 

baik di masyarakat dengan cara-cara yang lebih damai dan santun.26 Sedangkan 

istilah transnasional diartikan sebagai proses transfer atau interaksi ide , budaya, 

gagasan, nilai melintasi batas wilayah nasional. Pengertian tersebut kepada istilah 

yang disebut dengan “transfer-territoriality”.27 Maka, jika diartikan secara 

menyeluruh TCS dapat diartikan sebagai Non-State Actor yang berusaha untuk 

membawa perubahan sosial politik yang lebih positif dalam masyarakat yang 

aktivisnya melalui pertukaran ide,gagasan , atau nilai-nilai yang melewati batas 

wilayah nasional.28  

Keck dan Sikkink menyebut istilah TCS dengan istiah Transnational 

Advocacy Network  atau Transnational Network of Activist yang diartikan sebagai 

aktor-aktor non negara yang berorientasi pada isu tertentu, dimana mereka 

memiliki kapasitas untuk melakukan aktivisme politik yang melampaui batas-

batas wilayah domestik. Jaringan aktivis ini biasanya berupaya untuk mengajukan 

 
26 Virtouos Setyaka, Febriana Mulya, 2014, Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi 

Indonesia, Andalas journal of Internastional Studies, Vol, 3, No,2, diakses melalui  

http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/32 (05/07/2019.00.53 WIB) 
27 Arnd Bauerkämper, Christoph Gumb, Towards a Transnational Civil Society : Actors and 

Concepts in Europe form the Late eighteenth to the Twentieth Century, Social Science Reserce 

Center, Berlin, hal.14, diakses melalui https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbccm/spiv2010401.html. 

(28/7/2019,22:59 WIB) 
28 Engin I. Erdem, 2017, “Transnational Activism and Wolrd Politic”,International Journal and 

Administrative Studies, Vol, 8, No, 15,( Summer 2015) , Florida International University , hal 314, 

diases melalui, https://www.researchgate.net/publication/256044592, (11/04/2019, 19.22 WIB) 

http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/32
https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbccm/spiv2010401.html
https://www.researchgate.net/publication/256044592
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klaim terhadap kebijakan otoritas yang dinilai tidak sesuai dengan pandangan atau 

nilai yang dianutnya.29  

Menurut Donatella Porta dan Sidney Tarrow stategi TCS dalam 

mengajukan klaim atau memperjuangkan suatu isu dilakukan melalui apa yang 

disebut dengan Transnational Collective Actions atau Transnational Movement 

yaitu kampanye transnasional terkoordinasi yang melibatkan jaringan aktivis antar 

negara yang aktivitasnya bersifat informal.30 Aktor TCS adalah kolektif aktor 

yang berasal dari lembaga non-profit yang terpisah dengan pemerintahan 

diantaranya seperti Non-Goverment Organizations (NGOs)31. Aktor TCS 

terbentuk secara mandari dan suka rela karena anatara aktor telah saling berbagi 

dan memilki nilai, gagasan, ide , rasa, tujuan dan sasaran kinerja yang sama dalam 

memandang suatu isu yang mereka perjuangkan.32 Aktor Transnational Non-State 

tersebut ditandai dengan oleh (a) otonomi relatif mereka dari pemerintah, (b) 

 
29 Chih-Chieh Chou  “An Emerging Transnational Movement in Women’s Human Rights: 

Campaign of Nongovernmental Organizations on “Comfort Women” Issue in East Asia , Journal 

of Economic and Social Reasearch, Vol, 4, No, 3  hal 2 diakses melalui 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.594.8800&rep=rep1&type=pdf. 

(20/7/2019,21:43 WIB) 

30 Donatella Della Porta, Sedney Tarrow, 2004, “Transnational Proccess and Social Activism : An 

Introduction”, hal. 7, diakses melalui http://www.citeulike.org/group/13457/article/3171315, 

(11/04/2019, 20/30 WIB) 
31 V. Rittberger / B. Zangl, Internationale Organisationen. Politik und Geschichte (Opladen 2003). 

dalam Arnd Bauerkämper, Christoph Gumb, Towards a Transnational Civil Society : Actors and 

Concepts in Europe form the Late eighteenth to the Twentieth Century, Social Science Reserce 

Center, Berlin, hal.17, diakses melalui https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbccm/spiv2010401.html. 

(28/7/2019,22:59 WIB) 

 
32 M. Castells, The Rise of Network Society (Malden 1999), 470. For a concise definition, also see 

Herren, Internationale Organisationen, hal 9 dalam Arnd Bauerkämper, Christoph Gumb, Towards 

a Transnational Civil Society : Actors and Concepts in Europe form the Late eighteenth to the 

Twentieth Century, Social Science Reserce Center, Berlin, hal.16, diakses melalui 

https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbccm/spiv2010401.html. (28/7/2019,22:59 WIB) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.594.8800&rep=rep1&type=pdf
http://www.citeulike.org/group/13457/article/3171315
https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbccm/spiv2010401.html
https://ideas.repec.org/p/zbw/wzbccm/spiv2010401.html
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partisipasi mereka dalam jaringan lintas batas, dan (c) dampaknya yang dapat 

diverifikasi pada keputusan politik pada badan-badan nasional dan internasional.33 

Menurut Jackie Smith kemunculan TCS mempromosikan isu-isu low 

policy yang tidak dapat dijaungkau oleh aktor negara seperti isu gender, isu 

lingkungan, isu terrorism, perdamaian international. Yang kemudian 

memunculkan gerakan transnasional seperti gerakan perempuan, gerakan anti-

perbudakan, gerakan proliferasi nuklir dan lainnya.34 

Maka berkaitan dengan penelitian penulis, berdasarkan konsep TCS 

sendiri solidaritas CW Korsel dapat diklaim sebagai aktor non-negara yang 

gerakannya melibatkan aktor dan aktivitas lintas batas negara. Klaim tersebut 

muncul karena pada awal kemunculannya solidaritas CW Korsel merupakan civil 

society Korsel yang dari para aktivis perempuan, aktivis HAM, korban dan 

keluarga korban serta berbagai lapisan masyarakat yang peduli terhadap isu CW, 

dimana seiring dengan berjalannya waktu aktivitas dari solidaritas CW Korsel 

dalam upaya penuntutan terhadap pemerintah Jepang telah diikuti dan didukung 

oleh aktor lain di lintas negara korban CW di kawasan Asia dan organisasi non-

pemerintah internasional. Sejak saat itulah aktivitas solidaritas  CW Korsel 

melintasi batas wilayah negara dengan melibatkan Non-state actor lintas negara 

korban dan organisasi internasional untuk kemudian bergabung menjadi satu 

dalam memperjuangkan satu itu yaitu isu Comfort Women yang aktivitasnya 

 
33 Arnd Bauerkämper, Christoph Gumb, Op.Cit, Hal 18.   
34 Arnd Bauerkämper, Christoph Gumb, Op.Cit, Hal 13. 



 

21 
 

dilakukan dengan cara kampanye penuntutan pertanggung jawaban pemerintah 

Jepang.  

Seperti penjelasan dalam konsep TCS , kemunculan aktor TCS biasaya 

dilatar belakangi oleh kesamaan rasa, pandangan, tujuan, sasaaran dan nilai yang 

sama.Begitu juga yang dialami oleh solidaritas CW Korsel, dimana solidaritas 

CW Korsel dapat bekerja sama dengan solidaritas CW untuk melakukan 

kampanye gerakan penuntutan pertanggung jawaban terhadap Jepang karena 

dilatar belakangi oleh kesamaan rasa dimana mereka mengalami penderitaan yang 

sama akibat sistem CW sehingga melahirjan tujuan  yang sama dimana tujuan 

mereka sama-sama meminta pertanggung jawaban dengan sasaran yang sama 

yaitu pemerintah Jepang sebagai pelaku kejahatan CW.  Dengan demikianpdata 

dikatakan jika solidaritas CW Korsel merupakan bagian dari aktor Transnational 

Civil Society Comfort Women 

1.6.2 Konsep Non-Violent Action 

Selain menggunakan konsep TCS, penulis juga menggunakan konsep Non-

Violent Actions untuk menjelaskan bentuk penolakan yang dilakukan oleh 

solidaritas CW Korsel terhadap Agreement on Comfort Women 2015. Dalam 

penelitian ini, akan memiliki korelasi dimana sebagai aktor TCS solidaritas CW 

Korsel akan melakukan tujaunnya dengan cara-cara damai dan santun salah 

satunya dengan menerapkan tindakan non-kekerasan. 

Dalam sejarah dunia Non-violent Actions atau aksi non-kekerasan telah 

banyak dilakukan dalam berbagai peristiwa bersejarah.  Oleh sebab itu Non-
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Violent Actions juga telah diadaptasi oleh banyak kelompok untuk mencapai 

sejumlah perubahan dalam masyarakat. Gagasan mengenai Non-Violent Actions 

telah digunakan pada banyak tempat dan telah diadopsi dalam kurun waktu yang 

lama.35 Salah satu konsep Non-violent Actions yang cukup dikenal dalam 

kalangan politik international adakag gagasan mengenai Non-Violent Actions 

yang dikemukakan oleh Gene Sharp. Menurut Gene Sharp Non-Violent actions 

atau aksi non-kekerasan adalah sebuah usaha atau tata cara penyampaian suara 

untuk melakukan melakukan perubahan sosial dengan menggunakan cara 

simbolik dan metode lain tanpa menggunkan kekerasan fisik. 36 Menurut Gane 

Sharp dalam bukunya The Politics of Non violent Action Volume 2 terdapat tiga 

metode yang dapat dilakukan oleh aktor non-kekerasan untuk melawan sistem 

yang dirasa tidak sesuai atau tidak adil bagi pihak-pihak terntentu sam sambil 

mendorong adanya solusi alternatif yang inovatif sesuai dengan tuntutan yang 

diinginkan oleh aktor non-kekerasan. Tiga metode tersebut antara lain :37  

 Pertama Non-Violent Protest and Persuations, sebuah metode perlawanan 

damai yang dilakukan dilakukan dengan aksi simbolis yang dilakukan untuk 

mengcam atau menunjukkan penolakan terhadap masalah atau kebijakan tertentu. 

Metode ini biasanya juga digunakan untuk mendapatkan publisitas karena suatu 

 
35 Paul Banahene Adjei, Ph.D., The Non-Violent Philosophy of Mahatma Gandhi and Martin 

Luther King Jr. in the 21st Century: Implications for the Pursuit of Social Justice in a Global 

Context, dalam Journal of Global Citizenship & Equity Education Volume 3 Number 1 - 2013 

journals.sfu.ca/jgcee diakses dari https://www.mkgandhi.org/mynonviolence/chap20.htm pada 

(22/02/2019) pukul 19:38. 
36 ForPeacePresence, Non-Violance, diakses melalui https://peacepresence.org/learn-

more/nonviolence/ (15/04/2019, 21:45 WIB) 
37 Sharp. Gene. 1973. Politics of Non-Violent Action: Power and Strugle Part 1, diakses melalui 

https://www.aeinstein.org/books/the-politics-of-nonviolent-action-part-1/ (08/07/2019, 21:02 

WIB) 

https://www.mkgandhi.org/mynonviolence/chap20.htm
https://peacepresence.org/learn-more/nonviolence/
https://peacepresence.org/learn-more/nonviolence/
https://www.aeinstein.org/books/the-politics-of-nonviolent-action-part-1/
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alasan. Adapun bentuk dari metode Non-Violent Protest and Persuations 

diantaranya Formal Statement ( Pidato Publik, Surat Oposisi, Deklarasi oleh 

organisasi dan institusi, Petisi massal, Tanda Tangan Massal); Communications 

with Wider Audience ( Slogan, karikatur, spanduk, poster);  Symbolic Public Act 

(Menampilkan warna silmbolik, mengenakan simbol, Memberikan atau 

mendirikan objek simbolik); Pressures on individual ( Menghina Pejabat yang 

bersangkutan); Honoring the Dead (aksi berkabung, pemakaman tiruan, 

penghormatan di tempat pemakaman).38 

Metode kedua adalah Non-cooperations, metode ini dilakukan dengan 

cara menghindari kerja sama atau hubungan dengan lembaga atau kegiatan yang 

dirasa tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Aksi umum dari metode ini 

pemogokan, boikot, divestasi dana dan perlawanan sipil terhadap hukum atau 

peraturan. Bentuk aksi dari Non-Cooperations adalah Ostracism of Persons 

(Boikot Sosial, Larangan dan lainnya); Non-Cooperations with Sosial Event, 

Customs, and institutions (Penangguhan Kegiatan Sosial dan Olahraga, Boikot 

terhadap masalah sosial, Pemogokan siswa); Withdrawal from the Social System 

atau penarikan diri dari sistem sosial (Menginap di tempat suci dan lainnya). 

  Metode ketiga adalah Non-Violent Interventions metode yang dilakukan 

dengan cara mengganggu atau mendekonstruksikan institusi, sikap, atau kebijakan 

yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan atau keinginan aktor non-kekerasan. 

Intervensi non-kekerasan juga dapat berupaya menciptakan pola dan lembaga baru 

 
38 The Albert Einsteins Institute, Non-Violent Action by Dr. Gene Sharp, diakses melalui 

https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/what-is-nonviolent-action/ (22/09/2019, 04:09 WIB) 

https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/what-is-nonviolent-action/
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untuk menggantikan apa yang dianggap tidak sesuai. Bentuk dari metode ini 

adalah Phsycological Intervention, Phsycal interventions, Social Interventions, 

Economic Intervention, Political Intervention. Gangguannya dapat mencakup 

okupasi non-kekerasan, blokade, puasa massal, dan mencari bantuan hokum 

Menurut Gene Sharp Non-Violent Actions dapat menghasilkan empat 

mekanisme perubahan pertama Konversi yaitu yaitu menyebabkan lawan secara 

suka rela melakukan perubahan sikap dan membuat konsesi; Kedua Akomodasi , 

yaitu membuat lawan melakukan negosiasi dan berkompromi; Ketiga Paksaan 

tanpa kekerasan dimana karena aksi non-kekerasan yang dilakukannya membuat 

lawan menyerah; Keempat Disintegrasi yaitu mampu melemahkan rezim dari 

lawan. 

Melihat penjelasan tersebut respon penolakan yang dilakukan oleh 

solidaritas CW Korsel terhadap Agreement on Comfort Women 2015 mengarah 

pada metode non-Violent Protest and Persuations dimana respon penolakan yang 

dilakukan oleh solidaritas CW Korsel lebih sering ditunjukkan melaluiaksi protes 

dengan menggunakan berbagai macam simbol. Aksi protes simblok menolak 

Agreement on Comfort Women  2015 tersebut lebih sering dilakukan dalam aksi 

rutin Wednesday Demonstrations sendiri sering disebut dengan aksi potes damai 

dimana meskipun telah dinobatkan sebagai aksi protes terpanjang didunia dan 

melibatkan massa yang cukupbesar namun aksi tersebut tidak pernah diisukan 

menimbulkan kegadhan, kerusuhan, bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa 

dan lain sebagainya. Maka melalui Wednesday demonsrations juga solidaritas 
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banyak menunjukkan respon penolakan non-violent dengan cara pidato publik, 

menggunakan media-media seperti plakada, poster, karikatur dan sebagainya. 

1.7 Metode Penelitian   

Dalam tulisan pada penelitian terkait dengan judul diatas, penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status suatu objek, suatu set kondisi, suatu sisten 

pemikiran ataupub kelas suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran atau 

lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian deskriptif adalah 

sebuah studi  untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif ini, penulis akan menggambarkan 

perkembangan gerakan solidaritas comfort women hingga bagaimana gerakan ini 

melakukan penolakan terhadap Agreement on Comfort Women 2015. 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Tulisan ini menggunakan Teknik Library Research atau Studi Pustaka. 

Sumber data diambil dari beberapa buku, dokumen-dokumen resmi dan jurnal- 

jurnal, serta dilengkapi informasi yang didapat dari internet. Metode yang kami 

gunakan dalampenelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan dengan 

menggambarkan berdasarkan data – data yang adasecara obyektif, apa adanya 

tanpa ada pengaruh subyektifitas penulis, dan menjelaskan variabel – variable 

yang dibangun dari data – data yang ada sehingga diperoleh hubungan satu sama 

lainnya untuk sampai pada suatu kesimpulan. 



 

26 
 

1.7.2 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

analisis kualitatif karena sebagian besar data empiris yang penulis sajikan dalam 

penelitian ini merupakan  data yang berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. 

Dalam teknik analisis ini, alur yang penulis tempuh dimuali dari reduksi data, 

penyajian data dan kemudian menarik kesimpulan. 

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.3.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu antara rentan waktu tahun 2015-

2019. Alasan penulis menggunakan batasan waktu dari tahun 2015 sampai dengan 

2019 karena pada penulis ingin menjelaskan bahwa reaksi penolakan yang 

dilakukan oleh solidaritas comfort women ini ditunjukkan pasca Agreement on 

Comfort Women tersebut  disepakati hingga Agreement on Comfort Women 

kemudian dibatalakan pada tahun 2019. 

1.7.3.2 Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini hanya berfokus respon Solidaritas 

Comfort Women Korea Selatan semenjak isu tersebut bergulir hingga terjadinya 

penandatangan agremeent on comfort women yang memicu reaksi keras dari para 

solidaritas. Hal tersebut dilakukan agar penelitian penulis memiliki fokus dan arah 

yang jelas. 
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1.8  Sistematika Penulisan 

 Adapun struktur penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi Lima bab 

sebagai berikut:  

 Pada bab satu penelitian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan landasan konseptual yang berisi dua konsep 

yang akan digunakan untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan isu 

penelitian adapun konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep 

Transnational Civil Society dan Konsep Non-Violent. Bab ini juga berisi 

metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian dan meotode analisa, juga berisi 

ruang lingkup penelitian. 

 Pada bab dua penelitian ini berisikan sejarah dan perkembangan isu 

Comfort Women di Korea Selatan, yang meliputi sejarah awal pengoperasian 

sistem Comfort Women di Korea Selatan dan dampak buruk setelah sistem 

Comfort Women. Bab ini juga berisi respon masyarakat Korea Selatan terhadap 

isu Comfort Women. 

 Bab tiga penelitian ini berisi upaya penyelesaian isu Comfort Women 

melalui upaya aktivitas transnaional solidaritas comfort women Korea Selatan dan 

melalui Agreement on Comfort Women Tahun 2015 oleh pemerintah Korea 

Selatan dan Jepang.  

 Bab empat penelitian ini berisikan respon yang diberikan solidaritas 

Comfort Women Korea Selatan terhadap Agreement on Comfort Women 2015 

yang berisi tuntutan penolakan dan aktivitas penolakan terhadap Agreement on 
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Comfort Women Tahun 2015 hingga direspon oleh pemerintah Korea Selatan 

dengan pembatalan Agreement on Comfort Women.  

 Bab lima penelitian ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan 

kesuluruhan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


