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BAB III 

UPAYA PENYELESAIAN ISU COMFORT WOMEN MELALUI 

AGREEMENT ON COMFORT WOMEN OLEH KOREA SELATAN DAN 

JEPANG TAHUN 2015 

 Pada bab III penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana upaya 

penyelesaian isu Comfort Women oleh pemerintah Korea Selatan dan Jepang 

melalui Agreement on Comfort pada tahun 2015. Namun sebelumnya, penulis 

akan memaparkan terlebih dahalu upaya-upaya yang dilakukan solidaritas 

Comfort Women Korea Selatan dalam menuntut penyelesaian isu Comfort Women 

terhadap pemerintah Jepang yang pada akhirnya menyebabkan kedua 

pemerintahan yaitu Korea Selatan dan Jepang memutuskan untuk menyepakati 

Agreement on Comfort Women sebagai rekonsiliasi dan reparasi isu Comfort 

Women. 

3.1 Aktivitas Solidaritas Comfort Women Korea Selatan sebelum Agreement 

on Comfort Women 

 Sebagai aktor sosial yang berfokus untuk menuntut penyelesaian dan 

tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap para perempuan korban hidup CW 

khususnya di Korea Selatan, solidaritas CW Korsel senantiasa melakukan 

berbagai macam upaya-upaya sebagai bentuk penuntutan penyelesaian dan 

pertanggung jawaban isu Comfort Women terhadap pemerintah Jepang. Maka 

sebagai bagaian dari Transnational Civil Society, solidaritas CW Korsel telah 

melakukan berbagai macam aktivitas baik yang dilakukan di wilayah nasional 

hingga lintas negara. Aktivitas tersebut diantaranya : 
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1) Wednesday Demonstrations  

 Aksi Wednesday Demonstrations merupakan sebuah demonstrasi rutin 

yang dilakukan sebagai upaya penuntutan pertanggung jawaban pemerintah 

Jepang agar isu dan nasib perempuan CW Korsel segera terselesaikan. Aksi ini 

pertama kali dilakukan pada 8 Januari 1992 pasca pencapaian solidaritas CW 

Korsel dalam menyesponsori kemunculan Kim Hak-sun. Penyelengaraanya 

sendiri sengaja dilakukan bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang 

Kiichi Miyazawa ke Korsel.90 

 Wednesday Demonstrations kemudian menjadi agenda rutin yang 

diselenggarakan lebih dari 25 tahun  sejak aksi pertamanya dilakukan setiap hari 

Rabu. Guiness Book of Record sendiri pada tahun 2002 telah menobatkan aksi ini 

sebagai aksi protes damai terpanjang dengan tema tuntutan yang sama dan 

diselenggarakan di satu tempat yang sama yaitu di depan Kantor Kedutaan Besar 

Jepang di Seoul.91  

 Demonstrasi ini menjadi sebuah platfrom yang menyatukan seluruh 

masyarakat tanpa melihat jenis kelamin, usia, ideologi , ras dan kebangsaan 

dimana mereka yang bergabung dalam aksi demonstrasi secara suka rela 

menyatukan diri mereka dalam solidaritas yang memperjuangkan hak dan 

 
90 Watanabe Kazuko, Militarism, Colonialism, and the Trafficking of Women: “Comfort Women” 

Forced into Sexual Labor  for Japanese Soliders, Bulltetin of Concerned Asian Scholars, Vol,26, 

No,4, Oct-Dec 1994,Hal. diakses melalui 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1994.10416165, ign (30/7/2019,15:10 

WIB) 
91 Viva News, Setiap Hari Rabu Mantan Jugun Ianfu Korsel demo di Kedubes Jepang, 2014, 

diakses melalui https://www.viva.co.id/berita/dunia/484627-setiap-rabu-mantan-jugun-ianfu-

korsel-demo-di-kedubes-jepang, (30/07/2019,19:31 WIB) 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1994.10416165
https://www.viva.co.id/berita/dunia/484627-setiap-rabu-mantan-jugun-ianfu-korsel-demo-di-kedubes-jepang
https://www.viva.co.id/berita/dunia/484627-setiap-rabu-mantan-jugun-ianfu-korsel-demo-di-kedubes-jepang
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keadilan bagi korban CW. Massa yang berpartisipasi dalam demontrasi tersebut 

juga berasal dari berbagai kalangan seperti organisasi perempuan, organisasi 

HAM, pelajar dan masyarakat umum hingga para korban CW Korsel sendiri.92  

Selain itu dalam aski demonstrasi tidak hanya melibatkan aktivis lokal namun 

juga melibatkan aktivis internasional yang sengaja datang dari negaranya ke 

Korsel untuk hadir dan berpartisipasi dalam aksi WD.93 

 Dalam setiap aksi WD, solidaritas CW Korsel menggunakan cara-cara 

simbolik seperti membawa plakad tuntutan , menyanyikan slogan tuntutan dan 

juga melakukan pidato publik yang melibatkan langsung para Halmonie yaitu para 

perempuan korban hidup CW Korsel yang rata-rata telah berusia 

lanjut.94Kehadiran para Halmonie ini bertujuan untuk menggugah rasa simpati dan 

kepedulian masyarakat sehingga massa yang bergabung akan semakin banyak. 

 

 

  

 
92 Womenwar, Op.Cit. 
93 Hangkyoreh, Foreign Activist for Women’s Rights Express Support for Korean Comfort 

Women, diakses melalui http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/726194.html 

(30/07,2019, 20:22 WIB) 
94 KBSWorld Radio, 22 Years of Wednesday Demonstrations, diakses melalui 

http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&menu_cate=culture&id=&board_seq=1

3170&page=2&board_code=trendkorea (25/08/2019,02:59 WIB) 

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/726194.html
http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&menu_cate=culture&id=&board_seq=13170&page=2&board_code=trendkorea
http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&menu_cate=culture&id=&board_seq=13170&page=2&board_code=trendkorea
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Gambar 3. 1 

artisipasi para Halmonie dalam Wednesday Demonstrations.95 

   

Aksi ini kemudian diikuit dan dilakukan oleh beberapa korban CW lintas 

negara seperti Filiphina, Taiwan hingga solidaritas CW di Amerika Serikat. Di 

Filipina misal, aksi demonstrasi serupa dilakukan oleh solidaritas CW Filipina 

yang disebut dengan Lola Narcica of Lila Philipina di depan Kantor Kedutaan 

Jepang di Manila. 96 Sedangkan di Taiwan aksi demonstrasi dilakukan oleh 

solidaritas CW Taiwan yang disebut dengan Fan Cang Taiwan dimana aksi ini 

dilakukan di di luar gedung the Japan-Taiwan Exchange Associations (Asosiasi 

Pertukaran Jepang-Taiwan) di Taipe.97   

 
95Aljazeer Gambar Dokumentasi Wednesday Demonstrations, diakses melalui 

https://www.aljazeera.com/news/2017/09/south-korea-world-longest-protest-comfort-women-

170908024721239.html 

 
96 UCANews, Filiphino ‘Comfort Women’ Seek Apology from Japan, diakses melalui 

https://www.ucanews.com/news/filipino-comfort-women-seek-apology-from-japan/71255, 

(15/08/2019,20:11 WIB) 
97 TaipeNews, Protest in Taipe to Commemorate ‘Comfort Women’, diakses melalui  

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/08/15/2003698555 (15/08/2019,21:07 

WIB) 

https://www.ucanews.com/news/filipino-comfort-women-seek-apology-from-japan/71255
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/08/15/2003698555
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Selain dilakukan di wilayah Asia, aksi demonstrasi penuntutan 

pertanggung jawaban pemerintah Jepang untukkorbanCW tersebut juga dilakukan 

oleh solidaritas CW di wilayah Amerika Serikat seperti yang dilakukan di 

Francisco, Canada yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat keturunan Korean-

Amerika yang juga turut aktif dalam melakukan serta mendukung gerakan 

penuntutan pertanggung jawaban pemerintah Jepang.98 

Salah satu aksi WD yang telah menyita banyak perhatian dari masyarakat 

dunia adalah aksi peringatan Wednesday Demonstrations ke-1000, solidaritas CW 

Korsel menginisiasi sebuah aksi yang disebut dengan “1000th Wednesday 

Demonstrations and Global Solidarity Actions” dengan menggelar aksi selama 16 

hari berturut-turut yang dimulai sejak 25 November 2011 dengan pelaksanaan 

peringatan hari “International Day for the Eliminations of Violance against 

Women” kemudian berlanjut hingga 10 Desember 2011 sebagai hari 

“International Human Right Day” atau hari Hak Asasi Manusia hingga 14 

Desember 2011 sebagai hari peringatan Wednesday Demonstrations ke-

1000.99Aksi tersebut menggunakan slogan “Justice for Comfort Women” dimana 

aksinya dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu secara Online Actions dan 

Ofline Actions.  

  

 
98 ChinaNews, Activis Mark Comfort Women Day, diakses melalui 

http://www.chinadaily.com.cn/kindle/2017-08/16/content_30684019.htm (15/08/2019,23:22 WIB) 
99 The Korean Council, Op.Cit,Hal,1. 

http://www.chinadaily.com.cn/kindle/2017-08/16/content_30684019.htm
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2) Aksi Peletakkan Comfort Women Statue atau Pyonghwa-bi  

 Aksi peletakkan Comfort Women  Statue untuk pertamaklinya dilaukan 

pada saat peringatan 1000th Wednesday Demonstration dengan meletakkan 

sebuah patung di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul.100 Dalam bahasa 

Korea patung tersebut dikenal dengan Pyonghwa-bi atau disebut juga dengan 

Statue of Peace. Patung tersebut  diibaratkan sebagai simbol penderitaan dan 

kesedihan para perempuan Korsel yang telah dipaksa utuk menjadi budak seksual 

militer Jepang.101  

 Patung tersebut digambarkan dalam bentuk perempuan muda dengan 

rambut pendek dengan tangan kecil yang mengepal di pangkuan. Patung tersebut 

juga dibuat dengan posisi duduk dengan raut wajah tanpa senyum yang 

menggunakan pakaian tradisional masyarakat Korsel yang disebut dengan Chima 

Jeogori.102 Gadis dalam patung tersebut tidak menggunakan alas kaki dan 

pandangan matanya tertuju ke arah Kantor Kedutaan Besar Jepang. Disampin 

patung tersebut  terdapat  satu kursi kosong serta seekor burung yang hinggap  di 

 
100 Straitstimes, Historic South Korea –Japan del stumbles over Comfort Women Statue, diakses 

melalui https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/historic-south-korea-japan-deal-stumbles-over-

comfort-woman-statue (03/09/2019, 00:39 WIB) 
101 Dina, Claudia,Ayu,Eka, 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) 
102 TheNewYorkTimes, Statues in Seoul Becomes Focal Point of Dispute Between South Korea 

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

becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-

japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=0132EEAAE376D71DE5FA2B2B7580C50B&gwt=p

ay&assetType=REGIWALL (13/08/2019,03:56 WIB) 

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/historic-south-korea-japan-deal-stumbles-over-comfort-woman-statue
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/historic-south-korea-japan-deal-stumbles-over-comfort-woman-statue
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
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=0132EEAAE376D71DE5FA2B2B7580C50B&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=0132EEAAE376D71DE5FA2B2B7580C50B&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=0132EEAAE376D71DE5FA2B2B7580C50B&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=0132EEAAE376D71DE5FA2B2B7580C50B&gwt=pay&assetType=REGIWALL
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bahunya.103 Oleh pembuatnya yaitu Kim-Un sung dan Kim Seo-Kyung pasangan 

pemahat terkenal dari Korsel mengungkapkan jika setiap penggambaran dalam 

patung CW memiliki makan dan filosofinya sendiri. 104  

Gambar 3. 2 Statue of Peace ke-1.105 

 

 Adapun penjelasan mengenai filosofi patung tersebut antara lain: Pertama 

seorang gadis melambangkan perempuan Korsel yang di paksa menjadi budak 

seksual; Kedua rambut gadis yang terpotong pendek melambangkan putusnya 

hubungan perempuan CW Korsel dengan keluarga dan lingkungannya karena 

telah dipisahkan dan dibawa ke tempat jauh dari keluarganya. Ketiga, raut wajah 

tanpa senyuman diartikan sebagai seseorang yang marah dengan perlakuan buruk 

yang bereka dapatkan namun memiliki keberanian untuk menuntut keadilan. 

 
103 TheNewYorkTimes, The Statue Deepends Dispute Over Watime Sexual Slavery, diakses 

melalui https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-

dispute-between-south-korea-and-japan.html?_r=0, (13/08/2019,04:17 WIB) 
104 Sculptor to make Symbol of Vietnam Massacres”, diakses melalui 

http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/06/120_231638.html, (13/08/2019,04:07 WIB) 
105 https://www.thenational.ae/world/s-korea-allows-new-comfort-women-statue-1.211511 

 

https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?_r=0
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/06/120_231638.html
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Keempat, kepalan tangan di pangkuan melambangkan semangat dan tekad para 

perempuan menuntut pemerintah Jepang. Kelima tumit yang berjinjit tanpa alas 

kaki adalah sebuah gambaran penindasan yang diterima oleh perempuan CW atas 

stikma buruk sebagai seorang pelacur. Keenam, jika diperhatikan bayangan dari 

patung adalah refleksi dari perempuan tua yang melambangkan ketidak adilan 

yang dialami oleh korban dari usia belia hingga tua sebagai mantan budak sekual. 

Dan terakhir, kursi kosong disamping gadis adalah  sebuah tempat untuk siapapun 

dapat duduk di posisi para korban dan merasan atau membayangkan “bagaimana 

jika itu aku?” atau “bagaimana jika itu keluargaku , sauda perempuanku ?”.106 

  

 
106 CNN, Why this Statue of Young Girls Statue Caused a Diplomatic Incidend, diakses melalui 

https://edition.cnn.com/2017/02/05/asia/south-korea-comfort-women-statue/index.html 

(15/08/2019,01:58 WIB) 

https://edition.cnn.com/2017/02/05/asia/south-korea-comfort-women-statue/index.html
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 Gambar 3. 3  

Penjelasan Lambang dalam Comfort Women Statue.107 

 

Tujuan peletekan patung tersebut adalah untuk mengkonfrontasi 

pemerintahan Jepang untuk segera melakukan pertangungg jawaban kepada para 

perempuan korban hidup CW di Korea Selatan mengingat patung tersebut 

diletakan tepat di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang untuk Korsel di Seoul 

sehingga para diplomat dan pejabat pemerintah Jepang dapat milihat patung 

tersebut secara langsung ketika mereka melakukan aktifitasnya di Korsel.108  

 
107 CNN, Comfort Women Statue Explained, diakses melalui 

https://edition.cnn.com/2017/02/05/asia/south-korea-comfort-women-statue/index.html, 

(15/08/2019,23:48 WIB) 
108 TheNewYorkTime, Ibid 

https://edition.cnn.com/2017/02/05/asia/south-korea-comfort-women-statue/index.html
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Keberadaan patung tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Jepang 

dengan menghimbau pemerintah Korsel untuk segera melakukan pemindahan 

patung tersebut.109 Namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah Korsel 

yang memilih untuk mendukung aksi dari solidaritas CW Korsel.110 Hal tersebut 

kemudian menjadikan hubungan antara pemerintah Korsel dan Jepang 

memanas.Meskipun aksi peletakan patung tersebut menimbulkan kontroversi 

namun pasca peletakkan patung pertama tersebut, aksi ini diikuti oleh beberapa 

lintas negara korban di Asia.  Seperti Filipina, Taiwan, Hong-Kong, dan Cina.    

3)  War and Women’s Human Right Museum  

 Selain melalukan aksi langsung, sebagai upaya kampanye isu CW di 

Korea Selatan dan lintas negara, solidaritas CW Korsel juga mendirikan sebuah 

museum yang dinamakan dengan War and Women’s Human Right atau War and 

Women Human Right Center (WWHRC). WWHR adalah sebuah musium yang 

digunakan sebagai situs pendirikan sejarah isu CW di Korsel. Museum ini 

didirikan oleh Korean Council dari hasil penggalangan dana yang mencapai 2 

milyar won (US $ 1.8 Juta).111 Pembangunan musium ini membutuhkan waktu 9 

tahun yang dimulai dari tahun 2001 dan baru diresmikan tahun 2012. Museum ini 

beradi di Seongsan-dong, sebalah barat pusat kota Seoul.112’ 

 
109 TheNewYorkTime, Ibid.  
110 TheNewYorkTime,Ibid. 
111 Thesoulofseoul, The War  and Womens Human Right’s Museum, diakses melalui 

https://thesoulofseoul.net/2013/07/04/the-war-and-womens-human-rights-museum/ 

(17/09/2019/21:36 WIB) 
112 Warinasia, War Women’s Human Rights Museum Seoul,diakses melalui 

http://www.warinasia.com/war-womens-human-rights-museum-seoul (17/08/2019,21:29 WIB) 

https://thesoulofseoul.net/2013/07/04/the-war-and-womens-human-rights-museum/
http://www.warinasia.com/war-womens-human-rights-museum-seoul
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 Bangunan WWHRC terdiri dari 3 lantai dimana masing-masing lantainya 

menampilkan tema cerita berbeda. Selama berada dalam museum pengunjung 

akan didampingi oleh seorang pemandu yang bertugas untuk menjelaskan isi dari 

museum. Di dalam museum pengunjung akan melihat berbagai dokumentasi yang 

menjadi bukti keterlibatan Jepang dalam praktik CW di Korsel. Dokumentasinya 

diantara lain seperti foto dan arsip. Pengunjung juga dapat mendengarkan kisah 

kekejaman sistem CW melalui rekaman audio pribadi ,dokumentasi tertulisseperti 

buku harian dan panel dari para korban CW Korsel.113 Selain itu didalam musium 

juga akan ditemui bagian yang menceritkan gerakan solidaritas CW Korsel dalam 

melakuakan penuntuan terhadap pemerintah Jepang.114 Perjalanan di dalam 

maseum akan diakhiridengan diskusi dan tanya jawab. 115 

 Melalui museum ini, solidaritas berusaha untuk membuat seluruh 

masyarakat Korsel mengenang perjuangan dari para perempuan CW yang 

sebagian telah meninggal. Solidaritas juga berharap melalui museum ini generasi 

muda Korsel dapat turut penderitaan dan trauma yang dialami oleh para Halmoni 

sehingga kejahatan tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari.116Melalui 

museum ini, solidaritas ingin menanamkan nilai perdamian dan hak asasi manusia 

sehingga dapat turut berpartisipasi dalam gerakan penghentian kekerasa terhadap 

 
113 Warinasia, Ibid 
114 Warinasia, Ibid 
115 Thesoulofseoul, The War  and Womens Human Right’s Museum, diakses melalui 

https://thesoulofseoul.net/2013/07/04/the-war-and-womens-human-rights-museum/ 

(17/09/2019/21:36 WIB) 
116 Warinasia, Ibid. 

https://thesoulofseoul.net/2013/07/04/the-war-and-womens-human-rights-museum/
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perempuan di area konfllik bersenjata seperti apa yang telah dialami oleh para 

perempuan di Asia.117   

Gambar 3. 4 

War and Women’s Right Museum.118 

  

 Ide pendirian museum ini juga diadopsi oleh beberapa korban lintas negara 

seperti Taiwan , China, dan Filipina. Di Cina sendiri museum CW didirikan di Liji 

Alley, Nanjing pada tahun 2015.119 Sedangkan di Cina, museum CW didirikan di 

Kota Taipe dengan sebutan Ama Musuem. Ama sendiri dalam bahasa Taiwan 

 
117 Warinasia, Ibid. 
118Archdaily, Gambar Dokumentasi War and Women Human Rigt Museum, diakses melalui  

https://www.archdaily.com/512358/war-and-women-s-human-right-museum-wise-

architecture/538d3e23c07a805cea000119-war-and-women-s-human-right-museum-wise-

architecture-photo, (17/08/2019,02:44 WIB) 
119GBTimes,Comfort Women Museum Opens in Nanjing, diakses https://gbtimes.com/comfort-

women-museum-opens-nanjing (17/08/2019,21:24 WIB) 

 

 

https://www.archdaily.com/512358/war-and-women-s-human-right-museum-wise-architecture/538d3e23c07a805cea000119-war-and-women-s-human-right-museum-wise-architecture-photo
https://www.archdaily.com/512358/war-and-women-s-human-right-museum-wise-architecture/538d3e23c07a805cea000119-war-and-women-s-human-right-museum-wise-architecture-photo
https://www.archdaily.com/512358/war-and-women-s-human-right-museum-wise-architecture/538d3e23c07a805cea000119-war-and-women-s-human-right-museum-wise-architecture-photo
https://gbtimes.com/comfort-women-museum-opens-nanjing
https://gbtimes.com/comfort-women-museum-opens-nanjing
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berarti nenek yang juga menjadi sebutan bagi para perempuan korban hidup CW 

Taiwan.120 

4) Membentuk Asian Women Solidarity 

 Selain melakukan aksi-aksi wilayah nasional, solidaritas CW Korsel 

kemudian menginisia pembentukan Transnational Comfort Women Advocacy 

Network yang disebut dengan Asian Women Solidarity (AWS).121 AWS sendiri 

terdiri dari para aktor civil society dari masing-masing negara korban seperti 

solidaritas CW Filipina, Taiwan, Jepang , Hong-Kong, dan Indonesia.122 

 AWS sendiri dibentuk tidak hanya untuk melakukan gerakan penuntutan 

pertanggung jawaban terhadap pemerintah Jepang, dimana misi utama dari AWS 

adalah melakukan kampanye transnasional untuk menyebarkan nilai-nilai 

perdamaian dan HAM termasuk kampanye anti kekerasan terhadap perempuan di 

wilayah konflik agar praktik serupa CW tidak terulang dikemudian hari. 123 Maka, 

untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 1992 AWS untuk pertama kalinya 

menyelenggarakan Asian Women Solidarity Forum di Seoul Korsel yang dihadiri 

oleh delegasi dari Filipina, Jepang, Taiwan , Thailand, dan Hong-Kong. 

Kemudian, ada Oktober 1993 AWS menyelenggarakan forum ke-2 di Tokyo 

Jepang yang disponsori oleh LSM CW Jepang dan pada Februari 1995 forum ke-3 

 
120 Southcinamorningpost, Taiwans Museum Comfort Women Launches Campaign Compensation 

,diakses melalui https://www.scmp.com/news/china/article/2106693/taiwans-museum-comfort-

women-launches-campaign-compensation (17/08/2019,20:49 WIB) 
121 Hee Soo Kwon, Paper The First Asian Women’s Forum : The Militray Sexual Slavery and 

Asian Peace, Asian Women’s Solidarity Committee, diakses melalui 

https://www.macalester.edu/~tam/HIST194%20War%20Crimes/documents/comfort%20women/K

oreanWomen.htm (19/08/2019,14:13 WIB) 
122 Hee Soo Kwon, Ibid 
123 Ching Chea Chou, Loc,Cit. 

https://www.scmp.com/news/china/article/2106693/taiwans-museum-comfort-women-launches-campaign-compensation
https://www.scmp.com/news/china/article/2106693/taiwans-museum-comfort-women-launches-campaign-compensation
https://www.macalester.edu/~tam/HIST194%20War%20Crimes/documents/comfort%20women/KoreanWomen.htm
https://www.macalester.edu/~tam/HIST194%20War%20Crimes/documents/comfort%20women/KoreanWomen.htm
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kembali diadakan di Seoul. 124 Dimana melalui forum tersebut para negara korban 

yang tergabung akan saling berdiskusi dan berkomunikasi terkait dengan 

pengembangan strategi penuntutan terhadap pihak pemerintah Jepang.125  

 Selain itu AWS juga aktif dalam berbagai forum PBB, seperti bergabung 

pada Juni 1993 melakukan Joint Symposium dalam Konferensi Dunia Hak Asasi 

Manusia di Wina.126 Menjadi pembicara dalam berbagai forum PBB untuk 

mengungkapkan secara langsung tuntutan mereka terhadap pemerintah Jepang 

dan lain sebagainya. Aktivitas AWS dalam forum PBB tersebut kemudian 

membuat beberapa organsasi internasional secara langsung mengungkapkan 

dukungan terhadap gerakan penuntutan terhadap pemerintah, organisasi tersebut 

diantaranya seperti the World Council of Chruches (WCC) , the International 

Commission of Jurists (ICJ), the International Association of Democratic Lawyers 

(IADL), International Fellowship of Reconciliation, The Task Force on Filipino 

Comfort Women, dan the Fact-finding Mission on Korean Forced Labor.127 

 Melalui aktivitas bersama AWS , solidaritas CW Korsel telah mencapai 

langkah signifikan dalamupaya perjuangannya untuk pemyelesaian isu CW. 

Dimana atas aktivitasnya di PBB, isu CW telah dikenal dan diperhatikan oleh 

komunitas internasional. Selain itu PBB juga secara resmi telah mencatat isu CW 

sebagai sebuah kejahatan pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang diatur 

berdasarkan hukum internasional. 

 
124 Hee Soo Kwon,Op.Cit 
125 Hee Soo kwon, Loc.Cit 
126 Hee Soo Kwon, Loc.Cit 
127 Hee Soo Kwon, Ibid. 
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5) Menjalin Solidaritas dengan Komunitas Internasional 

 Solidaritas CW Korsel sendiri juga aktif menjalin komunikasi dengan 

organisasi-organisasi internasional diantaranya seperti aktif berkomunikasi 

dengan The International Commission of Jurists (ICJ) atau Komisi Internasional 

Ahli Hukum dimana sebagaibentk dukungan ICJ terhadap solidaritas CW Korsel, 

ICJ mengirimkan ahli hukumnya untuk membantu tim pencari fakta solidaritas 

CW Korsel dalam Korean Council untuk melakukan penyelidikan terhadap 

keterlibatan Jepang dalam pengoprasian sistem CW. Laporan dari ICJ kemudian 

dipresentasikan kepada Kelompok Kerja untuk Bentuk-bentuk Perbudakan 

Kontemporer (Contemporary Forms of Slavery) pada Mei 1993 dan laporan 

tersebut kemudian diserahkan pada Sub-Komisi PBB.128  

 Selain ICJ, Chatolic Institute for International Reations  atau Institu 

Katolik untuk Hubungan Internasional yang berbasis di London juga mengundang 

solidaritas CW Korsel untuk mempresentasikan studi kasus CW dimana hasil dari 

aktivitas tersebut telah membuat Keuskupan Agung Katolik Osaka menjadikan isu 

CW sebagai subyek kampanye perdamaian mereka serta melakukan konferensi 

pers mendesak Jepang untuk segara melakukan pertanggung jawaban. 

 Solidaritas CW juga aktif melakukan diskusi dengan European Women, 

seperti berpartisipasi dalam Simposium Internasional di Jerman dengan tema  

“Human Dignity and Women in War and Rape”. Dalam forum tersebut solidaritas 

memutuskan bahwa masalah gender dan kekerasan terhadap perempuan selama 

 
128 Hee Soo Kwon, Op.Cit 
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konflik bersenjata yang terjadi di seluruh  dunia dapat dihentikan dengan cara 

persatuan solidaritas seluruh dunia.129   

 Selain aksif menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi 

internasional, solidaritas CW Korsel juga berhubungan baik dengan organisasi 

Korea di Luar Negeri diantaranya adalah aktivits Korean-Amerian yang aktif 

mendukun gerakan penuntutan pertanggung jawaban Jepang untuk korban hidup 

CW. Para aktivis Korean-America ini telah mengorganisir koalisi perempuan 

yang dirancang untuk mendukung gerakan dan isu CW di New York, Washington 

DC, Los Angeles , Chicago, dan di Kanada. Aktivitasnya seperti melakukan 

demonstrasi , kampanye melalui jejerang sosial dan lain sebagainya.130 

3.2 Agreement on Comfort Women oleh Korea Selatan – Jepang Tahun 2015 

Sebagai Upaya Penyelesaian isu Comfort Women  

 Berbagai macam aktivitas solidaritas CW Korsel sebagai upaya 

penuntutan penyelesaian dan pertanggung jawaban isu CW terhadap pemerintah 

Jepang yang telah disebutkan diatas ternyata tidak juga kunjung menghasikan 

resolusi isu yang signifikan bagi perkembangan isu CW. Meskipun berbagai 

upayanya telah berkembang semakin luas hingga menjadi sebuah gerakan 

penuntutan transnasional, ternyata juga tidak kunjung menggerakan pemerintah 

Jepang untuk segera memenuhi tuntutan dari solidaritas CW Korsel.  

 
129 Hee Soo Kwon,Ibid. 
130 Hee Soo Kwon, Ibid. 
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 Situasi tersebut semakin memicu aksi penuntutan yang lebih masif dari 

pihak solidaritas, dimana aksi rutin Wednesday Demonstrations dan aksi lainnya 

masih aktif dilakukan. Melalui aksi-aksi tersebut desakan terhadap pemerintah 

Jepang semakin digaungkan, hal tersebut terjadi mengingat jumlah perempuan 

korban hidup CW Korea Selatan semakin berkurang karena banyak diantara 

korban korban yang meninggal dunia karena usia tua.  

 Pertanggung jawaban Jepang menjadi sesuatu yang sangat dinanti oleh 

kalangan solidaritas CW Korsel. Gejolak yang terjadi dikalangan solidaritas CW 

Korsel semakin bertambah dengan adanaya sikap inkonsisten yang ditunjukkan 

oleh pemerintah Jepang. Dimana jika dilihat dalam sejarah perkembangan gerakan 

penuntutan yang dilakukan oleh solidaritas CW Korsel sejak tahun 1990-an, 

pemerintah Jepang tercatat sering melakukan perubahan sikap dalam merespon  

isu dan gerakan penuntutan pertanggung jawaban dari pihak solidaritas CW 

Korsel.  

 Seperti yang terjadi pada tahun 1990-an, ketika gerakan penuntutan 

pertama kali dilakukan oleh solidaritas CW Korsel pemerintah Jepang sempat 

melakukan penyangakalan seperti yang terjadi pada tahun 1990-an, ketika gerakan 

penuntutan pertama kali dilakukan oleh solidaritas CW Korsel pemerintah Jepang 

sempat melakukan penyangkalan. Dimana pada saa, solidaritas CW Korsel 

melakukan penuntutan pada peradilan Tokyo Trial Jepang mengklai bahwa 

pengoperasian sistem perbudakan seksual yang menimpa para perempuan di 

negara jajahannya selama periode PD II tidak murni dilakukan oleh Jepang 
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melainkan melibatkan banyak pihak seperti para pengusaha prostitusi swasta dan 

pihak otoritas setempat. Sehingga Jepang berpendapat jika pemerintah Jepang 

tidak harus bertanggung jawab secara penuh atas nasib para perempuan CW baik 

dari Korsel maupun seluruh negara korban CW di Asia.131 Tentu saja hal tersebut 

menimbulkan banyak kecaman baik yang datang dari pihak solidaritas CW Korsel 

maupun solidaritas lintas negara. 

 Melihat hal tersebut pada 31 Agustus 1994 bertepatan dengan hari 

peringatan berakhirnya PD II , Perdana Menteri Jepang Tomiichi Muruya secara 

mengejutkan mengumkan perubahan sikap Jepang atas pengoperasian sistem CW. 

PM Tomiichi Muruya secara langsung mengakui adanya keterlibatan pemerintah 

Jepang dalam pengoperasian sistem CW di Asia. 132  Namun karena permintaan 

maaf tersebut tidak dilakukan dengan pemberian upaya reparasi seperti yang 

diminta dalam tuntutan para solidaritas, permintaan maaf tersebut tidak diterima 

oleh solidaritas CW Korsel. Melihat respon negatif solidaritas CW Korsel 

terhadap permintaan maaf tersebut, maka pada tahun1995 pemerintah Jepang 

kembali melakukan upaya petanggung jawaban dengan mendirikan yayasan 

bantuan resmi pemerintah Jepang untuk para perempuan korban CW baik dari 

Korsel maupun di lintas negara korban di Asia. Yayasan tersebut kemudin dikenal 

dengan Asian Women Funn (AWF). Melalui AWF pemerintah Jepang 

memberikan dana kompensasi dan reparasi untuk ganti rugi kesehatan maupun 

 
131 TheNewYorkTimes,  A Congressman faces Foes  in Japan as He Seeks an Apology, diakses 

melalui https://www.nytimes.com/2007/05/12/world/asia/12honda.html, (27/08/2019,17:51 WIB) 

 
132 Charactermedia, Shinzo Abe Offers Remove But No Apology for WWII Comfort Women, 

diakses melalui https://charactermedia.com/shinzo-abe-offers-remorse-but-no-apology-for-wwii-

comfort-women/, (27/08/2019,17:36 WIB) 

https://www.nytimes.com/2007/05/12/world/asia/12honda.html
https://charactermedia.com/shinzo-abe-offers-remorse-but-no-apology-for-wwii-comfort-women/
https://charactermedia.com/shinzo-abe-offers-remorse-but-no-apology-for-wwii-comfort-women/


 

66 
 

psikologis para korban dengan dana sebesar  480 milyar yen untuk seluruh korban 

CW Asia.133  

 Namun kehadiran AWF ternyata juga bukan sesuatu yang diinginkan oleh 

para solidaritas CW. Hal tersebut terjadi karenan para solidaritas CW menilai jika 

kinerja AWF dalam mengkontribusikan dana tidak efektif karena masih banyak 

diantara para korban yang terlapor di seluruh Asia yang tidak menerima dana 

reparasi tersebut. Dan  beberapa korban yang telah menerima dana reparasi, setiap 

korban hanya menerima dana sebesar 9.800 yen atau 20.000 dollar.134 Hal tersebut 

kemudian membuat para solidaritas CW Korsel berpendapat jika jumlah dana 

reparasi uang diberikan Jepang terlalu kecil dan melecehkan perjuangan dari 

solidritas CW selama ini. Pendapat tersebut juga muncul karena melihat kerugian 

dan penderitaan para perempuan Korsel yang menjadi budak seksual perang 

Jepang.  

 Maka berangkat dari pendapat tersebut, para solidaritas menyatakan 

penolakan terhadap upaya yang dilaukan oleh pemerintah Jepang. Solidaitas CW 

Korsel sepakat untuk tidak menganggap pendirian AWF dan dana reparasi sebesar 

480 yen sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah Jepang terhadap 

tuntutan. Dengan demikian solidaritas tidak menganggap jika penyelesaian isu 

CW telah dilakukan oleh Jepang sehingga gerakan penuntutan pertanggung 

jawaban tetap dilakukan. Selain itu, alasan lain mengapa para soldaritas menolak 

 
133 Asian Women Funs, Establishment of AW Fund ,diakses melalui http://awf.or.jp/e2/index.html, 

(27/08/2019,19:28WIB) 
134 Theguardian,Japan Rejects US Call Apology  Over Comfort Women , diakses melalui 

https://www.theguardian.com/world/2007/jul/31/usa.japan, (27/08/2019,21:32) 

 

http://awf.or.jp/e2/index.html
https://www.theguardian.com/world/2007/jul/31/usa.japan
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upaya penyelesain isu yang dilakukan oleh Jepang adalah pemeintah Jepang 

terlihat tidak bersungguh-sungguh dantidak sepenuhnya mengakui kesalahannya 

di masa lalu sebagai pelaku kejahatan CW. Hal tersebut terjadi karena 

masihbanyak pejabat pemerintahan Korean yang megelarukan pernyataan-

pernyataan yang menyangkal keterlibatan Jepang dalam pengoperasian isu CW 

meskipun banyak bukti telah ditemukan.135 

 Isu CW tersebut kemudian kembali menggantung dan belum 

terselesaiakan, sedangkan gerakan penuntutan dan aksi rutin yang dilakukan oleh 

solidaritas CW Korsel terus dilakukan. Hingga pada tahun 2006 isu ini kembali 

memanas ketika Perdana Menteri terpilih Shinzo Abe pada tahun pertamanya 

menjabat mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial, dimana dirinya 

menyatakan bahwa Jepang tidak berkewajiban untuk merespon atau memenuhi 

tuntutan yang diajukan pertanggung jawaban yang diajukan oleh solidaritas CW 

Korsel untuk para perempuan mantan korban perbudakan seksual CW. Karena 

Shinzo Abe mengklaim bahwa tidak ada bukti paksaan dan keterlibatan Jepang 

dalam pengoperasian sistem CW selama periode PD II.136 

 Pernyataan Abe terkait isu CW tersebut kemudian ditanggapi secara keras 

oleh banyak pihak baik solidaritas CW maupun solidaritas lintas negara lain 

termasuk pihak Amerika Serikat. Satu tahun pasca penyangkalan yang dilakukan 

oleh Shinzo Abe tersebut, isu ini telah sampai dalam forum pembahasan Kongres 

Amerika Serikta. Tepat pada tanggal 31 Januari 2007, seorang anggota Kongres 

 
 
136 CNN, Time for Abe Apologize Properly, diakses melalui 

https://edition.cnn.com/2015/04/28/opinions/honda-abe-comfort-women-issue/index.html, 

(05/09/2019,19:30 WIB) 

https://edition.cnn.com/2015/04/28/opinions/honda-abe-comfort-women-issue/index.html
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dari Partai Demokrat bernama Mike Honda yang merupakan seorang politikus 

keturunan Jepang-Amerika mengajukan rancangan resolusi isu CW kepada 

pemerintah Jepang.137  Resolusi tersebut kemudian dikenal dengan House of 

Representatives Resolutions 121 atau House of Resolutions 121 yang berisikan 

poin-poin yang pada intinya mendesak pemerintah Jepang untuk segera 

mengambil langkah tegas dalam melakukan pemenuhan pertanggung jawabannya 

atas keterlibatannya dalam praktik pengoperasian sistem CW.138 Resolusi yang 

diajukan oleh Mike Honda tersebut diajukan bersama 6 anggota kongres lain dan 

kemudian di sponsori atau disetujui oleh 129 anggota kongres lainnya.139  

Adapaun poin-poin dalam perjanjian tersebut diantaranya (Teks Resmi House of 

Resolutions 121 ini juga telah dilampirkan dalam lembar lampiran pada halaman 

133):140 

1. Mendesak pemerintah Jepang untuk segera mengambil sikap dengan 

mengakui segala keterlibatannya dalamp pengoperasian sistem CW selama 

periode Perang Dunia ke-2. 

2.  Mendesak pemerintah Jepang untuk melakukan permintaan maaf secara 

resmi dan di hadapan publik formal kepada seluruh perempuan korban 

hidup CW di lintas negara korban di wilayah Asia. 

 
137 Hankyoreh, Bill Related to Comfort Women Passed in US Congress, diakses melalui 

http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/620209.html, (05/09/2019,22:15 WIB) 
138 Hankyoreh, Ibid, 
139Kompasnews, 2010, “Jugun Ianfu, Belum Selesai”, diakses melalui 

https://nasional.kompas.com/read/2010/10/29/04151666/quotjugun.ianfuquot.belum.selesai, pada 

tanggal 1 April 2018, pukul 00.40 WIB. 
140 Congressgov, House of Resolutions 121, diakses melalui https://www.congress.gov/bill/110th-

congress/house-resolution/121, (05/09/2019,21:49 WIB) 

http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/620209.html
https://nasional.kompas.com/read/2010/10/29/04151666/quotjugun.ianfuquot.belum.selesai
https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-resolution/121
https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-resolution/121
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3. Meminta pemerintah Jepang untuk menerima segala bentuk konsekuensi 

dan tanggung jawab atas segala kesalahan sejarah termasuk diantaranya : 

Telah memaksa ribuan perempuan di wilayah Asia yang beradi di negara-

negara okupasinya untuk menjadi budak seksual militer Jepang; Telah 

secara langsung dan didepan umum membantah adanya keterlibatan 

Jepang dalam sistem perbudakan seksual CW; Untuk sikap Jepang yang 

dinilai telah melakukan kebohongan publik dengan menyembunyikan 

fakta atas kejahatannya dalam buku sejarah yang selama ini telah diajarkan 

secara resmi kepada generasi muda Jepang melalui pendidikan sejarah di 

sekolah formal Jepang. 

Pada awal resolusi ini diajukan dan kemudian diadopsi oleh Kongres Amerika 

Serikat, pemerintah Jepang menunjukkan reaksi keras dengan menolak segala 

poin resolusi tersebut. Shinzo Abe, sebagai Perdana Menteri Jepang juga masih 

mempertahankan sikap dengan tetap menyangkal segala keterlibatannya atas 

pengoperasian sistem CW. Shinzo Abe juga memilih untuk tetap mempertahankan 

buku sejarah yang telah ditulis oleh pemerintah Jepang berdasarkan versi Jepang 

mengenai praktik perbudakan seksual CW sehingga menolak resolusi yang  

diajukan oleh anggota Kongres AS tersebut.141 Atas sikap yang dilakukan oleh 

PM Shinzo Abe terhadap HoR 121 tersebut, hubungan di plomatik antara 

pemerintah Jepang dan Amerika Serikat sempat memanas.142   

 
141 CNN, Op.Cit.  
142 Rusdin,Murtadlo, Perjanjian Korea Selatan dan Jepang Terkiat Isu Jugun ianfu Tahun 2015, 

diakses melalui http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18721?show=full 

(28/09/2019,04:32 WIB) 

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18721?show=full
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Dengan mempertimbangkan kepentinan politik dan hubungan diplomatik 

antara pemerintah Jepang dan AS, pada 26 April 2007 PM Shinzo Abe melakukan 

kunjungan dan pertemuan dengan Presiden AS George Walker Bush.143 Agenda 

pertemuan tersebut adalah memulihkan hubungandiplomatik dan membicarakan 

pengajuan HoR 121 tersebut.144 Selain bertemu dengan Presiden George Walker 

Bush, PM Shinzo juga melakukan pertemuan dengan anggota Kongres Amerika 

Serikat, dalam pertemuan berudarasi satu jam yang diatur oleh Senator Daniel 

Inouye, PM Shinzo Abe berdialog untuk membahas HoR.145 

Pasca pertemuan tersebut, secara mengejutkan Abe merubah sikapnya atas 

kejahatan isu CW tersebut. Dari melakukan penolakan atas kejahatan tersebut, 

meminta maaf kepada seluruh korban CW. Berikut pernyataan yang disampaikan 

oleh PM Jepang Shinzo Abe:146 

“Sebagai seorang individu dan Perdana Menteri, 

saya bersimpati dari lubuk hati saya kepada mantan 

perempuan penghibur Comfort Women yang mengalami 

kesulitan yang amat sangat berat. Saya sangat menyesal 

mengenai situasi yang dialami oleh mereka” 

 Namun meskipun demikian pernyataan yang dilakukan oleh Shinzo Abe 

tersebut oleh beberapa pihak termasuk Mike Honda bukan merupakan pengakuan 

dan permintaan maaf secara formal. Adanya perubahan sikap Shinzo Abe yang 

sebelumnya dilakukan juga telah miningkatkan sentimen anti-Jepang dikalangan 

 
143 Dikutip dari Irmasanthi D, (online), 2009, “Perubahan Sikap Shinzo Abe terkait Comfort 

Women paska House of Resolution 121”, diakses melalui http://repository.unair.ac.id/17269/, pada 

tanggal 10 Juni 2017, pukul 14.06  WIB. 
144 Kinou Tokudemo, The Japanese Apology on the “ Comfort Women” Cannot Be Considered 

Official : Interview with Congressman Michael Honda, diakses melalui https://apjjf.org/-Kinue-

TOKUDOME/2438/article.html, (25/10/2019, 00:06 WIB) 
145 Kinou, Tokudemo, Ibid. 
146 Kinou, Tokudemo, Ibid. 

http://repository.unair.ac.id/17269/
https://apjjf.org/-Kinue-TOKUDOME/2438/article.html
https://apjjf.org/-Kinue-TOKUDOME/2438/article.html
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solidaritas CW Korsel sehingga para solidaritas mengbaikan pernytaan yang 

dilakukan oleh Shinzo Abe tersebut. Solidaritas juga menilai jika perubahan sikap 

yang dilakukan oleh Shinzo Abe tidak dilakukan dengan ketulusan karena adanya 

dugaan bahwa sikap tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan politik dengan 

pemerintahan AS semata. 

 Isu ini kemudian kembali menjadi perdebatan dikalangan solidaritas CW 

Korsel yang senantiasi aktif melakukan berbagai macam aksi-aksi penuntutan 

seperti sebelumnya. Hingga pergerakan solidaritas CW Korsel sampai pada 14 

Desember 2011. Bertepatan dengan momentum peringatan  Wednesday 

Demonstrations ke-1000 dan Global Solidarity Actions, solidaritas CW Korsel 

yang menggelar 16 hari aksi berturut-turut dengan berkumpul di depan Kantor 

Kedutaan Besar Jepang memutuskan untuk melakukan aksi konfrontatif  dengan 

meletakan Comfort Women Statue atau Patung Comfot Women  tepat di depan 

Kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul.147 Patung tersebut kemudian menuai 

publisitas nasional hingga internasional. 

 Menanggapi hal tersebut, pemerintah Jepang secara resmi mengeluarkan 

pernyataan keberatan dan meminta pemerintahan Korea Selatan untuk segera 

melakukan pemindahan patung tersebut. Permintaan pemindahan patung yang 

dilakukan oleh Jepang tersebut kemudian ditolak oleh pemerintahan Korea 

Selatan dengan menyatakan dukungannya terhadap aksi dari solidaritas CW 

 
147 Dinda Claudia Ayu Eka Putri, Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan 

Terhadap 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women , Journal Analisis 

HubunganInternasional, Vol, 7,No, 3, Desember 2012 ,hal  diakses melalui 

http://journal.unenair.ac.id/download-fullpapers-jahi932e2d1c89full.pdf. (28/08/2019,00:20 WIB) 

http://journal.unenair.ac.id/download-fullpapers-jahi932e2d1c89full.pdf
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Korsel. Pemerintahan Korea Selatan sendiri berpendapat jika sudah waktunya 

Jepang harus melakukan tanggung jawabnya dengan memenuhi tuntutan yang 

diinginkan oleh solidaritas CW Korsel yang selama ini disuarakan. Melalui 

patung tersebut, pemerintah Korea Selatan menginnginkan agar  pemerintah 

Jepang segera melakukan perubahan sikap.148 Hal tersebut dilakukan oleh 

pemerintah Korsel dengan mengingat bahwa sampai patung tersebut didirikan dari 

234 peremupuan korban hidup CW Korsel terdata secara resmi hanya tersisa 63 

peremuan.149 Situasi tersebut kemudian menjadi penyebab hubungan diplomatik 

antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang semakin memanas. 

 Pasca peristiwa tersebut, gejolak mengenai isu CW telah berpengaruh 

terhadap hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, baik dalam ranah politik 

maupun masyarakat Korea Selatan dimana presepsi negatif masyarakat Korea 

Selatan terhadap Jepang semakin tinggi terutama jika dikaitkan dengan isu sejarah 

CW.  Hal tersebut membuat aksi-aksi dari solidaritas CW Korsel dalam 

melakukan penuntutan terhadap pemerintah Jepang semakin mengundang banyak 

massa, dimana jumlah dari aktivis internasional yang bergabung semakin tinggi. 

Maka melihat hal tersebut pemerintah Jepang mengambil langkah  resmi memalui 

Menteri Luar Negerinya Naota Kan meminta permintaan maafnya kepada 

solidariitas CW Korsel.150 

 
148 TheNewYorkTimes, Statue in Seoul Becomes Focal point of Dispute between South korean 

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

becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-

japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=FC8AD2E29D0893C1E3A866B02697156D&gwt=pa

y&assetType=REGIWALL, (28/09/2019,00:24 WIB) 
149 Dinda,Claudia, Op.Cit, Hal. 6 
150 Risky, Fauzia, Op.Cit, Hal, 3. 

https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=FC8AD2E29D0893C1E3A866B02697156D&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=FC8AD2E29D0893C1E3A866B02697156D&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=FC8AD2E29D0893C1E3A866B02697156D&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/asia/statute-in-seoul-becomes-focal-point-of-dispute-between-south-korea-and-japan.html?mtrref=www.google.com&gwh=FC8AD2E29D0893C1E3A866B02697156D&gwt=pay&assetType=REGIWALL
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 Namun pada tahun 2013 pemerintah Jepang kembali melakukan 

perubahan sikap ketika pada peristiwa peringatan hari berakhirnya Perang Dunia 

ke-2 Pm Shinzo Abe tidak mengulangi agenda rutin yang dilakukan pemerintah 

Jepang dari tahun 1993 dengan melakukan permintaan maaf dalam upacara 

peringatan seperti biasanya.151  Atas sikap tersebut, Shinzo Abe kembali 

mempertanyakan bukti sejarah mengenai bukti kejahatan perang yang dilakukan 

oleh pemerintah Jepang termasuk praktik perbudakan seksual selama periode PD 

II. Tentu sikap Shinzo Abe tersebut menuai banyak kecaman dan reaksi keras dari 

pihak solidaritas CW korsel dan solidaritas CW lintas negara. Sejak saat itu isu 

CW kembali menjadi topik perbincangan masyarakat Korsel dan masyarakat 

lintas negara.152 

 Salah satu respon yang ditunjukkan oleh solidaritas CW lintas negara atas 

pernytaan yang diungkapkan oleh PM Shinzo Abe tersebut adalah dengan 

pendirian Comfort Women Statue di Glandale ,California. Patung tersebut 

diinisiasi oleh aktivis Korean-American yang berbasis di Amerika Serikat yang 

aaktif menjalin hubungan dan memberikan dukungan pada setiap aksi solidaritas 

CW Korsel. Patung tersebut diungkapkan sebagai bentuk protes untuk menekan 

pemerintah Jepang agar segera melakukan upaya resolusi. Selain itu patung 

tersebut juga didedikasikan untuk para perempuan korban CW yang mayoritasnya 

datang dari wilayah Korsel.153 

 
151 Dinda,Claudia, Op.Cit ,Hal, 8. 
152 Irmasanthi D, (online), 2009, “Perubahan Sikap Shinzo Abe terkait Comfort Women paska 

House of Resolution 121”, diakses melalui http://repository.unair.ac.id/17269/, pada tanggal 10 

April 2018, pukul 14.06  WIB. 
153 Hankyoreh, Op,Cit. 

http://repository.unair.ac.id/17269/
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 Sedangkan di wilayah nasional Korea Selatan sendiri, respon para 

solidaritas CW Korsel ditunjukkan melalui aksi rutin Wednesday Demonstrations 

seperti yang telah dilakukan selama ini. Selain itu respon lainnya juga ditunjukkan 

oleh pihak pemerintahan Korea Selatan dimana pemerintah Korea Selatan 

menekan pihak pemerintah Jepang dengan secara terbuka menyatakan akan 

memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Jepang jika pemerintah 

Jepang tidak segera mengambil langkah penyelesaian isu CW.154 Pada tahun 

2014, Presiden Korea Selatan Park Geun Hye menolak pertemuan langsung 

dengan Perdana Menteri Shinzo Abe dengan alasan jika selama isu tersebut belum 

juga direspon secara serius oleh pemerintah Jepang maka pemerintah Korea akan 

selalu menghindari segala pertemuan dan upaya diplomatik yang membahas aspek 

seperti kerja sama ekonomi, politik dan lainnya, kecuali pemerintah Jepang 

mengakui kesalahan masa lalunya, kemudian melakukan permintaan maaf secara 

resmi kepada selurh korban CW Korsel dan para penyintas. Jika hal tersebut tidak 

dilakukan ,pemerintah Korea Selatan berpendapat jika pemerintah Jepang akan 

mengalami kesulitan untuk menjalin kemitraan dalam bidang apapun dengan 

pemerintah Korea Selatan. 155 

 Ketegangan hubungan diplomatik antara pemerintahan Korea Selatan dan 

Jepang akibat trauma sejarah dan gerakan masif solidaritas CW Korsel tersebut 

kemudian oleh  banyak pihak telah membawa pengaruh terhadap stbilitas kawasan 

Asia Timur, hal tersebut kemudian membuat Amerika Serikat sebagai aliansi yang 

memiliki kepentingan dengan kedua belah  pihak mengambil langkah dengan 

 
154 Rusdin, Murtdlo, Op.Cit, Hal, 28 
155 Rusdin Murtadlo, Loc.Cit 
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menjadi pihak penengah bagi penyelesain isu CW antara Jepang dan Korea 

Selatan, namun Presiden Park Guem Hye secara tegas menolak segala bentuk 

upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa 

pemerintah Korea Selatan tidak menginginkan penyelesaian lain selain 

pertanggung jawaban pemerintah Jepang sesuai dengan tuntutan yang disuarakan 

oleh solidaritas CW Korsel selama ini.156 

 Sikap  tegas dan ancaman pemutusan hubungan diplomatik yang 

dilakukan oleh Presiden Park Geum-hye terhadap pemerintah Jepang, ditambah 

lagi dengan desakan Amerika Serikat yang disampaikan kepada Jepang untuk 

segara memulihkan hubungan dengan diplomatik dengan Korea Selatan kemudian 

mulai membuat Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan untuk mengmbil 

langkah diplomatik dengan mengundang pihak pemerintahan Korea Selatan untuk 

melakukan pertemuan guna membicarakan resolusi bagi isu CW yang selama ini 

telah mempengaruhi berbagai aspek hubungan dan kerjasama antara pemerintah 

Jepang dan Korea Selatan. Pertemuan tersebut di lakukan di Soeul Korea Selatan 

dimana Pemerintah Jepang sendiri diwakili oleh Menteri Luar Negeri Fumio 

Khisida sendangkan pada pertemuan tersebut, pemrintah Korea Selatan diwakili 

oleh Menteri Luar Negeri Yun Byung-se.157 

 Maka setelah melakukan pertemuan tersebut, pada tanggal 28 Desember 

2015 pemerintah Korea Selatan dan Jepang mengumkan hasil pertemuan bahwa 

keduanya telah sepakat menandatangani sebuah perjanjian damai resolusi dan 

 
156 Riski, Fauzia, Op.Cit, Hal, 6.  
157 Rizky, Fauzia, Ibid. 
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rekonsiliasi isu CW yang kemudian disebut dengan ROK-Japan Comfort Women 

Deal atau Agreement on Comfort Women  2015.158 Perjanjian tersebut juga 

disepakati untuk mengakhiri segala bentuk protes dan gerakan penuntutan yang 

selama ini telah dilakukan oleh solidaritas CW Korsel.  

 Adapun secara garis besar poin dari perjanjian tersebut adalah pengakuan 

Jepang atas keterlibatannya dalam pengoperasian isu CW; Permintaan maaf 

Jepang secara resmi terhadap para perempuan korban hidup CW Korea secara 

resmi dan formal; dan Pertaggung jawaban Jepang dengan membayar dana 

reparasi terhadap para perempuan korban hidup CW Korsel (Text Resmi 

Agreement on Comfort Women 2015 juga telah dilampirkan dalam lembar 

lampiran pada halaman 130).  Namun pada pertemuan tersebut masih-masing 

perwakilan dari pemerintah memabacakan poin-poin kesepakatan. Pertama 

Menteri Luar negeri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa :159 

1) Pemerintah Jepang telah sepakat untuk mengakui kesalahan masa lalu atas 

keterlibatannya dalam proses perekrutan dan penoperasian sistem CW 

selama periode Perang Dunia ke-2; 

2) Pemerintah Jepang juga akan bersedia melakukan permintaan maaf secara  

resmi dan formal di depan publik kepada seluruh perempuan korban hidup 

CW Korea Selatan atas kesalahannya; 

 
158 Ministri of Foreign Affair of Japan, Annoucement by Foreign Ministers ofJapan and the 

Republic of Korea at the Joint Occasion, diakses melalui 

https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html (29/08/2019,05:40 WIB) 
159 Claudia, Dinda, Op.Cit, Hal, 6. 

https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html
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3) Pemerintah Jepang akan membayar 1 Millyar yen sebagai dana reparasi 

dan kompenasi untuk pemulihan dampak fisik dan psikis para perempuan 

korban hidup CW Korea Selatan dimana dana tersebut akan disumbangkan 

melalui yayasan resmi pemerintah Korea Selatan yang dibentuk atas 

perjanjian tersebut; 

4) Perjanjian tersebut berdasarkan klausa “‘this issue is resolved finally and 

irreversibly’ dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa penyelesaian isu 

melalui perjanjian tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggung gugat 

oleh pihak manapun dikemudian hari dengan catatan pemerintah Jepang 

telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian; 

5) Melalui perjanjian trsebut baik pemerintah Jepang maupun pemerintah 

Korea Selatan tidak lagi diperbolehkan membawa atau membahas isu ini 

dalam forum internasional termasuk forum PBB. 

Sedangkan pihak pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Menteri Luar 

Negeri Yun Byung-se  juga membacakan poin perjanjian yang disepakati oleh 

Korea Selatan dalam perjanjian diantaranya:160 

1) Pihak pemerintah Korea Selatan sepakat untuk menghargai dan 

menghormati usaha pemerintah Jepang dalam penyelesaian isu 

Comfort Women dengan menganggap isu ini telah diselesaikan secara 

mutlak dan final setelah Jepang melakukan kewajiban sesuai dengan 

poin kesepakatan; 

 
160 Dinda, Claudia, Op.Cit. 
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2) Pihak pemerintah Korea Selatan akan berusaha menyelesaiakan 

permasalahan Comfort Women Statue atau Patung Comfort Women 

yang di letakan oleh solidaritas CW Korsel di depan Kantor Kedutaan 

Besar Jepang untuk Korea Selatan di Seoul melalui dialog dan 

konsultasi dengan solidaritas dan LSM CW Korsel yang terkait yang 

dalam hal ini adalah Korean Council;  

3) Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Jepang juga saling sepakat 

jika keduanya tidak akan saling menuduh atau mengungkit isu CW 

tersebut dalam komunitas atau forum internasional termasuk PBB  

Pasca perjanjian tersebut dibuat dan disepakati pemerintah Jepang mulai 

melakukan kewajibannya sesuai dengan isi dari Agreement on Comfort Women 

2015. Pertama Jepang telah secara resmi meneyerahkan dan membayarkan dana 

reparasi sebesar 1 miliar yen kepada yayasan resmiyang dibentuk oleh 

pemerintahan Korea Selatan sesuai dengan perjanjian tersebut.  Dana tersebut juga 

telah dikontribusikan kepada 46 perempuan korban hidup CW Korsel atau para 

Halmonie untuk biaya pemulihan dampak fisik serta psikis.161 

Namun pasca Agreement on Comfort Women tersebut disepakati, dari 

pihak solidaritas CW Korsel secara tidak lansung mulai menunjukkan sikap 

pendapat negatif dan kurang sepakat dengan isi dari perjanjian tersebut. Hal 

tersebut kemudian ditanggapi oleh Presiden Park Geum hye yang menyatakan jika 

meskipun hasil dari rekonsiliasi melalui perjanjian tersebut tidak menjamin rasa 

kepuasan dari pihak solidaritas CW Korsel namun melalui Agreement on Comfort 

 
161 Dinda Claudia, Ibid 
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Women pemerintah Korea Selatan tidak akan membahas kembali isu CW tersebut 

dengan pemerinahan Jepang. Bagi pemerintahan Korea Selatan, perjanjian 

tersebut telah mengakhiri segala isu CW di Korea Selatan bersama juga dengan 

segala bentuk gerakan penuntutan pertanggung jawaban kepada pihak 

pemerintahan Jepang.162  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
162 Dinda, Claudia, Loc,Cit, Hal, 7. 


