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BAB  II 

SEJARAH ISU COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN 

 Pada bab II penelitian ini, penulis akan memaparkan bagaimana awal mula 

terbentuknya sistem Comfort Women dan pengoperasiannya di negara-negara 

okupasi Jepang terutama Korea Selatan pada periode PD ke-2. Selain itu, penulis 

juga akan menjelaskan bagaimana perkembangan isu ini pasca berakhirnya 

periode PD ke-2 tahun 1945 yang meliputi berbagai macam dampak buruk yang 

terjadi akibat sistem tersebut serta bagaimana respon masyarakat Korea Selatan 

terhadap isu Comfort Women itu sendiri.  

 2.1 Sejarah Sistem Comfort Women oleh Jepang di Korea Selatan 

 Sejak berakhirnya PD ke-2 pada tahun 1945, dunia telah mengenal 

kejahatan perang oleh militer Jepang yang disebut dengan Comfort Women. 

Comfort Women System (CWS) didefinisikan sebagai sebagai sebuah mekanisme 

perbudakan seksual transnasional dengan memaksa 200.000 hingga 400.000 

perempuan dari negara-negara jajahan Jepang di kawasan Asia seperti Taiwan, 

Cina, Malaysia, Vitenam , Filiphina ,Indonesia  Korea untuk menjadi pemuas 

kebutuhan seksual para prajurit militer Jepang di medan perang. 39 Para 

perempuan tersebut kemudian ditempatkan disebuah rumah bordir yang disebut 

dengan Comfort Women Stations yang tersebar diberbagai wilayah invasi militer 

Jepang.40 

 
39 Sallie Yea, Former Comfort Women as Touritic  Object in South Korea, Melbourne : 

International Development Program, RMIT University diakses melalui (13/7/2019,13:56 WIB) 
40 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, Laporan Pengadilan Kejahatan Perang 

Internasional Terhadap Perempuan : Keputusan 4 Desember 2001, Edisi Pertama, Jakarta : 
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 Selain Comfort Women, kejahatan ini juga dikenal dengan istilah Jugun 

Ianfu dimana istilah tersebut terdiri dari lima buah kata dalam bahasa Jepang yang 

dituliskan dengan menggunakan huruf kanji, 従 (ju) berarti “pembantu” atau 

“pengikut”, 軍 (gun) berarti “tentara” atau “prajurit”, 慰 perempuan penghibur 

yang menjadi pengikut atau pembantu prajurit militer Jepang yang bertugas untuk 

memberi kesenangan.41 Pada saat itu, pemerintah Jepang pada saat itu sangat 

merahasiakan pengoperasian sistem CW dengan alasan agar tidak menimbulkan 

kegaduhan sosial. Oleh sebab itu, istilah Jugun Ianfu digunakan sebagai 

kamuflase praktik kejahatan ini karena pemerintah Jepang ingin masyarakat dunia 

mengenal istilah Jugun Ianfu sebagai sistem prostitusi pada umumnya yang tidak 

melibatkan pemerintah Jepang.42 

 Ide pengoperasian CWS sendiri tercetus pada tahun 1932 ketika Jepang 

berhasil menginfasi kota Shanghai di wilayah Cina.43 Pada saat itu kejahatan 

pemerkosaan dan pembunuhan sangat marak dilakukan oleh para prajurit militer 

kepada penduduk Shanghai.44 Maka untuk meminimalisir kejahatan tersebut, para 

petinggi militer Jepang menyadari perlunya penyediaan layanan “seks” bagi para 

prajurit militer Jepang untuk menghindari masalah-masalah demikian. Maka sejak 

 
Komnas HAM, Hal 49 diakses https://www.komnasham.go.id/files/20131119-pengadian-

kejahatan-perang-internasional-$GDK.pdf ,(13/07/2019, 23:16 WIB)  
41 Dimar Kartika Listiyanti, Jugun Ianfu Masa Kependudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) : 

Sebuah Analisis Prespektif Gender, Skirpsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 

Universitas Indonesia, hal,14, diakses melalui lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125822-RB08L199j-

Jugunianfu%20pada-Literatur.pdf, (13/07/2019,23:39 WIB) 
42 Dwi Agustiningtyas Latieef, Advokasi Korean Council for Women Atas Kekerasan Terhadap 

Perempuan Terkait Jugun Ianfu  Oleh Jepang, Lab.Ilmu Hubungan International, Universitas 

Muhammadiyah Malang, 
43 Jeongwong Choi, The Vanish Bloom : The Story of Korean Comfort Women, International 

Journal of Humanities and Social Scient Invention, Vol, 2, No, 3 (July, 2013) diakses melalui 

(13/7/2019, 14.45 WIB) 
44 Komnas HAM, Op. Cit., Hal 49. 

https://www.komnasham.go.id/files/20131119-pengadian-kejahatan-perang-internasional-$GDK.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/20131119-pengadian-kejahatan-perang-internasional-$GDK.pdf
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saat itulah untuk pertamakalinya perintah pendirian fasilitas prostitusi Comfort 

Women dilakukan.  

 Pada tahun 1937, pengoperasian sistem ini semakin berkembang pesat 

menyusul adanya peristiwa “Rape of Nanking” atau pemerkosaan Nanking” 

dimana para prajurit militer Jepang secara brutal telah melakukan kejahatan 

pemerkosaan massal, pembunuhan massal dan penjarahan terhadap penduduk 

Nanking selama proses penakhlukan wilayah Nanking. Dalam tragedi tersebut 

diperkirakan sekitar 100.000 penduduk Nanking telah dibantai dan harta benda 

mereka dirampas atau dimusnahkan oleh prajurit militer Jepang.45  

 Atas peristiwa tersebut Jepang telah mendapatkan banyak kecaman dari 

pihak internasional. Tidak ingin hal tersebut terjadi, Jepang akhirnya memutuskan 

untuk mengaktifkan sistem CW secara meluas sebagai solusi terbaik untuk 

menghindari peristiwa-peristiwa serupa. CWS dianggap sebagai cara mengurangi 

atau menghentikan kasus pemerkosaan dan dianggap sebagai cara untuk 

mengelabuhi publik internasional terkait dengan praktik kekerasan yang 

dilakukannya.46  

 Selain meminimalisir kejahatan pemerkosaan dan melindungi citra Jepang 

dimata dunia,47 terdapat alasan lain yang melatarbelakangi pengoperasian sistem 

 
45 Keputusan Pengadilan IMTFE, hal, 453-455, dalam Komnas HAM, Hal 64 
46 Christine Levy, The Japanese Imperial Army’s “Comfort Women”: Political Implications and 

the Gender Memory , Mass Violance and Resisstance, diakses melalui 

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/node/3048 (14/7/2019.13:17 

WIB) 
47 Christine J.Hung, For Those Who Has No Voice : The Multifaceted Fight for Redress by and for 

The Comfort Women, Asian American Law Journal, Vol, 15, No, 177, (2008), Berkeley : 

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/node/3048


 

32 
 

diantaranya seperti 1) Mencegah penyakit menular seksual (PNS) kepada prajurit 

militer Jepang karena hal tersebut dapat mempengaruhi penurunan kekuatan 

militer Jepang; 2) Sebagai strategi mencegah praktik spionisme oleh musuh, 

karena ditakutkan jika banyak tentara Jepang yang mengunjungi prostitusi swasta 

resiko spioanisme atau bocornya rahasia militer akan semakin tinggi48; 3) CWS 

difungsikan sebagai sarana hiburan dan tempat melepas ketegangan untuk para 

prajurit militer Jepang sehingga ketika kembali ke medan perang para prajurit 

diharapkan dapat lebih fokus. 49 Hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga 

kondisi psikologi dari para prajurit penyediaan sarana hiburan sangat diperlukan.50 

 Terdapat 2 metode yang digunakan untuk merekrut para perempuan yaitu 

1) Dengan cara penipuan, dimana pemerintah Jepang sengaja merekrut agen-agen 

untuk melakukan pendekatan terhadap para perempuan lokal. Biasanya mereka 

akan tawari pekerjaan dengan dijanjikan upah yang tinggi meskipun pada 

kenyataannya mereka akan terjebak untuk hidup sebagai budak seks di stasiun 

CW Jepang.51 2) Penculikan dan pemaksaan dimana karena metode penipuan 

dinilai kurang mampu memenuhi permintaan penyediaan perempuan yang 

semakin tinggi membuat metode penculikan dan pemaksaan ini kemudian 

menjadi cara alternatif untuk mendapatkan banyak perempuan lokal. Metode ini 

 
Berkeley Law Scolarship , Hal. 184 diakses melalui 

https://scholarship.law.berkeley.edu/aalj/vol15/iss1/6/ (15/7/2019, 16:59 WIB) 
48 Komnas HAM, Op.Cit, Hal 64. 
49 Hicks, George. (1995). The Comfort Women. New York: Norton and Company dalam Christine 

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

Comfort Women, Asian American Law Journal, Vol, 15, No, 177, (2008), Berkeley : Berkeley 

Law Scolarship , Hal. 184 diakses melalui https://scholarship.law.berkeley.edu/aalj/vol15/iss1/6/ 

(15/7/2019, 16:59 WIB) 
50Chirstine J.Op.Cit, hal. 184 
51 Christine,J,Hung Op,Cit, , Hal 9 

https://scholarship.law.berkeley.edu/aalj/vol15/iss1/6/
https://scholarship.law.berkeley.edu/aalj/vol15/iss1/6/
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sangat dirahasiakan untuk menghindari kegaduhan sosial. Untuk itu, selama 

proses perekrutan Jepang bekerja sama dengan pihak keamanan dan otoritas 

lokal.52 

 Kisah kehidupan di dalam stasiun sangat menyedihkan, dimana para 

perempuan yang terekrut diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. 

Menurut pengakuan dari korban hidup, rata-rata setiap harinya para perempuan 

akan dipaksa pelayani 30-40 prajurit dengan interval waktu 15-30 untuk setiap 

prajurit. 53 Bahkan dalam beberapa kasus, seorang perempuan CW juga dipaksa 

melayani hingga 100 prajurit. Mereka akan ditempatkan di sebuah kamar 

berukuran kecil dengan ukuran 3x5 meter yang tidak dilengkapi dengan fasilitas 

yang layak. 54 Ada juga yang ditempatkan di bekas bangunan terbengkalai seperti 

toko, sekolah dan lainnya. 55 Semakin dekat letak stasiun CW dengan medan 

pertempuran maka kondisinya juga akan semakin minim dimana militer Jepang 

hanya akan memasang pagar kayu dan tikar sederhana di tanah untuk tempat 

tinggal para perempuan sekaligus tempat untuk melayani para prajurit. 

 

  

 
52 Christine J.Hung, Op.Cit, Hal,8. 
53 Nisha Shikka, Ibid. 
54 Nisha Sikka, Ibid. 
55Nisha Sikka, The Official Marginalization of Comfort Women, Honour Thesis, (Desember 11, 

2009) , Supervisors : Roman Onufrijchuk and Martin Laba, diakses melalui 

http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/15225/The%20Official%20Marginalization%20of%20C

omfort%20Women.pdf. (16/7/2019, 12:59 WIB) 

http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/15225/The%20Official%20Marginalization%20of%20Comfort%20Women.pdf
http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/15225/The%20Official%20Marginalization%20of%20Comfort%20Women.pdf
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Gambar 2. 1 

 Bilik Comfort Women Stations.56 

 

 Seiring berjalannya waktu pengoperasian sistem ini semakin berkembang 

dan terkontrol. Meskipun sistem ini dilakukan di setiap negara okupasi Jepang, 

namun pada saat itu mayoritas perempuan CW dikrekrut dari wilayah Korea yang 

pada saat itu belum belum terpecah menjadi Korea Selatan dan Utara. Di Korea 

Selatan sendiri publik mengenal sistem CW dengan istilah Cheongsindae (정신대 

) atau Ilbonkun Wianbu yang berarti perempuan penghibur untuk prajurit militer 

Jepang.57  

 Jepang sendiri mulai menguasai wilayah Korea sejak tahun 1910 melalui 

Treaty of Annexations atau Korean Peninsula.  Dimana melalui perjanjian tersebut 

Kekaisaran dan rakyat Korea harus menyerahkan kedaulatan dan kekuasaannya 

 
56 Tessa,Moriz,Suzuki, Gambar Dokumentasi Bilik Comfort Women Stations, diakses melalui 

https://apjjf.org/-Tessa-Morris-Suzuki/2373/article.html , (01/08/2019, 02:33 WIB) 
57 Fightforjustice, Who were the Japanese military Comfort Women?  ,diakses melalui 

http://fightforjustice.info/?page_id=2760&lang=en 

https://apjjf.org/-Tessa-Morris-Suzuki/2373/article.html
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kepada Kekaisaran Jepang. 58 Sejak saat itu rakyat Korea dikontrol secara penuh 

oleh Jepang, terermasuk juga ketika Jepang menerapkan kebijakan Women’s 

Labor Service Corps atau  Yoja Chong Sindae dimana CWS menjadi sebuah 

kewajiban bagi rakyat Korea sebagai bentuk pengabdian terhadap kekaisaran 

Jepang.59 

 Pada tahun 1938, melalui UU Mobilisasi Nasional atau National 

Mobilization Law Jepang dengan mudah merekrut dan memasok ribuan 

perempuan lokal Korea untuk ditempatkan diberbagai stasiun yang tersebar 

diseluruh wilayah okupasi Jepang.60 Sejak saat itu para perempuan Korea yang 

diwajibkan untuk menjadi perempuan CW mulai tersebar diseluruh stasiun CW. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh seorang Ahli Bedah Militer Jepang bernama 

Aso Tetsuo bersaksi jika pada tahun 1993 ketika dirinya ditugaskan di wilayah 

Nanking, Tetsuo melihat jika mayoritas perempuan CW yang berada di stasiun 

Shanghai dan Nanking adalah perempuan ethnis Korea.61 Berikut merupakan 

 
58 Ustina Dolgopol, Women’s Voice, Women’s Pain, Journal of Human Rights, Vol,17, (1995) 

dalam Grace, Lai, Comfort Women in Japan and Korea , Dalhousi Journal of Legal Studies, 

Dalhousie Law School, 2003 hal, 6 diakses melalui 

https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_

class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A5021412042178

56%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf. (16/7/2019,17:54 WIB) 

59 Grace, Lai, Comfort Women in Japan and Korea , Dalhousi Journal of Legal Studies, Dalhousie 

Law School, 2003 hal, 6 diakses melalui 

https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_

class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A5021412042178

56%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf. (16/7/2019,17:54 WIB) 

60 Chunghee Sarah Soh, The Korean “Comfort Women”: Movement for Redress, Asian Survey, 

Vol, 36, No, 12, (Desember,1996, California: University of California Press, Hal  4 diakases 

melalui http://www.jstor.org/stable/2645577  (16/7/2019, 01:38 WIB) 
61 Aso Tetsuo, Karyubyo Sekkyokuteki Yoboho [Positive Methods to Prevent Venereal Disease] (26 

June 1939); Cited in Keith Howard, True Stories of the Korean Comfort Women, (London: Biddles 

Ltd., 1995), hal. 16 dalam  Khrisna dola, The Korean Comfort Women, Journal of  Epsilon 

https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A502141204217856%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A502141204217856%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A502141204217856%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A502141204217856%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A502141204217856%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dickson_Adom/post/I_am_taking_a_Korean_Japan_History_class_Is_it_a_fair_comparison/attachment/59d6504579197b80779a92b2/AS%3A502141204217856%401496731200755/download/5626-9023-1-SM.pdf
http://www.jstor.org/stable/2645577
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bukti bahwa banyak perempuan Korea yang di berada di wilayah Cina sebagai 

perempuan CW.  

Gambar 2. 2 

Perempuan CW Korea di stasiun Shanghai .62 

 

Diperkiran bahwa sekitar 80% sampai 90% perempuan CW atau sekitar 

160.000 sampai 180.000 perempuan CW di Asia adalah perempuan Korea.63 

Faktor yang membuat perempuan CW terbanyak berasal dari ethnis Korea adalah 

adanya superioritas ethnis yang dimiliki Jepang dimana Jepang berpikir bahwa 

kedudukan ethnis Korea berada dibawah ethnisnya. Ditambah dengan kesamaan 

bentuk fisik yang membuat Jepang berpikir jika berhubungan badan dengan ethnis 

Korea tidak akan terlalu merendahkan superioritas laki-laki dari ethnis Jepang. 

 
Chapter, Vol, 15, (2006), Illinoise: Estern Illinoise University, hal 47 diakses melalui 

http://www.eiu.edu/historia/Ignalaga.pdf, (17/08/219, 02:37 WIB) 
62 Fightforjustice, Gambar Dokumentasi Korea Comfort Women di Comfort Women Statsiun di 

Shanghai, diakses melalui http://fightforjustice.info/?page_id=2760&lang=en, (17/09/2019, 02:37 

WIB) 
63 Chunghee Sarah Soh, The Korean “Comfort Women” : Movement for Redress, Asian Survey, 

Vol, 36, No, 12 (Desember, 1996), California :University of California Press, diakses melalui 

http://www.jstor.org/stable/2645577 (17/7/2019,03:21 WIB) 

http://www.eiu.edu/historia/Ignalaga.pdf
http://fightforjustice.info/?page_id=2760&lang=en
http://www.jstor.org/stable/2645577
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Selain itu aturan Jepang telah menerapkan aturan bahwa 14 tahun adalah  

usia legal perempuan Korea untuk diperbolehkan untuk bekerja di dunia 

prostitusi.64 Aturan tersebut semakin memudahkan Jepang merekurt para 

perempuan Korea untuk menjadi perempuan CW. Terakhir, antara Korea dan 

Jepang sama-sama menganut ajaran Konfusianisme yang sangat menjunjung 

tingggi kesucian dan keperawanan perempuan. Sehingga Jepang berpikir jika 

kebanyakan perempuan Korea sangat menjaga kesuciannya maka hal tersebut 

mengurangi resiko tertularnya penyakit menular seksual.65  

  Tidak hanya diwajibkan untuk menjadi pengabdi militer dengan 

menjadi budak seksual, para CW Korea juga hidup dibawah tindakan rasisme 

Jepang. Selama berada di stasiun-stasiun Korea CW Korea  dilarang menunjukkan 

identitasnya sebagai ethnis Korea, seperti berbicara menggunakan bahasa Korea 

atau dilarang memanggil satu sama lain dengan menggunakan nama Korea 

mereka.66  

 Penderitaan para perempuan Korea dan para perempuan negara jajahan 

lain yang menjadi budak seks CW berakhir pada tahun 1945, dimana kekelahan 

Jepang sekaligus tanda berakhirnya PD ke-2 menjadi sebuah memomentum 

pembabasan seluruh perempuan CW di seluruh stasiun CW di negara jajahan 

Jepang.67 Bagi sebagain perempuan CW yang beruntung mereka akan dievakuasi 

dan dikembalikan ke tempat asal mereka, namun banyak juga diantaranya yang 

 
64 Nisha Sikka, Op.Cit, Hal, 19. 
65 Grace, Lai, Op.Cit. 
66 Nisha Sikka, Op.Cit. 
67 Christine Levy The Japanese Imperial Army's "Comfort Women": Political Implications and the 

Gender of Memory by (12 July, 2012) https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-

resistance/fr/node/3048 (14/7/2019,23.08 WIB) 

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/node/3048
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/node/3048
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mengalami nasib buruk dimana mereka akaan ditelantarkan begitu saja. Adapu 

pula dalam beberapa kasus mereka sengaja dibunuh dalam konteks “bunuh  diri 

kolektif” atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan budaya gyokusai (玉 砕).68 

 Sementara itu, Jepang yang mengalami kekelahan dalam peridoe PD ke-2 

mulai diadili oleh pihak sekutu sebagai negara agresor dan penjahat perang karena 

praktik-praktik kolonialismenya yang banyak berdampak buruk bagi negara-

negara jajahannya. 69 Untuk mengadili Jepang, sekutu dibanu komisi khusus PBB 

yang disebutdengan The United Nations’s War Comissions (UNWC).70 Pada 

akhirnya pada tanggal 19 Januari 1946, melalui Supreme Commander’s 

Proclamations71 sekutu memutuskan untuk membentuk tribunal khusus yang 

mengadili kejahatan perang Jepang di wilayah Asia-Pasif yang dikenal dengan 

The International Military Tribunal or Far East (IMTFE) atau Tokyo Trial.  

 Namun selama proses peradilan di Tokyo Trial, isu CW menjadi kejahatan 

minor yang jarang sekali dibahas. Banyak pihak-pihak dalam pemerintah militer 

Jepang yang terlibat langsung dalam pengoperasian sistem CW tidak diadili 

secara hukum oleh Tokyo Trial. Hal tersebut membuat Tokyo Trial dianggap telah 

gagal dalam mengadili Jepang dalam kejahatan perbudakan seksual CW. 

 

68 Christine Levy, Ibid. 

69Ustinia Dolgopol and Snehal Paranjape, Comfort Women an unfinished ordeal: Report of 

Missions, Geneva:International Commissions of Jurist, hal 134 diakses melalui 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/1994/01/Japan-comfort-women-fact-finding-report-1994-

eng.pdf. (10/7/2019,14:53 WIB) 
70 Picigallo, P.R, 1979, The Japanese on Trial, Austin: University of Texas Press, dalam Ustinia 

Dolgopol and Snehal Paranjape, Comfort Women an unfinished ordeal: Report of Missions, 

Geneva:International Commissions of Jurist, hal 128  
71 Ustinia Dolgopol and Snehal Paranjape, Op,Cit, hal 134  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/1994/01/Japan-comfort-women-fact-finding-report-1994-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/1994/01/Japan-comfort-women-fact-finding-report-1994-eng.pdf
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Akibatnya, sejak saat itu isu CW menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan yang 

terlupakan, begitu juga nasib para perempuan CW yang selama pasca berakhirnya 

periode PD ke-2 meraka tidak pernah diperhatikan bahkan dibicarakan.  

2.1.1 Dampak Buruk praktik Comfort Women Pasca Perang Dunia II 

 Sementara Jepang berusaha untuk mengubur dan melupakan kejahatannya, 

tidak bagi para korban hidup CW dimana pasca berakhirnya PD 2 . mereka harus 

hidup dalam trauma dan rasa sakit yang tidak dapat terungkapkan.72 Terdapat 

banyak dampak buruk yang dialami oleh para perempuan tersebut akibat menjadi 

budak seksual dari militer Jepang. Dampak pertama, para perempuan CW 

mengalami trauma  mental dan emosional dimana mereka harus menjajani 

kehidupan dengan memori buruk yang membuat mereka terlalu malu dan 

kehilangan kepercayaan diri untuk kembali berbaur dan bersosialisasi.  

 Akibat pengalaman buruk merek sebagai perempuan CW membuat 

mereka selalu beranggapan bahwa harga diri dan martabat mereka sebagai 

seorang perempuan telah hilang. Ditambah dengan adanya stigma buruk yang 

berkembang di masyarakat terhadap praktik prostitusi dan seks diluar nikah 

membuat mereka memilih untuk merhasiakan pengalamannya sebagai perempuan 

CW.  Hal tersebut dialami oleh perempuan CW Korea Selatan, masyarakat Korsel 

yang selama ini dibesarkan dalam ajaran Konfusianisme diajarkan untuk 

menjunjung kesucian mereka telah membuat hal-hal yang bersinggungan dengan 

praktik prostitusi adalah hal yang tabu dan sangat memalukan hal tersebut yang 
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kemudian semakin membuat para perempuan CW Korsel hidup dalam tekanan 

sosial. 

 Kedua, selain menderita trauma mental banyak dari mereka menderita 

berbagai macam penyakit fisik kronis seperti terjangkit penyakit menular seksual 

atau kemandulan akibat siksaan fisik, pelecehan seksual, dan praktik aborsi yang 

tidak benar selama mereka menjadi perempuan CW. Karena hal tersebut para 

perempuan CW tidak dapat menjalani kehidupan mereka secara normal seperti 

menikah, memiliki anak dan membentuk keluarga konvensional.73  

 Ketiga, para perempuan CW merasa identitasnya sebagai perempuan dari 

ethnis tertentu telah dirampas paks. Khususnya para perempuan CW Korea, pada 

saat menjadi perempuan CW mereka mengalami penindasan secara ras dan ethnis, 

dimana pada saat mereka ditempatkan di stasiun CW di negara Asing mereka 

dilarang berbica dengan menggunakan bahasa Korea atau bahkan menampakan 

diri sebagai perempuan Korea. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang 

sangat menyakitkan bagi para perempuan CW Korea.  

 Sulitnya kehidupan yang dialamioleh pra korban hidup seta berbagai 

macam dampak buruk yang mereka alami pasca menjadi budak seksual membuat 

jumlah korban hidup CW menjadi lebih sedikit, dimana dari 200.000 perempuan 

yang diperkirakan sebagai korban CW hanya sekitar 60.000 yang selamat dan dari 
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60.000 ribu korban selamat hanya sekitar 800 yang masih hidup dan jumlahnya 

semakin berkurang mengingat usia mereka yang semakin tua.74 

2.2 Respon Masyarakat Korea Selatan terhadap isu Comfort Women  

 Respon publik Korea Selatan sendiri pertama kali muncul pada tahun 

1988, yang diawali dengan dipublikasikannya sebuah hasil penelitian oleh seorang 

Profesor dan aktivis perempuan bernama Yun Ok-Chung dari Ehwa Women 

University.75 Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemerintah Jepang 

terbukti terlibat langsung dalam pengoperasian sistem CW selama menjajah 

Korsel. Penelitian tersebut juga mengungkapkan penderitaan dan segala rasa 

trauma para korban CW Korsel yang selama hampir 45 tahun tidak pernah 

mendapatkan perhatian.76 Informasi dalam penelitian tersebut didapatkan melalui 

wawancara terhadap seorang korban CW Korsel yang selama ini hidupnya 

terisolasi di wilayah Okinawa.77 Penelitian yang dilakukan sejak tahun 1980 

tersebut dipublikasikan dalam sebuah seminar internasional bertajuk International 

Conference on Women and Tourism yang diinisiasi oleh Profesor Yun dan 

organiasi perempuan korea selatan beranama Korean Church Women United yang 

diselenggarakan di pulau Jeju.78 

 
74 Nisha Sikka, Op.Cit 
75 Pornpimol 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) 
76 Sue, R Lee, Comforting the Comfort Women: Who Can Make japan Pay ? , diakses melalui 

https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol24/iss2/4/ (08/09/2019,22:00 WIB) 

77 Ustinia Dolgopol and Snehal Paranjape, Comfort Women an unfinished ordeal: Report of 

Missions, Geneva:International Commissions of Jurist, hal 15 diakses melalui 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/1994/01/Japan-comfort-women-fact-finding-report-1994-

eng.pdf. (10/7/2019,14:53 WIB) 
78 Pompimol, Wimoltada , Op.Cit. 

http://www.pol.cmu.ac.th/proceedings-download.php?proceedings_id=11
https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol24/iss2/4/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/1994/01/Japan-comfort-women-fact-finding-report-1994-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/1994/01/Japan-comfort-women-fact-finding-report-1994-eng.pdf
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 Hasil dari penelitian tersebut kemudian memicu respon dari berbagai 

aktivis perempuan dan Hak Asasi Manusia Korsel. Didorong oleh rasa simpati 

dan kepedulian terhadap para korban maka secara suka rela para aktivis tersebut 

menginisiasi diri mereka sebagai solidaritas CW Korsel. Solidaritas CW Korsel 

tersebut kemudian hadir sebagai civil soceity yang melakukan berbagai upaya agar 

para korban CW Korsel mendapatkan perhatian serius dari masyarakat Korsel 

pada umunya dan terutama kepada pemerintah Jepang sebagai pelaku kejahan 

perbudakan seksual yang harus bertanggung jawab. 

 Sebagai bentuk keseriusannya dalam memperjuangkan keadilan bagi para 

korban, pada tahun 1990 sebanyak 37 organisasi sipil yang bergabung dalam 

solidaritas LSM resmi yang dikenal dengan Korean Council for Women Drafted 

for Military Sexual Slavey by Japang atau Korean Council.79 Korean Council 

kemudian menjadi LSM resmi yang menjadi wadah dari seluruh aktivis, korban 

dan keluarga korban  . Korean Council dibentuk dengan tujuan sebagai berikut ( 

Text Penuntutan telah terlampir dalam lembar lampiran halaman 129):80 

(1) Meminta Jepang untuk mengakui kejahatan perang tersebut;  

(2) Meminta Jepang untuk mengungkapkan seluruh fakta praktik CW 

yang dilakukannya di era PD II;  

(3) Meminta Jepang untuk melakukan permintaan maaf secara resmi 

kepada para korban; 

 
79 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”, Hal,22,  diakses melalui 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/15536/11671, ( 04/12/2018, 20.49 WIB)  
80 Womenwar, History Movement of  Korean Council, diakses melalui 

http://womenandwar.net/kr/about-us/ (14/08/2019,11:46 WIB) 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/15536/11671
http://womenandwar.net/kr/about-us/
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(4) Melakukan reparasi secara hukum;  

(5) Bersedia dihukum dan menghukum pihak-pihak militer Jepang yang 

dinilai terlibat dan bertanggung jawab dalam praktikkejahatan tersebut; 

(6)  Merubah catatan sejarah dalam buku sejarah Jepang yang selama ini 

diajarkan kepada murid sekolah Jepang agar generasi muda Jepang 

mengerti kesalahan bangsanya di masa lalu sehingga tidak 

mengulanginya di masa depan; 

(7)  Mendirikan monumen sejarah atau musium sebagai penghormatan 

pemerintahan Jepang terhadap penderitaan korban.  

Melalui Korean Council para solidaritas berupaya melakukan berbagai 

upaya untuk memperjuangkan hak-hak dari para korban yang selama ini telah 

dilupakan oleh pemerintah Jepang. Pasca satu tahun pembentukkannya, pada 

tahun 1991 untuk pertama kalinya Korean Council berhasil mengambil peran 

penting dengan  menyesponsori Kim Hak-Sun sebagai korban hidup pertama CW 

Korsel yang menceritakan kisahnya sebagai mantan budak seksual Jepang di 

hadapan publik Korsel. 81 Dalam pengakuannya  Kim Hak-Suk mengatakan: 82 

“Meskipun hidup saya menyedihkan, Tuhan 

telahmenyelamatkan saya hingga bertahan sampai 

hari ini. Karena saya pikir,Tuhan ingin saya 

melakukan hal ini, saya akan menceritakan semua” 

 Karena keputusannya yang berani untuk memberikan kesaksian di 

hadapan publik, banyak media penyiaran dan media massa mulai membuat liputan 

 
81 Sue, R.Lee, Loc.Cit 
82 Jihwan ,Yoon, The Korean Comfort Women Commemorative Space, and Transnational, 

Curculations in Politics of Memory and Human Rights, Universitas of Tenese, Doctoral 

Dissertations Graduate School,5-2017, Hal, 65, diakses  melalui (02/08/2019,13:16 WIB) 
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dan laporan mengenai praktik perbudakan seksual oleh Jepang yang sebelumnya 

telah dianggap sebagai isu tabu dan di tolak di kalangan publik Korsel. Hal 

tersebut kemudian banyak memotivasi korban hidup lain untuk berusaha 

menceritakan pengalaman masa lalunya dan bergabung dalam solidaritas. 83 

 Kemunculan Kim Hak-sun tersebut menjadi sebuah pencapaian solidaritas 

CW Korsel dalam membuka kembali isu tersebut yang telah mengalami 

keheningan selama hampir 45 tahun. Oleh sebab itu, solidaritas CW Korsel 

semakin terpacau dan berani untuk menyuarakan tuntutannya terhadap pemerintah 

Jepang. Dengan fak dan buktiyang dikumpulkan oleh tim pencari fakta Korean 

Council,84 pada 6 Desember 1991 solidaritas CW Korsel mengadvokasi Kim Hak-

Sun dan 2 korban lain untuk melakukan penuntutan terhadap pemerintah Jepang 

melalui pengadilan perang Tokyo Trial dan pada 8 April 1992 6 korban lainnya 

bergabung dalam penuntutan tersebut. 85   

 Selama proses persidangan tersebut, pemerintah Jepang menyangkal 

segala dakwaan terhadapnya.  Jepang mengklaim bahwa pemerintahannya tidak 

sepenuhnya menjadi pelaku dalam pengoperasian sistem CW. Menurut Jepang 

sistem tersebut dioperasikan dengan melibatkan banyak pihak seperti pengusaha 

prostitusi swasta dan otoritas local. Selain itu pemerintah Jepang juga mengklaim 

bahwa selama proses perekrutan para perempuan CW tidak dalam tekanan 

maupun paksaan dimana mereka semua secara suka rela melibatkan diri dalam 

 
83 Jihwan, Yoon,Ibid,Ha l.66. 
84 Dolgopol, Ibid. 
85 Yvonne Park Hsu, “Comfort Women” From Korea : Japan’s World War II Sex Slavery and The 

Legitimacy of their Claims for Reparations, Pacific Rim Law and Policy Journal, Vol, 2, No, 1, 

diakses melalui https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol2/iss1/7/ (16/7/2019, 15.31 WIB) 

https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol2/iss1/7/
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pengoperasian sistemCW sebagai perempuan penghibur profesional. Maka 

dengan demikian, Jepang berpendapat bahwa pemerintah Jepang tidak seharunsya 

diebebani tanggung jawab penuh atas nasib dari para korban CW.86 

 Pasca dilakukannya upaya penuntutan melalui Tokyo Trial tersebut, 

kampanye mengenai isu dan gerakan penuntutan pertanggung jawaban Jepang 

atas praktik CW yang dilakukan oleh solidaritas CWKorsel semakin berkembang 

pesat. Gerakan tersebut mulai banyak mendapat dukungan serta perhatian baik 

dari masyarakat Korsel maupun masyarakat internasional yang mulai menyadari 

keberadaan dan penderitaan para perempuan CW yang selama ini tidak diketahui. 

Upaya-upaya yang dilakukan solidaritas CW Korsel dalam rangka mencari 

pertanggung jawaban pemerintah Jepang juga mulai memotivasi dan mengilhami 

para solidaritas lintas negara korban CW di wilayah Asia seperti Filipina, Taiwan, 

Cina untuk melakukan upaya dan gerakan serupa. Bahkan isu dan gerakan ini 

tidak hanya berkembang di lintas negara korban Asia melainkan telah dilakukan 

hingga di wilayah luar seperti Eropa, Australia hingga Amerika Serikat yang 

secara terbuka turut memberikan dukungannya terhadap gerakan perjuangan 

penuntutan pertanggung jawaban pihak Jepang oleh negara-negara korban CW di 

Asia.87  

 Adanya persamaan trauma sejarah, persamaan pengalaman, dan nasib 

sebagai korban dari praktik CW oleh Jepang, maka antara negara korban satu 

 
86 Timothy Webster, The Price of Settlement: World War II Reparations in China, Japan and 

Korea, diakses  melalui http://nyujilp.org/wp-content/uploads/2019/04/NYI201.pdf (10/09/2019, 

22:05 WIB) 
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dengan lainnya memiliki pandangan dan tujuan yang sama dalam memandang isu 

CW dan tuntutnnya terhahdap pemerintah Jepang. Hal tersebut memudahkan ide 

mengenai gerakan penuntutan terhadap pemerintah Jepang lebih cepat dan mudah 

tertukar oleh sebab itu para negara korban CW tersebut kemudian memutuskan 

untuk bersatu dengan melakukan sebuah tindakan kolektif yang lebih masif dalam 

rangka mencapai tujuan bersama yaitu pertanggung jawaban dari pihak 

pemerintah Jepang. Mereka beranggapan bahwa semakin banyak pihak yang 

bersatu dan mendukung gerakan penuntutan maka tuntutan yang mereka inginkan 

juga akan semakin mudah tersampaikan kepada pemerintah Jepang itu sendiri. 88  

 Sejak saat itu gerakan penuntutan pertanggung jawaban yang pada 

awalnya hanya diperjuangkan dan dilakukan oleh solidaritas CW Korsel di 

wilayah nasional menjadi sebuah gerakan penuntutan yang dilakukan melintasi 

batas wilayah negara-negara korban CW di Asia. Gerakan ini kemudian juga 

mulai melibatkan aktor-aktor lintas negara yang kemudian bergabung menjadi 

satu solidaritas untuk saling mendukung dan memperjuangkan nasib dari para 

korban hidup CW di wilayah masing-masing. Maka dengan demikian solidaritas 

CW Korsel bukan lagi dapat disebut sebagai bagian dari aktor sosial yang disebut 

dengan Civil Society, para solidaritas CW Korsel telah menjadi bagian dari aktor 

sosial yang aktivitasnya melintasi batas wilayah negara yang disebut dengan 

Transnational Civil Society. Sebagai bagian dari Transnational Civil Society, 

solidaritas CW Korsel aktif dalam melakukan berbagai macam aktivitas 
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penuntutan baik yang dilakukan di wilayah nasional maupun transnasional yang 

disebut dengan Transnational Re-dress Movement of Comfort Women.89  
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