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FOREWORD (KATA SAMBUTAN) 
Salam sejahtera bagi kita semua!  

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT,  Jurnal Kajian Jepang 

Vol. 3 No. 1  April 2019 terbit sesuai dengan agenda penerbitan rutin dua 

kali dalam setahun sebagai jurnal ilmiah Pusat Studi Jepang Universitas 

Indonesia (PSJ UI). Sesuai dengan peraturan penerbitan jurnal ilmiah yang 

berlaku, PSJ UI saat ini sedang dalam upaya meningkatkan statusnya untuk 

menjadikan  jurnal ilmiahnya menjadi jurnal terakreditasi nasional, bahkan 

sekaligus berupaya menuju ke arah jurnal ilmiah terakreditasi internasional.  

Dalam upaya meningkatkan jumlah artikel ilmiah mengenai studi Jepang, 

kami aktif mengajak para peneliti kajian studi Jepang untuk mengirimkan 

tulisan hasil penelitiannya ke redaksi jurnal kami. Penerbitan jurnal edisi 

volume 3 no.1 ini memuat kajian mengenai konfusianisme dan ideologi 

Jepang, politik ekonomi Jepang, masyarakat Jepang, dan budaya populer 

Jepang.  

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada para 

penulis, tim editor, dan semua pihak yang telah bekerja keras pada 

penerbitan Jurnal Kajian Jepang Vol. 3 No. 1  April 2019.  Semoga Jurnal 

Kajian Jepang dapat terus berkontribusi untuk kemajuan studi Jepang di 

Indonesia. Selamat dan sukses! 

 

Depok, April 2019 

 

Dr. Diah Madubrangti 

(Kepala UKKPPM Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia) 
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KATA PENGANTAR (EDITOR’S NOTE) 

  

 Sampai dengan bulan April 2019, Jurnal Kajian Jepang telah terbit 

berturut-turut sebanyak empat kali, menghadirkan artikel ilmiah yang 

ditulis oleh peneliti studi Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada 

Jurnal Kajian Jepang Vol. 3 No. 1 ini, Jurnal Kajian Jepang memuat lima 

artikel ilmiah dan satu resensi buku yang menelaah studi Jepang dari 

berbagai aspek.                                                                                                                                          

 Tulisan pertama “Konfusianisme dan Ideologi Jepang tentang 

Propaganda: Slogan dalam Naskah Drama Majalah Keboedayaan Timoer 

1943” ditulis oleh Endah H. Wulandari, ketua Program Studi Jepang, 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, bersama 

mahasiswanya, Siti Israhadi. Dalam tulisan ini, Endah H. Wulandari dan Siti 

Israhadi menyoroti bagaimana nilai-nilai konfusianisme tampil dalam 

propaganda pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) yang 

dilihat dari naskah drama Pandoe Partiwi dan Sakura dan Njioer yang 

dimuat di majalah Keboedayaan Timoer.   

 Tulisan kedua “Jepang dan Kerjasama Energi Regional di Kawasan 
Asia Timur Laut” ditulis oleh M. Mossadeq Bahri, ketua Program Studi S2 
Kajian Jepang, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. 

Dalam tulisannya, M. Mossadeq Bahri membahas mengenai kebijakan 

energi Jepang yang dikaitkan dengan pengembangan energi regional di 

Kawasan Asia timur laut. 

 Tulisan ketiga “Kondisi dan Keberlanjutan Fungsi Bangunan Sekolah 

Bantuan Dana Hibah Jepang Pasca Gempa 2009 Serta Pengaruhnya 

Terhadap Gedung Lain di Kota Padang” ditulis oleh Nardo Tesri, lulusan 
program S2 Kajian Jepang Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas 

Indonesia. Nardo Tesri membahas mengenai bantuan dana hibah Jepang 

pasca gempa di Padang tahun 2009 dengan melihat kondisi dan 

keberlanjutan dan fungsi bangunan sekolah dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap bangunan lain di kota Padang.  

 Tulisan keempat “Dinamika Kerjasama Jepang dalam Bidang 
Bantuan Ekonomi dan Investasi Terhadap Negara-negara ASEAN Selama 

Krisis Asia 1997-1998: Studi Perbandingan Kerjasama Jepang dengan 
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Indonesia dan Thailand” ditulis oleh Rizki Hakiki Valentine, staf pengajar 
pada Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Darma 

Persada. Dalam tulisan ini, Rizki Hakiki Valentine membandingkan 

kerjasama Jepang-Indonesia dan kerjasama Jepang-Thailand dalam bidang 

bantuan ekonomi dan investasi pada masa krisis ekonomi 1997-1998. 

 Tulisan kelima “Toei Animation dalam Perkembangan Industri 

Animasi di Jepang” ditulis oleh Upik Sarjiati, peneliti pada Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam tulisan ini, Upil Sarjiati menelusuri 

bagaimana rumah produksi Toei Animation berperan besar pada 

perkembangan industri animasi di Jepang. 

 Jurnal Kajian Jepang Vol. 3 No. 1 juga menghadirkan satu resensi 

buku Surviving the Dai Nippon: Gereja Katolik Indonesia Masa Pendudukan 

Jepang (1942-1945) karya RD Simon Petrus Tjahjadi. Resensi buku ini ditulis 

oleh Rouli Esther Paasaribu, staf pengajar Program Studi Jepang, Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan managing editor Jurnal 

Kajian Jepang Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.   

 Semoga Jurnal Kajian Jepang Vol. 3 No. 1 dapat menjadi salah satu 

sumber untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi 

Jepang kepada para pembaca. Semoga kita semua selalu bersemangat 

dalam memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan! 

 

Depok, April 2019 

Managing Editor 

 

Rouli Esther Pasaribu  
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Konfusianisme dan Ideologi Jepang tentang Propaganda: Slogan 

dalam Naskah Drama Majalah Keboedajaan Timoer 1943 

 

Endah H. Wulandari dan Siti Israhadi 

 

Abstract 

This research examines the Japanese propaganda slogans in playwright written in 

Keboedajaan Timoer magazine during the Japanese occupation in Indonesia. This 

research is carried out by applying the literary survey method. The propaganda 

slogans in playwright  included “Saudara Toea”, “Asia Baroe”, “Asia Oentoek Asia”, 
“Iboe Asia“, ”Jepang Tjahaja Asia”, and “Jepang Pelindoeng Asia“. Containing 
Confucian values and wartime Japanese ideology, these slogans are propaganda 

tools used by Japan to “persuade” people in occupied territories to obey to 
Japanese wishes. Policies carried out by the Japanese Occupation Government 

aims to build a Greater East Asia Commonwealth Environment that houses for 

Japan and other Asian countries under Japanese leadership. Made in the 

supervision of the Japanes occupation government, these slogans had a Japanese 

ideological content and contains typical Japanese Confucian values that have been 

carried out for a long time by Japanese society. Confucian thought has the main 

idea of Gorin Gojyō ‘The Five Great relations’ was used to “persuade” and mobilize 
the people in the occupied territories to obey to Japanese wishes. Apart from that, 

this paper also highlights Japanese wartime ideology known as “The Imperial 
System Ideology” contained in propaganda.  

  

Keyword: Keboedajaan Timoer magazine; propaganda; drama; slogan 

 

1. Pendahuluan 

Restorasi Meiji (1868) telah mengubah Jepang menjadi negara 

modern, dan kemudian berkembang menjadi negara industri yang pada 

akhirnya menjadi pesaing kompetitif bagi negara-negara Barat. Sebagai 

negara yang mulai menghasilkan barang-barang manufaktur, Jepang 

memerlukan pasar untuk menjual hasil produksi mereka. Sementara di sisi 

lain, Jepang memerlukan wilayah untuk mengambil sumber daya alam demi 

memenuhi kebutuhan produksi. Sejak saat itu, Jepang mulai melakukan 

ekspansi ke negara-negara Asia di sekitarnya. Sesuai deangan ideologi yang 

mereka miliki, Hakkō Ichiu “Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap” 
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(Goto, 1998). Ideologi yang dipengaruhi ajaran Shinto tersebut, memandang  

dunia baru akan disusun sebagai satu keluarga. Ideologi inilah  yang menjadi 

salah satu faktor lahirnya imperialisme Jepang, yang pada akhirnya adalah 

upaya pembentukan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di 

bawah kepemimpinan Jepang. 

Dimulai dari keinginan untuk menguasai Korea, yang pada akhirnya 

membawa Jepang berhadapan dengan Cina yang  terlebih dahulu memiliki 

pengaruh kuat di Korea selama berabad-abad sebelumnya. Ambisi Jepang 

menguasai Korea menyebabkan pecahnya perang Cina-Jepang pada tahun 

1894-1895. Perang yang diakhiri dengan Perjanjian Shimonoseki, 

mewajibkan Cina untuk menyerahkan Taiwan, Semenanjung Liaodong dan 

hak pembangunan jalan kereta api di Manchuria Selatan kepada Jepang 

(Gordon A. , 2003). Namun, perjanjian ini ditentang oleh tiga negara Eropa 

(Jerman, Perancis, dan Rusia) yang memiliki kepentingan masing-masing di 

Cina, mereka melakukan intervensi yang dikenal sebagai Sangoku Kansho 

(Intervensi Tiga Negara). Ketiga negara tersebut kemudian mengkaji ulang 

Perjanjian Shimonoseki yang hasilnya memaksa Cina mengakui Korea 

sebagai negara merdeka, dan Cina tidak perlu menyerahkan Semenanjung 

Liaodong kepada Jepang. 

Setelah perang Cina-Jepang, Jepang  tetap ingin menguasai Asia 

Timur untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, dan 

memanfaatkan wilayah yang bisa digunakan untuk lahan pemukiman. 

Rencana tersebut ditentang oleh Rusia yang memiliki ambisi mebangun  

pelabuhan laut di wilayah Asia Timur yang dianggap memiliki perairan air 

laut yang tenang  dan tidak membeku di musim dingin yang dikenal sebagai 

“politik air hangat”. Benturan kepentingan tersebut meletupkan Perang 

Jepang-Rusia pada tahun 1904-1905, yang berhasil dimenangkan oleh 

Jepang melalui Perjanjian Portsmouth. Perang Rusia-Jepang telah 

menggeser keseimbangan kekuatan global, dan menandai untuk pertama 

kalinya bangsa Asia mengalahkan bangsa kulit putih yang mendominasi 

kekuatan dunia ketika itu. 

Pada  tanggal 18 September 1931, militer Jepang merekayasa 

peledakan jalur kereta api di dekat Mukden (sekarang Shenyang), dan 

kemudian menyebut hal tersebut sebagai perbuatan para “bandit Cina”. 
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Jepang menganggap insiden tersebut membahayakan kepentingan 

ekonominya karena jalur kereta tersebut milik perusahaan Jepang. Jepang 

akhirnya menyerbu Manchuria, dan pada bulan Maret 1932 mendirikan 

Manchukuo alias negara boneka. Mereka menempatkan Aisin Gioro Puyi, 

kaisar terakhir dari dinasti Qing Cina sebagai kaisar Manchuria. Sejarawan 

menganggap bahwa Insiden Manchuria 1931-1932 ini sebagai awal 

dimulainya agresi fasis Jepang atas Cina. Kemudian, pada tanggal 7 Juli 1937  

sekali lagi pasukan Jepang menyerbu Cina melalui peristiwa yang dikenal 

sebagai Insiden Jembatan Marco Polo (Lugouqiao). Peristiwa ini menandai 

dimulainya Perang Dunia II (Gordon A. , 2003). Selama terjadinya peristiwa 

Manchuria sampai meletusnya Perang Jepang-Cina anggaran belanja militer 

Jepang terus meningkat yang pada gilirannya mengakibatkan krisis, 

terutama pada ketersediaan bahan bakar minyak (Goto, 1998). 

Di tengah-tengah krisis bahan bakar minyak yang dialami oleh 

Jepang, Amerika justru melakukan embargo minyak terhadap Jepang, agar 

Jepang menghentikan agresi militer terhadap Cina, namun hal tersebut 

tidak membuat Jepang menyerah. Jepang justru melakukan ekspansi ke 

Selatan  khususnya Indonesia yang kaya dengan sumber daya manusia, dan 

sumber daya minyak bumi yang melimpah yang dibutuhkan untuk 

kepentingan perang (Ojong, 2001), (Goto, 1998). Pada tanggal 8 Desember 

1941, Jepang menyerang pangkalan militer angkatan laut Amerika Serikat di 

Pearl Harbor, Hawaii, peristiwa yang pada akhirnya mengobarkan Perang 

Pasifik, bagian lain dari Perang Dunia II. 

Kemudian, dalam waktu enam bulan Jepang juga berhasil merebut 

wilayah-wilayah koloni Inggris dan Belanda yang berada di Asia Tenggara 

(Gordon A. , 2003). Pergerakan Jepang ke Asia Tenggara mengantarkan 

Jepang sampai di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Sejak tanggal 9 

Maret 1942, secara resmi Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah 

berhasil mengalahkan  Belanda  yang ketika itu menjadi penguasa di Hindia 

Belanda. Jepang berusaha memenangkan pertarungan sebagai “pemimpin 
moral” Asia, dan ingin menggantikan sistem kepemimpinan kolonial Barat 
yang “egoistik” (Mimura, 2011). 

Demi mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang 

berupaya “membujuk” dengan cara propaganda. Propaganda di sini 
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dipahami sebagai usaha yang dibuat dengan sengaja dan sistematis untuk 

membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan pelaku 

untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda (Jowett & 

O'Donnel, 2006). Melalui kegiatan propaganda, Jepang berharap dapat 

memenangkan dukungan dari rakyat Indonesia baik secara fisik maupun 

secara psikologis melalui pengaruhnya. Pemerintahan Militer Jepang 

(Gunseikanbu) kemudian membentuk sebuah departemen independen 

khusus untuk mengelola urusan propaganda (Sendenbu) pada Agustus 

1942. Kemudian, di bawah Sendenbu dibentuk Pusat Keboedajaan Rakyat 

(Keimin Bunka Shidosho)  pada tanggal 1 April 1943 (Kurasawa, 1987). 

Propaganda dilakukan melalui berbagai cara, semacam media, 

antara lain, surat kabar, buku, poster, slogan, fotografi, siaran radio, 

pameran, pidato, pertunjukan seni tradisional, pertunjukan wayang kertas 

(kamishibai), musik, film, cerpen, bahkan sandiwara (Kurasawa, 1987). 

Jepang dapat melakukan propaganda dengan cara apapun untuk 

memobilisasi rakyat demi kepentingan perang. Salah satunya dengan 

membentuk berbagai organisasi yang dimasukan unsur propaganda di 

dalamnya pada tanggal 29 April 1942, organisasi tersebut diberi nama 

“Gerakan Tiga A”. Dari nama yang disandang organisasi tersebut, yaitu 

“Gerakan Tiga A”, secara lebih jelas Gerakan Tiga A yang dimaksud adalah 

“Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindoeng Asia, dan Jepang Tjahaya Asia”. 

Berbagai organisasi yang dibentuk sarat dengan muatan propaganda yang 

dibuat dalam bentuk slogan. Slogan yang dimaknai sebagai perkataan atau 

kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk 

menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan 

sebagainya (KBBI).  

Seperti yang dinyatakan di atas bahwa sandiwara merupakan salah 

satu alat propaganda, sehingga sandiwara pada masa pendudukan Jepang 

dibuat bukan hanya sebagai hiburan semata bagi rakyat, namun merupakan 

alat propaganda. Sandiwara adalah alat propaganda yang efektif yang 

langsung bersentuhan dengan pemikiran, dan empati penonton atau 

pembaca. Jepang ingin meningkatkan efek propaganda tanpa merusak 

aspek hiburan atau seni dari sandiwara itu sendiri.  
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Dalam naskah sandiwara di majalah Keboedajaan Timoer terdapat 

beberapa slogan yang mencolok dan mudah diingat. Begitu besarnya 

pengaruh slogan dalam mempengaruhi massa menjadi bahan yang menarik 

untuk dibahas. Persoalan yang dibahas dalam artikel ini tidak hanya sekedar 

membicarakan latar belakang munculnya slogan semata, melainkan juga 

menganalisis isi, dan maksud dari slogan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penulisan artikel ini adalah  

bagaimana slogan yang disisipkan dalam naskah sandiwara yang digunakan 

sebagai bagian dari upaya propaganda militer Jepang tersebut dilakukan? 

Apa yang melatarbelakangi munculnya slogan Jepang tersebut, dan muatan 

apa yang terkandung dalam  slogan tersebut?  

 

1.2 Metode  Penelitian 

Penelaahan terhadap slogan-slogan yang ada dalam naskah 

sandiwara yang dibuat pada masa pendududkan Jepang (1942-1945) 

menggunakan metode penelitian kepustakaan dan historiografi. Data 

naskah drama berasal dari sumber utama yaitu, majalah Keboedajaan 

Timoer yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

(PNRI). Digunakan pula sumber-sumber sejaman untuk melakukan cek 

silang atas data yang ditemukan. 

 

1.3 Berbagai   Penelitian  Terdahulu  

Banyak penelitian yang membahas propaganda Jepang dari berbagai 

aspek dan media yang berbeda, seperti drama/sandiwara, cerpen, film, lagu, 

maupun teks berita. Beberapa penelitian yang berkaitan langsung antara 

lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Yoesoef (2010).  Dalam jurnalnya 

yang berjudul Drama di Masa Pendudukan Jepang (1942-1945): Sebuah 

Catatan tentang Manusia Indonesia di Zaman Perang membahas sejumlah 

drama untuk memahami sikap para pengarang dan apresiasi mereka 

terhadap pendudukan Jepang. Selanjutnya, Fitrah (1997) dan Wasono 

(1999), membahas tentang teknik propaganda dalam cerpen yang terbit 

pada pendudukan Jepang di Indonesia. Cerpen yang diteliti umumnya 

dimuat dalam majalah Djawa Baroe dan Pandji Poestaka, namun tidak 

semua cerpen yang dimuat dalam majalah tersebut diteliti, akan tetapi 
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hanya dipilih yang menggunakan lebih dari satu teknik propaganda saja 

dalam satu cerpen.  

Tesis Laras Kartika (2014) Propaganda dalam Naskah Sandiwara 

pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1943-1945 membahas 

penggunaan teknik propaganda dalam naskah sandiwara yang terbit pada 

masa pendudukan Jepang di Indonesia 1943-1945.  Selain itu, membahas 

tentang naskah-naskah sandiwara yang mendapat penghargaan pada masa 

itu dan memaparkan naskah-naskah sandiwara yang dipentaskan dengan 

menunjukkan beberapa naskah sandiwara yang mengandung unsur 

propaganda di dalamnya, kemudian naskah-naskah tersebut dianalisis satu-

persatu.  

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, artikel ini membahas 

slogan dalam naskah sandiwara yang mengandung unsur propaganda. 

Walaupun di dalam penelitian Laras ditemukan beberapa slogan dalam 

naskah sandiwara, namun slogan tersebut tidak diteliti lebih jauh oleh 

penulisnya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya sekedar membahas 

tentang latar belakang munculnya slogan, tetapi juga difokuskan untuk 

menganalisis slogan yang dimuat dalam naskah sandiwara tersebut.   

Slogan-slogan yang diciptakan pihak Jepang pada masa Pendudukan 

Jepang di Indonesia (1942-1943) sedikit banyak patut diduga memiliki 

muatan budaya Jepang, yang antara lain adalah nilai-nilai Konfusianisme  

yang menjadi pegangan bangsa Jepang dalam menjalankan kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari, yang mencoba disebarluaskan di kalangan 

bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan ideologi Jepang pada masa 

perang. Sejauh ini, belum ditemukan karya-karya dengan tema masa 

pendudukan yang memaparkan tentang budaya Jepang atau pemikiran 

Jepang seperti apa yang menjadi latar belakang diciptakannya berbagai 

propaganda tersebut. Demikian juga dengan ideologi perang yang dianut 

Jepang pada masa perang. 

 

2. Propaganda dan Ideologi 

 Propaganda adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, propago 

(pro berarti maju dan pag dari akar kata pangere artinya untuk mengikat). 

Jika kata tersebut digabungkan maka menjadi propagare yang berarti maju 
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untuk mengikat, memiliki makna menyebarkan informasi tertentu dengan 

tujuan untuk mengikat mereka yang mendapatkan informasi tersebut 

(Liliweri, 2011). 

Propaganda dalam bahasa Jepang dikenal dengan sendenkatsudou  

yang berasal dari kata senden yang berarti publikasi, iklan, periklanan, dan 

propaganda. Kemudian, katsudou yang berarti aktivitas atau kegiatan (The 

Electronic Dictionary Research and Development Group, 2018). Sehingga, 

apabila kedua kata tersebut digabungkan maka menjadi sendenkatsudou 

yang memiliki makna aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk 

mempublikasikan, mengiklankan, dan mempropagandakan sesuatu. Ada 

empat jenis propaganda menurut Alo Liliweri; (1) Propaganda melalui kata-

kata tertulis (the written word), (2) Propaganda melalui kata yang diucapkan 

(the spoken word), (3) Propaganda melalui pawai massa (mass marches), 

dan (4) Propaganda melalui pertemuan budaya (cultural gatherings). 

Propaganda yang dibahas dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis 

propaganda melalui kata-kata tertulis (the written word) dan propaganda 

melalui kata yang diucapkan (the spoken word).  

Propaganda tertulis (the written word) merupakan propaganda yang 

ditulis melalui media tertentu kemudian disebarluaskan kepada audiens. 

Dalam penelitian ini, propaganda termuat dalam bentuk naskah sandiwara 

yang tertulis di dalam majalah Keboedajaan Timoer. Kemudian, termasuk 

juga ke dalam jenis propaganda melalui kata yang diucapkan (the spoken 

word), artinya menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang 

diucapkan kepada audiens. Penelitian ini memfokuskan pada slogan yang 

ada dalam naskah sandiwara yang menjadi alat propaganda. Naskah 

sandiwara yang dipilih adalah yang dipentaskan secara langsung maupun 

sandiwara yang disampaikan melalui siaran radio. 

Propaganda memiliki definisi yang bervariasi. Menurut Alo Liliweri, 

propaganda diartikan sebagai penggunaan dari semua bentuk komunikasi 

yang direncanakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu 

kelompok yang dituju demi suatu tujuan tertentu. Secara umum, Alo Liliweri 

merumuskan propaganda ke dalam STASM, yang mengungkapkan bahwa 

setiap propaganda mempunyai source, time, audience, subject (isu utama), 

serta mission. 
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Berikut akan dijabarkan unsur-unsur pembentukan propaganda 

menurut Alo Liliweri, kemudian akan dijelaskan pula propaganda yang 

dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada saat pendudukan Jepang 

di Indonesia yang selaras dengan unsur-unsur tersebut:  

1. Source, merupakan sumber/asal sebuah propaganda berasal 

atau diinisiasi, dapat berupa individu, kelompok, organisasi, 

maupun media. Propaganda yang dilakukan pada masa 

pendudukan Jepang di Indonesia pada dasarnya berasal dari 

pemerintahan Jepang itu sendiri.  

2. Time, merupakan waktu atau momentum berlangsungnya 

propaganda. Propaganda yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

sejak Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Sementara, 

berakhirnya propanganda adalah pada saat Jepang menyatakan 

menyerah terhadap Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, yaitu 

tahun 1945.  

3. Audience, merupakan khalayak umum yang menjadi sasaran 

sebuah propaganda, dapat dibagi ke dalam karakteristik geografi, 

demografis, dan psikografis. Sasaran propaganda Jepang yang 

dibahas dalam artikel ini adalah masyarakat Indonesia yang 

hidup pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu pada 

tahun 1942-1945, terutama yang berada di pulau Jawa.  

4. Subject, merupakan isi/konten dari propaganda yang 

disampaikan. Propaganda yang disampaikan pada artikel  ini 

berbentuk slogan.  

5. Mission, merupakan penjabaran dari visi/cita-cita jangka panjang 

propaganda. Visi yang hendak dibangun dari propaganda Jepang 

terhadap masyarakat yang ada di Jawa adalah bahwa Jepang 

ingin menguasai nusantara sebagai bagian dari Asia dengan 

mengeliminasi segala pengaruh Barat. Jepang ingin Asia tetap 

bersatu di bawah kepemimpinan Jepang, sehingga Asia 

diharapkan dapat melahirkan kekuatan yang besar untuk 

melawan Barat.  

Sandiwara dianggap sebagai alat propaganda yang efektif karena 

dapat bersentuhan langsung dengan pemikiran dan juga empati penonton 
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atau pendengar (untuk sandiwara radio). Sandiwara yang dipentaskan 

secara audiovisual tentunya bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan 

dalam menyampaikannya, terutama bagi rakyat jelata yang ketika itu bisa 

dikatakan sebagian besar buta huruf.   

Ketika Jepang datang ke Indonesia, drama teatrikal modern 

Indonesia masih belum berkembang karena baru memiliki sejarah sekitar 

lima belas tahun. Denagn kondisi seperti ini, para ahli propaganda Jepang 

berusaha mengembangkan sandiwara menjadi alat propaganda. Agar  

sandiwara dapat digunakan sebagai alat propaganda yang efektif, maka 

sebuah pertunjukan sandiwara harus memiliki kualitas yang tinggi, baik 

sebagai kesenian maupun hiburan. Usaha pertama yang dilakukan adalah 

mencoba meningkatkan standar kualitas sandiwara, dan mengubah 

pandangan masyarakat tentang sandiwara. Untuk tujuan itu, Sendenbu 

mendirikan sekolah drama (Sekolah Tonil) di Jakarta yang dapat  melatih 

para penulis skenario profesional, aktor, dan staf lainnya. Pemerintah 

Pendudukan Jepang juga mendorong pembentukan kelompok teater baru 

yang akan memainkan peran utama dalam mementaskan sandiwara “baru” 
yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kelompok-kelompok baru 

tersebut yaitu, “Dewi Mada”, “Bintang Soerabaja”, “Tjahaja Timoer”, 
“Wanasari”, dan “Miss Tjitjih” (Kurasawa, 1987). 

Setelah Pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Pusat 

Kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho), sandiwara dikendalikan dan 

dibimbing langsung oleh Seksi Seni Panggung yang dipimpin oleh seorang 

Indonesia bernama Winarno. Seksi ini berfungsi sebagai markas besar untuk 

merumuskan kebijakan dasar tentang penggunaan sandiwara untuk 

propaganda politik, juga bertugas untuk mendorong, melatih, dan 

mengendalikan semua jenis kegiatan teatrikal (Kurasawa, 1987). 

Keimin Bunka Shidosho menjadi lembaga  yang memutuskan cerita 

seperti apa yang layak dipentaskan dan tema apa yang harus ditekankan. 

Demi dapat menciptakan naskah yang apik, Keimin Bunka Shidosho ada 

kalanya mengadakan sayembara penulisan naskah sandiwara, kemudian 

naskah yang terbaik dikumpulkan dan diterbitkan dalam majalah berjudul 

Keboedajaan Timoer (Kurasawa, 1987). Beberapa naskah sandiwara yang 

dimuat dalam majalah tersebut antara lain berjudul; “Pandu Partiwi”, 
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“Bende Mataram”, dan sandiwara radio “Sakura dan Njioer”. Perlu 

diketahui bahwa sebelum Keimin Bunka Shidosho terbentuk pada bulan 

Januari 1943, Sendenbu mengeluarkan peraturan untuk mengendalikan dan 

mengawasi aktivitas sandiwara. Termasuk penulisan drama, intinya adalah 

bahwa semua naskah drama yang akan dipentaskan harus dikirimkan 

terlebih dahulu ke Sendenbu untuk diperiksa. Hal tersebut merupakan 

bagian dari sensor Pemerintah Pendudukan Jepang terhadap naskah-naskah 

drama yang dimainkan. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan 

membawa pada konsekuensi hukum yang tidak ringan. 

Naskah drama yang diterima Keimin Bunka Shidosho, kemudian 

disalurkan ke grup-grup teater yang berperan sebagai pelopor yang 

mementaskan sandiwara dengan cerita yang baru. Mereka mementaskan 

dari satu kota ke kota lain demi memperkenalkan cerita tersebut kepada 

grup teater setempat. Selain itu, beberapa cerita baru juga diterbitkan di 

majalah Djawa Baroe agar dapat dipentaskan oleh grup teater kecil yang 

berada di luar kendali Keimin Bunka Shidosho secara langsung (Kurasawa, 

1987). 

Fokus bahasan dalam tulisan ini  adalah tentang slogan, yang berisi 

kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, menarik, serta mudah diingat, 

sehingga slogan tersebut diharapkan dapat sampai kepada audiens yang 

dituju, dan mempertegas pesan/informasi yang ingin disampaikan, pada 

akhirnya audiens diharapkan dapat mempermudah menerima suatu 

ideologi yang disematkan dalam naskah sandiwara.  

Selanjutnya, secara singkat artikel ini pun membahas tentang 

ideologi Jepang semasa perang. Secara singkat, KBBI memaknai  ideologi  

sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat 

(kejadian) yang memberikan arah untuk kelangsungan hidup. Ideologi 

politik dipahami sebagai himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan 

keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok yang menjadi dasar 

dalam menentukan sikap terhadap kejadian, dan problem politik yang 

dihadapinya serta yang menentukan tingkah laku politik. Kurasawa 

menyatakan bahwa agaknya tidak ada kesepakatan di kalangan penguasa 

Jepang mengenai ideologi apa yang akan ditempatkan sebagai intinya 

(Kurasawa 2015, 420). Namun demikian, semuanya bisa disatukan ke dalam 
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ideologi Jepang masa itu, yaitu “Ideologi Sistem Kekaisaran”. Pembangunan 

kesadaran politik secara seragam di bawah kerangka acuan ideologi 

nasional  ini sangat didorong. Di sisi lain, segala sesuatu yang tidak sesuai  

sangat dibatasi dan ditekan. Berbagai usaha untuk memobilisasikan  seluruh 

penduduk ke dalam sasaran ideologis tunggal serta kesadaran yang seragam, 

yang mungkin dapat disebut sebagai “mobilisasi totaliter” yang tidak saja 
diterapkan di dalam negeri Jepang sendiri, tetapi diupayakan di berbagai 

wilayah pendudukan Jepang, termasuk di Jawa. Hal ini merupakan bagian 

integral dari apa yang telah disebutkan di atas Hakko Ichiu, bahwa gagasan 

seluruh dunia berada di bawah satu atap yang dipimpin oleh Jepang. Ini   

merupakan perwujudan dari ideologi fasis Jepang yang membawanya 

melakukan ekspansi ke selatan. 

 

3. Beberapa Slogan Dalam Naskah  Sandiwara 

Slogan yang ditemukan dalam naskah sandiwara yang dimuat dalam 

majalah Keboedajaan Timoer terbitan tahun 1943; dalam naskah sandiwara 

Pandoe Partiwi (sandiwara panggung), ditemukan slogan “Saudara Toea”, 
“Jepang Pelindung Asia”, dan “ Asia Baroe”. Sementara itu, dalam naskah 
sandiwara dengan judul Sakura dan Njioer (sandiwara radio) ditemukan 

slogan-slogan “Asia Oentoek Asia”, “Asia Baroe”, dan “Jepang Tjahaja Asia”. 

 

3.1 Naskah Sandiwara Pandoe Partiwi  

3.1.1 Sinopsis: 

Pandoe Partiwi adalah sandiwara lima babak karya Merayu Sukma, 

setelah diperbaiki oleh Pusat Kebudayaan bidang Kesusastraan, kemudian 

dimuat dalam majalah Keboedajaan Timoer. Sandiwara ini menceritakan 

tokoh Dainip Djaja dan kehidupan seorang pemuda bernama Pandoe 

Setiawan yang patah hati ditinggal kekasihnya Priajiwati. Pada akhirnya, 

Pandoe menemukan cinta barunya, yang bernama Partiwi di rumah 

seseorang yang  telah menolong hidupnya, yaitu Dainip Djaja. 

Dari sinopsis ringkas di atas, sandiwara Pandoe Partiwi 

menggambarkan hubungan Jepang, Indonesia, dan Belanda yang sangat 

kental dan dirangkai dalam kisah cinta. Peran bangsa Jepang yang diwakili 

oleh tokoh Dainip Djaja digambarkan sebagai pahlawan yang menolong 
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tanpa pamrih, dan memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, yang 

dalam naskah ini diwakili oleh tokoh Pandoe Setiawan, yang memiliki sifat 

tidak percaya diri karena sudah terlalu lama dijajah oleh Belanda. Hal ini 

menggambarkan tentang kehidupan bangsa Indonesia yang berada dalam 

kegelapan sebelum Jepang datang ke Indonesia. Setelah kedatangan Jepang 

itulah yang akhirnya membawa “pencerahan” dan akan membawa 
Indonesia ke dalam kondisi yang “baru” yang lebih baik. 

Propaganda dalam naskah Pandoe Partiwi ini terlihat dari nama-

nama tokoh yang digunakan. Dainip Djaja merupakan penggambaran dari 

Jepang (Dai Nippon). Tokoh Dainip Jaya digambarkan sebagai karakter yang 

gagah, perkasa, dan tegap laksana seorang ksatria yang mengayomi. 

Sementara, tokoh Pandoe Setiawan merupakan gambaran dari bangsa 

Indonesia. Demikian pula dengan Partiwi yang berada di bawah asuhan 

Dainip Jaya, menampilkan gambaran bangsa Indonesia yang baik hati, dan 

lemah lembut. Sedangkan tokoh Priajiwati merupakan simbol kaum priyayi 

di Hindia Belanda yang memiliki sikap oportunis materialistis. Serta, tokoh 

Nadarlan merupakan penggambaran dari bangsa Belanda yang memiliki 

karakter jahat dan sangat keji.  

 

3.1.2 Analisis Slogan yang Terkandung dalam Naskah Sandiwara Pandoe 

Partiwi 

Di dalam naskah sandiwara Pandoe Partiwi ini ditemukan slogan 

“saudara toea”. Slogan “saudara toea” tersebut muncul ketika Pandoe 
berterima kasih kepada Dainip Djaja karena telah menyelamatkannya dari 

upaya bunuh diri, dan terekam dalam dialog antara Pandoe dan Dainip Djaja 

sebagai berikut: 

 

Pandoe Setiawan: ...Tadi saja seakan-akan diroendoeng kegelapan jang tiada             

terhingga, tapi sekarang saja merasa telah keloear kedoenia 

jang terang benderang, seperti sinar Matahari Terbit telah 

memasoeki ketjelah-tjelah hati saja. ... Saudara sekarang saja 

anggap seperti ‘saudara toea’ jang telah menolong badan dan 
njawa jang akan binasa.... 

Dainip Djaja: ...Berterima kasihlah saudara kepada Jang Mahakoeasa, sebab 

dialah jang telah mengirim sinar Matahari Terbit boeat 

menerangi tjelah-tjelah hati saudara jang tadinja diroendoeng 



Jurnal Kajian Jepang 

Vol. 3 No. 1, April 2019 

13 

 

gelap goelita jang ganas. Dia poela jang telah mengirim saja 

pada sa’at jang tepat oentoek menjtegah saudara 
mengerdjakan perboeatan sesat dan pengetjoet. Dan sekarang 

hingga seteroesnja marilah saudara dan saja, kita bersama 

berdjoeang melandjoetkan njala kehidoepan di bawah siraman 

sinar Matahari Terbit, di waktu pagi zaman pembangoenan 

doenia baroe jang sedang hebat ini.” (Sukma, 1943:27) 
 

Ungkapan ‘saudara toea’ di sini memiliki makna bahwa Jepang akan 

membimbing bangsa Indonesia yang sedang dalam kegelapan. Hal tersebut 

juga berkaitan dengan citra Jepang sebagai Negara Matahari Terbit yang 

akan memberikan harapan bagi bangsa Indonesia.  

 Slogan “Saudara Toea” bisa diduga berasal dari  etika Konfusianisme 
yang telah lama dijalankan masyarakat Jepang. Etika Konfusianisme dengan 

intinya Gorin Gojō, terdiri dari Gorin yang terdiri dari; (1) Kunshu, yaitu 

hubungan antara majikan dan pelayan, (2) Oyako, hubungan antara orang 

tua dan anak. (3) Fufu hubungan antara suami istri, (3) Kyodai hubungan 

antara kakak dan adik, dan (5) Nakama tentang hubungan sesama teman. 

Kemudian yang dimaksud dengan Gojō terdiri dari Ji ‘kebaikan,’ Gi 

‘kebenaran’, rei ‘kewajaran’, ri ‘kebijaksanaan’, dan shi ‘keyakinan’ (de Barry, 
Theodore 1981, 365). Gorin Gojō merupakan etika sosial yang menyorot 

tentang ‘Lima Hubungan Besar’ yang erat kaitannya dengan hirarki 

antarmanusia. Salah satunya ialah tentang hubungan antara kakak dan adik 

(hubungan antara saudara tua dan saudara muda). Etika yang sesungguhnya 

berasal dari Cina ini, telah diaplikasikan oleh bangsa Jepang sejak abad 

keenam dan ketujuh. Keyakinan bangsa Jepang akan hirarki telah mendasar 

di dalam seluruh gagasannya tentang hubungan antarmanusia, dan tentang 

hubungan manusia dengan negara. Bangsa Jepang telah mempelajari adat 

hirarki dalam keluarganya. Hal ini diterapkan dalam bidang-bidang 

kehidupan, seperti budaya, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Dalam 

bukunya, “Pedang Samurai dan Bunga Seruni”, Ruth Benedict (1982, 52) 

menyatakan, “seseorang harus mengambil tempatnya yang sesuai”. Apa 

yang dimaksud oleh Benedict dalam hal tersebut adalah bahwa bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari kesadaran dan kepatuhan orang Jepang 

terhadap hirarki. Bagi bangsa Jepang, menerima hirarki ini sama halnya 

seperti bernapas, yang berarti merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup. 
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Di dalam keluarga Jepang, terdapat adab (tata krama) dalam 

menghormati setiap anggota keluarganya. Dalam hal ini, bangsa Jepang 

sangat detail menanamkan adab dalam peranan yang harus dijalankan 

setiap anggota keluarga. Dalam masyarakat Jepang, anak laki-laki tertua 

memiliki hak istimewa yang hampir sama kapasitasnya dengan kepala 

keluarga yang juga harus dihormati. Anak laki-laki tertua berperan sebagai 

ahli waris yang nantinya akan menggantikan figur kepala keluarga jikalau 

kepala keluarga tersebut mengundurkan diri secara resmi (inkyo) atau 

meninggal dunia.  

Kedudukan dalam hirarki di Jepang bergantung pada jenis 

kelaminnya, tak peduli berapapun usia seorang anak perempuan dalam 

suatu anggota keluarga, bagaimanapun juga seorang anak perempuan 

harus tetap menghormati saudara laki-lakinya tanpa pandang usia. Itulah 

adab yang bangsa Jepang terapkan dalam keluarga mereka. Hal ini, 

bukanlah suatu sikap yang tak bermakna, namun sebagai seorang anggota 

keluarga yang berperan menghormati anggota keluarga lainnya, berarti ia 

telah mengakui adanya sosok lain yang lebih layak untuk bertindak sesuai 

dengan kemampuannya. Begitupun sebagai anggota keluarga yang 

dihormati oleh anggota keluarga lainnya, berarti mengakui tanggung jawab 

tertentu yang harus dipikul di dalam posisinya tersebut. Maka dari itu, 

hirarki yang berlandaskan jenis kelamin, generasi, dan usia merupakan 

bagian yang mendasar dan sangat penting dari kehidupan keluraga di 

Jepang. 

Susunan hirarki di dalam kehidupan masyarakat Jepang 

direpresentasikan dalam hubungan hirarki di dalam keluarga. Di dalam 

seluruh sejarah nasionalnya, Jepang merupakan suatu masyarakat dengan 

kasta yang kuat karena adat penyusunan kastanya telah berabad-abad 

usianya. Kastanisasi seperti itu mulai mengkristal pada zaman Edo (1603-

1867) dalam bentuk sistem yang dikenal sebagai shinōkōshō yang 

merupakan pembagian kelas berdasarkan profesi. Perlu diketahui bahwa di 

Jepang, kasta merupakan aturan hidup yang telah tercatat sepanjang 

sejarahnya.  

Dalam bukunya, Benedict menulis  bahwa pada musim semi 1942, 

seorang Letnan Kolonel, yang tidak disebutkan namanya berbicara atas 
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nama Departemen Urusan Peperangan, mengatakan bahwa, “Jepang adalah 

saudara tua mereka (masyarakat Indonesia) dan mereka (masyarakat 

Indonesia) adalah adik-adik Jepang”. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa, 

“Kenyataan ini harus dimengerti oleh penduduk di wilayah-wilayah yang 

diduduki (Jepang)” (Benedict 1982, 60). Dengan pernyataan Letnan Kolonel 

tersebut, merupakan bukti bahwa Jepang ingin menerapkan etika 

masyarakat yang telah lama dijalani dan amat dibanggakan, bahwa yang 

muda (Indonesia) harus menghormati yang tua (Jepang). Sang Letkol juga 

menyatakan bahwa, “...Terlalu banyak tenggang rasa terhadap penduduk 

dapat menanamkan dalam pikiran mereka kecenderungan untuk 

menyalahgunakan kebaikan Jepang, dan dapat berakibat merusak 

pemerintahan Jepang” (Benedict 1982, 60). Kutipan di atas memiliki makna 

bahwa sebagai saudara tua, Jepang dapat menentukan apa yang baik bagi 

‘adiknya’ dan saudara tua tidak boleh memakai banyak tenggang rasa dalam 
memaksakan kehendaknya. 

Pemerintah Pendudukan Jepang mengibaratkan negaranya sebagai 

‘saudara toea’ (kakak) dan Indonesia sebagai adiknya karena berdasarkan 
etika Konfusius yang diyakini oleh masyarakat Jepang, bahwa seorang 

‘saudara tua’ (kakak) dalam hirarki antarmanusia, khususnya dalam 

hubungan keluarga Jepang, merupakan peran yang harus dihormati oleh 

yang lebih muda (adik). Dengan kata lain, Jepang sebagai ‘saudara tua’ 
harus dihormati oleh Indonesia sebagai adik, serta peran sebagai ‘saudara 
tua’ dapat menentukan apa yang baik bagi adiknya. Dalam konteks ini, 

Jepang ingin membuat Indonesia segan dan tunduk terhadap mereka. Selain 

itu, sebagai ‘saudara tua’, Jepang tidak ingin banyak menerapkan tenggang 

rasa dalam bertindak. Hal tersebut bertujuan agar Indonesia tidak 

cenderung untuk menyalahgunakan kebaikan yang diberikan oleh Jepang. 

Itulah latar belakang digunakannya slogan ‘saudara tua’ dalam naskah 

sandiwara “Pandoe Partiwi”. 

Selanjutnya, ditemukan slogan yang mengisyaratkan bahwa pada 

masa pendudukan Jepang, Indonesia harus menjadi ‘negara yang baru’ 
dibanding sebelumnya. Slogan tersebut terdapat pada bagian akhir 

sandiwara Pandoe Partiwi ini. Dikisahkan bahwa Pandoe ingin membangun 
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rumah tangga bersama Partiwi di bawah perlindungan Dainip Djaja. 

Lengkapnya, percakapan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Pandoe Setiawan: ...Kita bersama menjoesoen penghidoepan baroe, membangun 

roemah tangga baroe jang bahagia sentosa, dalam lingkoengan 

“kemakmoeran bersama” dengan meminta perlindoengan 
kepada saudara toea kita, Dainip Djaja jang telah berjasa besar 

kepada kita (Sukma, 1943:47).  

 

Pada naskah sandiwara Pandoe Partiwi ini, banyak menggunakan 

kata ‘baru’ untuk menunjukkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia 
merupakan hal yang baru karena sebelumnya Indonesia berada di bawah 

pendudukan Belanda yang dianggap hanya memberikan kesengsaraan saja 

dan tidak memberikan kemajuan apapun bagi bangsa Indonesia. Kata ‘baru’ 
tersebut misalnya terdapat pada kata “doenia baroe”, atau dalam 
pengumuman sayembara susastra dan seni lebih dikenal dengan kata “Asia 
Baroe” (Sajembara oetama!, 1943). Seperti diketahui, Jepang ingin 

membangun Asia yang baru dan mengeliminasi semua pengaruh Barat dari 

Asia. Selain itu, Jepang juga ingin membangun Asia yang baru yang terbebas 

dari pengaruh Barat. 

Lalu, ditemukan juga slogan yang menggambarkan Jepang sebagai 

‘pelindung’ bagi Indonesia, yang sebelumnya diungkapkan dalam dialog 
seperti berikut: 

 

Pandoe Setiawan: Kita tak akan meloepakan djasa-djasa saudara Dainip Djaja. Dia 

tetap kita pandang sebagai “pelindoeng” kita. Pada tanggal 8 
Desember dia menahankoe, djangan memboenoeh diri. Tanggal 

itoe akan tetap tertjatat... (Sukma, 1943:48).  

 

Dalam kutipan tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia 

setuju untuk membangun negara yang merdeka dari kolonial Belanda, dan 

menjadi bagian dari Lingkungan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya, 

dengan Jepang berperan sebagai pelindung bagi bangsa Asia yang bernaung 

di dalamnya.  

Slogan “Jepang Pelindoeng Asia” tersebut awalnya disebarkan 

Jepang melalui “Gerakan Tiga A”. Pada tanggal 29 April 1942 pemerintah 
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Jepang membentuk “Gerakan Tiga A”. Diharapkan dengan dibuatnya 
organisasi ini, Jepang akan mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. 

Namun, nyatanya cara tersebut tidak berhasil diterapkan pada rakyat 

Indonesia karena dalam mempropagandakan gerakan ini, Jepang 

menerapkan cara-cara keras. Pada akhirnya, gerakan ini dibubarkan pada 

Maret 1943.  

“Jepang Pelindoeng Asia” adalah slogan yang diciptakan Jepang 
untuk menggambarkan posisi dirinya sebagai pelindung Asia dari pengaruh 

Barat. Jepang ingin dianggap sebagai pahlawan yang telah membebaskan 

Asia dari bangsa Barat. Jepang memiliki tujuan menguasai Asia di bawah 

kuasanya dengan konsep Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. 

Melalui slogan “Jepang Pelindoeng Asia”, Jepang ingin menegaskan bahwa 
hanya dirinya yang mampu menjadi satu-satunya pelindung bagi Asia. Ini 

semua sesuai dengan pandangan  ideologi yang diusung Jepang pada masa 

perang. 

 

3.2 Naskah Sandiwara Sakura dan Njioer 

3.2.1 Sinopsis: 

Sandiwara Sakura dan Njioer karya M. D. Alif dibawakan dalam 

bentuk sandiwara radio, yang dimuat dalam majalah Keboedajaan Timoer 

1943. Dengan tema persahabatan Indonesia dan Jepang yang kala itu 

berada dalam Lingkungan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya, 

sandiwara radio ini dimainkan selama kurang lebih 20 menit yang diiringi 

dengan musik, dan juga lagu berjudul Yaeshio serta pada beberapa bagian 

dialog diiringi suara semilir angin dan ombak yang berderu agar pendengar 

dapat merasakan suasana yang ingin disampaikan dalam percakapan 

sandiwara radio tersebut. 

Sandiwara Sakura dan Njioer ini menceritakan kisah persahabatan 

dua orang gadis bernama Sakura dan Njioer yang dipertemukan kembali 

oleh Dewa setelah sekian lama berpisah. Mereka telah lama bersahabat, 

dan satu sama lain sudah menganggap saudara sendiri, maka mereka saling 

memanggil “saudara”. Sejak lama Njioer mengharapkan kedatangan Sakura 
yang berada jauh di seberang samudera, yaitu dari arah matahari terbit 

(Timur). Tiap kali Njioer mendengar deruman ombak dan angin yang 
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berhembus, ia seperti mendengar suara seruan dari saudaranya yang jauh, 

yaitu Sakura. Suara seruan yang seolah-olah menimbulkan harapan agar 

dapat bertemu dan bersatu kembali dalam satu lingkungan Asia. Njioer 

hanya dapat melambaikan tangan dari jauh, berharap ia dapat segera 

bertemu dengan Sakura, namun ia tidak berdaya karena seolah ada yang 

menahan dan menariknya ke arah matahari terbenam (Barat). Meskipun 

demikian, Njioer tetap percaya bahwa suatu hari akan datang ksatria 

sebagai pahlawan Asia yang akan memberi kemerdekaan pada Asia serta 

memberi harapan kehidupan yang lebih baik demi mencapai kemakmuran 

bersama dan menerapkan kembali apa yang dinamakan dengan “Asia untuk 
Asia”. Dalam ketidakberdayaannya tersebut, Njioer hanya bisa terus 

berharap dan percaya bahwa pesannya suatu hari nanti akan didengar oleh 

“saudara jauh”nya, yaitu Sakura. 
Sakura telah mendengar pesan dari Njioer yang seolah dibawa 

ombak yang berderu. Pesan tersebut membuat Sakura merenung, dan 

seolah mendapat ilham dari Dewa, bahwa Sakura mendapat dorongan batin, 

dan semangat untuk memperjuangkan nasib saudara-saudaranya yang 

sedang dijajah.  

Kemudian pesan dari Sakura tersebut ditanggapi oleh Njioer dengan 

penuh rasa syukur. Sakura akhirnya datang untuk menyelamatkan dirinya. 

Ia juga berdoa agar seluruh bangsa Asia berbahagia dalam lingkungan Asia 

sampai akhir zaman. Oleh karena di dalam kebahagiaan yang dirasakan 

sekarang masih banyak gangguan yang dialami, maka Njioer berusaha 

mengajak Sakura untuk bersama-sama berjuang demi tercapainya “Asia 
Merdeka”, “Asia Baru” yang bebas dari pengaruh Barat.  

Singkat cerita, ajakan Njioer diindahkan oleh Sakura, mereka  

bersama-sama mengerahkan segala daya upaya menciptakan kemakmuran 

bersama dengan cara “mempertahankan hak-hak Asia”. Semua itu 
dilakukan demi tercapainya Asia Raya. Kemudian, sandiwara radio ini 

ditutup dengan menyanyikan lagu berjudul Yaeshio. 

Dari sinopsis di atas, sandiwara radio Sakura dan Njioer ini 

menggambarkan hubungan negara Jepang dan Indonesia yang begitu dekat 

layaknya saudara. Tokoh Sakura merupakan sosok yang melambangkan 
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negara Jepang dan Njioer merupakan sosok yang melambangkan negara 

Indonesia.  

 

3.2.2 Analisis Slogan yang Terkandung dalam Naskah Sandiwara Sakura 

dan Njioer 

Seperti naskah propaganda lainnya, sandiwara radio Sakura dan 

Njioer sarat akan pesan propaganda di dalamnya. Slogan utama yang 

terdapat dalam naskah sandiwara radio ini, adalah “Asia untuk Asia”. 
Seperti kutipan dalam dialog seperti berikut ini: 

  

Njioer: ...Ada kalanja panggilan saudara njaring kedengaran, seroean jang 

menimboelkan harapan, harapan agar bertemoe lagi, bersatoe kembali 

dalam lingkoengan kita “Asia oentoek Asia”. 
Njioer: ...Biar apa terdjadi, pahlawan Asia akan moentjoel, akan tampil kemoeka, 

berdjoeang goena memerdekakan seloeroeh Asia, goena mentjapai 

kemakmoeran bersama dan melaksanakan kembali “Asia oentoek Asia” 
(Alif, 1943:95).  

 

Slogan “Asia untuk Asia” dalam dialog yang diucapkan oleh Njioer 
yang mengambarkan Indonesia, seolah mewakili bangsa Asia lainnya yang 

ingin hidup di Asia yang terbebas dari pengaruh Barat. Dari dialog tersebut 

bisa disimpulkan bahwa terdapat keinginan yang kuat dari bangsa Asia 

untuk dapat hidup tentram dan damai dalam lingkungan mereka sendiri 

(Asia). Singkatnya, pesan yang ingin disampaikan dari slogan “Asia untuk 
Asia” adalah bahwa Asia semestinya diperuntukan bagi Asia, bukan untuk 

Barat.  

Selanjutnya, Jepang ingin dirinya menjadi pemimpin bagi Asia. Hal ini 

tersirat dengan munculnya slogan “Iboe Asia” yang dimuat dalam dialog 

seperti berikut ini: 

 

Sakura: ...Mari bangkitkan semangat moeda, menoedjoe tjita-tjita moelia. 

Marilah bersatoe hati, kepada Iboe Asia hendaklah berbakti, marilah, 

satoekan djiwa dan soekma mentjapai Asia Raja nan moelia (Alif, 

1943:96).  
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Dialog di atas menggambarkan bahwa Jepang ingin Indonesia 

memiliki semangat yang menggebu layaknya semangat yang dimiliki oleh 

anak muda. Jepang mengajak rakyat Indonesia bersama-sama menyatukan 

jiwa dengannya. Dengan menghidupkan semangat muda, serta dengan 

penyatuan jiwa antara Jepang dengan Indonesia diharapkan dapat 

membantu upaya Jepang mewujudkan cita-cita mulia, yaitu terwujudnya 

Lingkungan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya.  

“Iboe Asia” di sini memiliki nilai Konfusianis, yaitu tentang oyako, 

etika yang mengatur tentang hubungan antara orang tua dan anak. Dalam 

etika Konfusianis, seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. 

Dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai “Iboe Asia”, merupakan isyarat 

bahwa hanya Jepang yang pantas menjadi pemimpin bagi negara-negara 

Asia. Jepang sebagai ‘ibu’ dan negara-negara Asia sebagai ‘anak’ yang wajib 

berbakti kepada orang tuanya. Hal ini pun merupakan bagian integral dari 

ideologi perang Jepang.  

Sementara itu, dalam slogan “Asia Ontoek Asia”, patut diduga 
dengan menjadikan dirinya sebagai pemimpin bagi negara-negara Asia, 

Jepang dapat  memanfaatkan baik sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia di negara Asia lainnya untuk menunjang kebutuhan perang 

melawan Barat. Slogan tersebut bisa dikatakan menjadi unsur propaganda 

Jepang yang terkuat, karena sulit bagi bangsa manapun menemukan 

counter slogan dengan kekuatan yang sebanding. 

Slogan lain yang ditemukan dalam naskah sandiwara Sakura dan 

Njioer  adalah ”Asia Baroe”. Seperti yang tertera dalam dialog berikut ini: 
 

Sakura: ...Timboel kehendak akan memerdekakan Asia, mentjiptakan dan 

menjoesoen “Asia jang Baroe, “agar kita bangsa-bangsa Asia jang 

setoeroenan adanja, berbahagia dalam lingkoengan kita. Berkat 

lindoengan Maha Dewata kita sekarang telah bertemoe kembali. Marilah 

kita sekali lagi bersjoekoer atas kedjadian ini! (Alif, 1943:96). 

 

Kutipan di atas menyebutkan bahwa Jepang ingin memerdekakan 

Asia dari penjajahan Barat, dan menciptakan “Asia Jang Baroe”. Dalam 
Sakura dan Njioer di atas telah dibahas bahwa, pendudukan Jepang di 

Indonesia merupakan hal yang baru bagi Indonesia yang berada dalam 



Jurnal Kajian Jepang 

Vol. 3 No. 1, April 2019 

21 

 

genggaman kolonialisme Barat (Belanda), yang  memberikan kesengsaraan 

belaka,  serta tidak memberikan kemajuan apapun bagi bangsa Indonesia. 

Selain itu, dialog di atas menyatakan bahwa Jepang ingin bangsa-bangsa 

Asia yang satu keturunan dapat hidup bahagia dalam satu lingkungan yang 

disebut Lingkungan Persemakmuran Asia Timur. 

 Slogan Jepang juga disisipkan dalam lirik lagu Yaeshio yang  menjadi 

penutup sandiwara radio Sakura dan Njioer. Yaeshio merupakan lagu yang 

bertemakan persahabatan Jepang dan Indonesia. Kata yaeshio merupakan 

gabungan dari dua kata, secara harfiah yae berarti “berlapis-lapis”, 
sedangkan shio berarti “gelombang” atau dapat diartikan “ombak”, maka 
yaeshio dapat diartikan “ombak yang menggulung”. Berikut lirik lagu 
Yaeshio tersebut:  

 

1- Yaeshio no toutsu wadatsumi, amaterasu kami no kuni yori 

Oomikoto kashiko mimatsuri, miikusa no fune wo susumete 

Harakara to koko ni tsudoeri 

2- Hi no moto wa Ajia no hikari, sumeragi no oumi gokoro wo 

Oro ga meru tamikusa warera, minami no yashi no shima yori  

Makotoba chikai matsuran 

3- Yaeshio ya sachi no kayoiji, nami yosete wakuya chikara no 

Atarashiki Unabara bito zo, ooinaru Ajia okosu 

Miikusa ni furui tatabaya 

Terjemahan: 

1- Dewa laut nun jauh di sana, dari negeri Dewi Amaterasu 

        Atas titah Kaisar, kapal perang melaju 

        Saudara kandung telah berkumpul di sini 

2- “Jepang adalah Tjahaja Asia”, hati Kaisar yang mulia 

        Kami rakyat jelata, dari pulau pohom nyiur di Selatan 

        Kami persembahkan sumpah pada yang mulia 

3- Ombak bergulung dan jalan kebahagiaan, ombak memecah karang 

        Orang yang pertama kali datang ke laut, melihat kebangkitan Asia Raya 

        Marilah bangkit untuk peperangan suci 

 

Pada bait kedua ditemukan slogan “Jepang Tjahaya Asia,” yang 
dikaitkan dengan penantian terhadap kedatangan bangsa Jepang yang 

diharapkan mampu membebaskan bangsa Asia dari belenggu Barat.  
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Jepang berharap agar sikap rakyat Indonesia dapat sesuai dengan isi 

lagu Yaeshio tersebut, yaitu dengan senang hati menyambut 

kedatangannya. Jepang membawa “titah Dewa”, oleh karena itu, Jepang 
menjadi bangsa Asia yang berbeda, lebih maju dari bangsa Asia lainnya, 

maka Jepang mengharapkan bangsa Asia lain mau mengikuti Jepang demi 

perubahan ke arah yang lebih baik.  

Slogan “Jepang Tjahaja Asia” dalam naskah sandiwara tersebut 
sebenarnya  merupakan bagian dari Gerakan Tiga A yang dibangun pada 

awal pendudukan Jepang pada bulan April 1942, yang dipimpin oleh 

Syamsuddin. Shigeru Sato (1994) dalam bukunya, “War, Nationalism, and 

Peasants: Java Under the Japanese Occupation 1942-1945”, menyatakan 

bahwa, Syamsuddin mengartikan cahaya tersebut dalam dua makna, yaitu 

pertama, keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia pada 1905 telah  

membuat mata bangsa Asia lain terbuka. Kemenangan tersebut  menaikkan 

pamor Jepang sebagai negara Asia pertama yang berhasil mengalahkan 

bangsa Barat, sekaligus memberi semangat pada bangsa Asia lainnya, 

terutama yang berada di bawah pendudukan Barat, dan menginspirasi 

mereka untuk optimis dan bangkit. Makna kedua adalah keberhasilan 

Jepang menyerang pangkalan militer angkatan laut Amerika di Pearl 

Harbour, Hawaii pada 8 Desember 1941. Penyerangan yang menjadi bukti 

bahwa Jepang ingin menunjukkan kepada bangsa Barat bahwa kekuatan 

bangsa Jepang sebagai bangsa Asia tidak dapat dipandang sebelah mata, 

dan untuk membuktikan bahwa bangsa Asia dapat bangkit serta bebas dari 

penjajahan Belanda. Muatan ideologi dalam slogan ini jelas memprovokasi 

gagasan tentang Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, di 

bawah “ideologi sistem kekaisaran”. 

 

4. Kesimpulan 

Slogan yang ditemukan di dalam naskah sandiwara yang telah 

diuraikan di atas jelas berakar dari pemikiran Konfusianis Jepang yang telah 

dijalankan dalam kehidupan keseharian masyarakat Jepang. Hirarki 

antarmanusia merupakan dasar dari etika Konfusianis yang sebetulnya telah 

ditiru Jepang dari bangsa Cina. Slogan “Saudara Toea”, berhubungan 

dengan nilai Kyodai, (etika hubungan antara kakak dan adik). ‘Saudara Toea’ 
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memiliki makna bahwa Jepang adalah pihak yang tua yang  harus dihormati 

oleh Indonesia sebagai ‘saudara muda’. Dalam  perannya  sebagai ‘saudara 
toea’, Jepang berhak dan dapat menentukan apa yang baik bagi ‘saudara 
muda’nya. Dalam konteks ini, Jepang ingin membuat Indonesia segan dan 

tunduk terhadap Jepang. Slogan “Iboe Asia” pun merupakan abstraksi dari 
pemikiran Konfusianis Jepang. Oyako, etika tentang hubungan antara orang 

tua dan anak, anak yang diharapkan berbakti kepada orang tuanya. Kedua 

slogan tersebut, digunakan sebagai salah satu upaya mobilisasi agar lebih 

mudah dilakukan, untuk mencapai keberhasilan memenangkan Perang Asia 

Timur Raya. 

Slogan “Doenia Baroe”, “Asia Jang Baroe”, “Asia Ontoek Asia,” dan 
“Jepang Tjahaja Asia”  yang ditemukan di dalam naskah drama pun hampir 

semuanya mencerminkan “ideologi kekaisaran”, yang diusung Jepang pada 

masa perang, yakni menguasai Asia dengan Jepang sebagai pemimpin. 

Melalui slogan-slogan ideologis yang diusung pada masa perang, Jepang 

memberitahukan keinginan mereka kepada rakyat Indonesia, yakni 

meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar bersatu melawan Barat 

dalam perang ‘suci’, yang pada akhirnya membangun blok kawasan yang 

diinginkan Jepang, yaitu Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, 

di bawah kepemimpinan Jepang.  

Walaupun telah didapat kesimpulan demikian, masih terbuka untuk 

melakukan penelitian lebih tajam  mengenai muatan ideologi Jepang secara 

lebih konkrit yang ada dalam slogan-slogan yang diciptakan semasa periode 

Pendudukan Jepang (1942-1945). 
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Jepang dan Kerjasama Energi Regional di Kawasan Asia Timur 

Laut 

 

M. Mossadeq Bahri 

 

Abstract 

The Asia-Pacific region in general and Northeast Asia in particular is highly 

dependent on external energy supplies, especially oil. What is common in 

Northeast Asia is that most of the economies have experienced higher rates of 

growth in demand, either in the past or at present, are highly dependent on 

energy imports, and have good prospects for increasing natural gas consumption 

and regional cooperation.  For Japan, energy and security are inextricably 

intertwined.  Part of this reflects simple economic reality.  Japan, the world’s 
fourth-largest consumer of energy after the United States, China and Russia, must 

import over 80 percent of its energy needs. This paper will examine the issues –
economic, political, and —geostrategic that are shaping Japan’s evolving approach 
to energy security. Energy markets are undergoing rapid change, and Japan’s 
leaders recognize that this change requires policy reevaluation and adjustments.   

Keywords: energy policies, energy security, regional cooperation, economic 

growth, national security. 

1. Pendahuluan 

Saat ini, energi menjadi komoditas yang sangat penting bagi 

kelangsungan kehidupan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, masalah 

energi menjadi penting dibicarakan dalam kaitannya dengan semakin 

berkurangnya sumber daya energi di dunia ini. Sumber daya energi 

termasuk dalam salah satu jenis sumber daya alam. Terdapat tiga macam 

sumber daya alam, 1 yaitu: (1) sumber daya yang tidak dapat diperbaharui 

dan terus berkurang, (2) sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, 

namun dapat digantikan, dan (3) sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. Sebagian besar dari sumber daya energi yang dipakai adalah 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat digantikan. 

Dengan proses industrialisasi yang berlangsung di banyak negara, 

pemintaan terhadap sumber daya energi tentunya melonjak tajam. 

Sebagian negara-negara di dunia dapat memenuhi kebutuhan energinya 

karena memang dikaruniai sumber daya energi yang berlimpah. Namun 

sebagian lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan energi domestiknya 
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karena memang hanya mempunyai sedikit sumber daya energi atau bahkan 

tidak punya sama sekali. Kondisi ini mengakibatkan terciptanya 

ketergantungan negara-negara yang tidak punya atau hanya mempunyai 

sedikit  sumber daya energi pada negara-negara yang punya banyak dan 

berbagai macam sumber energi. Contohnya dapat dilihat dari 

ketergantungan negara di kawasan Asia Timur Laut terhadap negara-negara 

di kawasan Timur Tengah yang memang merupakan negara-negara 

produsen minyak, salah satu sumber energi primer.  

Sejak akhir 1960-an, negara-negara di kawasan ini melaksanakan 

industrialisasi di segala bidang. Mereka membangun dan 

mengembangtumbuhkan sektor teknologi, komunikasi, industri, 

perdagangan, dan transportasi. Hasil yang dicapai adalah Asia Timur Laut 

menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan dibutuhkannya energi guna mendukung industrialisasi yang 

sedang mereka jalankan. Sampai dengan saat ini pun, kebutuhan energi 

kawasan ini terus bertambah.  Data menunjukkan bahwa permintaan energi 

di kawasan pada tahun 1995 telah mencapai empat kali lipat sejak tahun 

1975 dan akan terus menunjukkan kenaikan sebesar 4% antara tahun 1995-

2010. Kenyataan ini jauh di atas penggunaan energi secara global yang 

hanya mencapai angka 2.3% per tahun antara tahun 1975-1995 dan 

diperkirakan hanya akan mencapai 2.1% antara periode 1995-2010.2 Apalagi 

di kawasan ini terdapat Cina yang mulai berkembang sebagai sebuah 

kekuatan industri baru yang dalam prosesnya sangat membutuhkan 

pasokan energi yang sangat banyak.   

Kiranya tak ada yang membantah bahwa sampai saat ini Jepang 

masih memegang posisi sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar 

di kawasan. Oleh karena itu, sangat logis ketika kebutuhan energi Jepang 

memang sangat besar. Sejak tahun 2000, dia menjadi negara pengkonsumsi 

energi terbesar keempat di dunia setelah AS, China, dan Rusia.3 Jepang juga 

telah berkembang sebagai negara industri maju, di mana kebutuhan energi 

tidak saja ditujukan bagi kebutuhan industrinya, namun juga untuk 

kebutuhan sehari-hari masyarakatnya (misalnya, keperluan listrik rumah 

tangga, transportasi, dan lain-lain). Dengan banyaknya kebutuhan energi 

dan kurangnya sumber daya energi yang dimiliki oleh Jepang, hal ini  

menyebabkan energi menjadi kepentingan yang sangat vital bagi 

perekonomian Jepang. Sangat kurangnya sumber daya energi telah 

menyebabkan Jepang sangat bergantung tehadap impor energi untuk 
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persediaan dalam negeri sampai dengan lebih dari 80% kebutuhan energi 

Jepang seluruhnya. Sebagai contoh data konsumsi energi Jepang, konsumsi 

energi primer yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan industri 

mencapai 55,2% dan non industri mencapai 44,8%, dan sebagian besar 

kebutuhan energi tersebut berasal dari hasil impor. Ketergantungan 

terhadap minyak yang termasuk sumber energi primer mencapai lebih dari 

55% dari total sumber energi primer yang dibutuhkan oleh Jepang, di mana 

99%-nya merupakan hasil impor. Yang cukup mengkhawatirkan, data di atas 

hanyalah data yang diambil dari minyak saja artinya hanya dari satu sumber 

energi saja, tidak termasuk sumber energi lain seperti gas alam atau batu 

bara. Data tahun 2001 menunjukkan bahwa 16.2% kebutuhan energi Jepang 

berasal dari batu bara, 3.6% dari energi  hidroelektrik, dan 13.2% dari gas 

alam. Jadi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan Jepang akan 

energi sangat besar di mana di sisi lain Jepang tidak memiliki sumber-

sumber energi tersebut. 

 

2. Permasalahan  

Dengan menyadari pentingnya energi bagi kepentingan Jepang, 

pemerintah segera membuat pedoman bagi kebutuhan energi dengan 

membuat kebijakan energi nasional. Secara filosofis, kebijakan energi 

Jepang memiliki tiga tujuan utama yang seringkali dikenal sebagai 3 E’s  
yang terdiri dari Energy Security (keamanan energi), Economic Growth 

(pertumbuhan ekonomi), dan environmental Protection (perlindungan 

lingkungan). Ketiganya diharapkan dapat dicapai pemerintah Jepang secara 

simultan ketika menerapkan kebijakan energi nasionalnya. Sebagai negara 

dengan kebutuhan energi yang besar, Jepang sangat berkepentingan untuk 

mewujudkan sebuah kerjasama energi regional di kawasan Asia Timur Laut. 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa kawasan Asia Timur Laut adalah 

kawasan yang sedang berkembang dan kebutuhan energinya untuk proses 

industrialisasi sangat banyak. Selain murni kebutuhan ekonomi, kebutuhan 

energi juga dapat menjadi ancaman keamanan bagi negara-negara di Asia 

Timur Laut yang saling ”bersaing” untuk memperebutkan sumber energi. 
Oleh karena itu, Jepang merasa sebuah kerjasama energi regional sangatlah 

dibutuhkan.  

Di kawasan Asia Timur Laut Jepang adalah pelopor dalam upaya 

mewujudkan kerjasama regional. Oleh karena itu Jepang, sebagai negara 
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yang memiliki kepentingan energi terbesar di kawasan ini, bermaksud 

mengembangkan kerjasama secara regional agar dapat lebih mudah 

mengkonsolidasikan kepentingannya dengan negara-negara lain yang juga 

memiliki kebutuhan terhadap  energi. Saat ini juga telah timbul kesadaran 

negara-negara lain di kawasan bahwa kerjasama akan jauh lebih 

menguntungkan bagi sekelompok negara yang memang memiliki 

kepentingan yang sama, yaitu kepentingan kebutuhan akan energi. Dengan 

adanya kerjasama energi di kawasan, alokasi sumber energi akan dapat 

dilakukan secara terkoordinasi, sekaligus juga menjauhkan masing-masing 

negara dari potensi konflik yang dapat ditimbulkan oleh kebutuhan yang 

sama akan energi. 

Makalah ini akan melihat kepentingan nasional Jepang sebagai dasar 

bagi Jepang untuk mendukung pengembangan sebuah kerjasama energi 

regional di kawasan. Secara singkat, yang akan menjadi permasalahan 

dalam makalah ini “apakah pertimbangan Jepang dalam mendukung 

pengembangan kerjasama energi regional di kawasan Asia Timur Laut?.” Di 

bagian pembahasan, penulis juga akan melihat kebijakan energi nasional 

Jepang karena keterkaitannya yang erat dengan pertimbangan Jepang 

untuk mendukung kerjasama energi regional.  

Penelitian yang terkait kerjasama energi regional di kawasan Asia 

Timur Laut ini sudah banyak dilakukan, baik oleh ilmuwan dari kalangan 

akademisi, mau pun oleh institusi yang ada kaitannya dengan energi. Studi 

yang dilakukan Kang WU, Batsaikhan USUKH dan Bulganmurun TSEVEGJAV 

(2005), ilmuwan yang mewakili kalangan akademisi, melihat peran 

Mongolia sebagai salah satu negara dalam skema kerjasama energi di 

kawasan Asia Timur Laut. Keduanya menyimpulkan bahwa kebutuhan 

energi Mongolia sebagai negara yang sedang berkembang sangat 

bergantung pada kebijakan energi negara-negara industri maju di kawasan. 

Sebagai negara yang tidak punya sumber energi, sedang berkembang, peran 

Mongolia hanya sebagai pengikut, tidak sebagai pemain. Sedangkan studi 

yang dilakukan Bok-Jae Lee, Won-Woo Lee, dan Chang-Won Park (2002), 

serta studi Kazuya Fujime (2003),   yang mewakili institusi energi melihat 

problem dan prospek dari kerjasama energi regional di kawasan Asia Timur 

Laut. Patut dicatat, penelitian ini sebagian besar hanya berkaitan dengan 

masalah operasional dan aspek birokrasi dari kerjasama regional. 
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3. Kerangka Pemikiran  

Kerjasama regional merupakan salah satu alternatif bagi negara-

negara di kawasan Asia Timur Laut dalam memecahkan masalah energi di 

antara mereka. Dalam perkembangannya, oleh karena kepentingan yang 

sama yaitu kebutuhan akan energi, negara-negara Asia Timur Laut mulai 

mempertimbangkan kerjasama regional atau kerjasama multilateral di 

kawasan mereka. Pertimbangan ini datang terutama dari negara-negara 

yang memiliki kepentingan terbesar, seperti Jepang. Menurut Robert 

Axelrod dan Robert Keohane, kerjasama dapat terjadi antara negara-negara 

dalam sistem internasional. Dalam hal ini, meskipun ada kepentingan-

kepentingan yang bertentangan antar negara-negara tersebut, kerjasama 

tetap dapat dilakukan jika negara-negara tersebut memiliki kepentingan 

mendasar yang sama. Axelrod dan Keohane juga mengemukakan bahwa 

negara-negara melakukan perhitungan untung-rugi sebelum mereka ikut 

serta dalam sebuah kerjasama.4
 

Kebijakan energi Jepang terdiri dari dua pilar. Pilar pertama meliputi 

tanggapan atau reaksi Jepang terhadap berbagai peristiwa krisis minyak, 

atau secara umum terhdap berbagai permasalahan krisis energi. Pilar 

pertama ini berkaitan erat dengan tujuan keamanan energi sebagai poin 

terpenting dalam kebijakan energi Jepang. Pilar kedua yaitu perlawanan 

terhadap masalah pemanasan global. Hal ini berkaitan dengan poin 

perlindungan lingkungan dalam kebijakan energi Jepang. Selain itu, 

kebijakan energi Jepang juga berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan 

upaya diplomasi regional.5 Bahkan lebih lanjut, kebijakan energi Jepang juga 

dapat berkaitan dengan kebijakan keamanan, terutama mengenai tujuan 

keamanan energi Jepang. Pada akhirnya, kebijakan energi Jepang ini 

bersifat multidisipliner, dimana banyak hal atau bidang yang turut 

mempengaruhinya. 

Tujuan utama kebijakan energi Jepang yaitu untuk mencapai 3 E’s 
yang terdiri dari keamanan energi (energy security), pertumbuhan ekonomi 

(economic growth), dan perlindungan lingkungan (environmental 

protection). Jepang memiliki ketergantungan energi yang cukup tinggi bila 

dilihat dari besar ketergantungan terhadap impor energinya, yang pernah 

mencapai 81 persen pada tahun 1996.6  Oleh karenanya, isu keamanan 

energi menjadi hal yang terpenting dalam kebijakan energi Jepang. Bahkan 

isu keamanan energi inilah yang menjadi dasar pembentukan Badan Energi 
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Internasional (International Energy Agency). Kebijakan keamanan energi 

Jepang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat jangka pendek dan 

jangka panjang. Kebijakan yang bersifat jangka pendek mencakup upaya-

upaya yang ditujukan untuk memenuhi supply energi atau ketersediaan 

energi bagi kebutuhan domestik Kebijakan yang bersifat jangka panjang 

meliputi upaya mengurangi ketergantungan impor supply energi, 

mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi (misalnya dengan 

mengembangkan energi alternatif), mengurangi ketergantungan impor 

minyak bumi dari negara-negara produsen di Timur Tengah (misalnya 

dengan mengimpor dari negara-negara produsen di kawasan lain), 

mengurangi persentase impor minyak bumi dari total impor negara, dan 

mengembangkan konservasi energi.7 Dalam hal ini, sebagai salah satu 

negara pengimpor energi terbesar di dunia, maka otomatis kebijakan energi 

Jepang memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi pasar energi dunia. 

Dalam kasus ini, penulis melihat peran Jepang sebagai negara yang 

memiliki kekuatan ekonomi terkuat di kawasan Asia Timur Laut, namun 

memiliki kekurangan yang sangat signifikan dalam hal sumber daya energi 

sehingga sejak dahulu Jepang menjadikan energi sebagai kepentingan 

vitalnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur 

semakin berjalan cepat. Jepang pun turut mempertimbangkan power 

ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara industri berkembang lainnya, 

seperti RRC dan Korea Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

tersebut secara otomatis turut mendukung perkembangan industrialisasi, 

yang kemudian mengakibatkan pelonjakan jumlah permintaan energi oleh 

negara-negara Asia Timur. Kawasan Asia Timur memiliki kerapuhan dalam 

hal energi dan sumber daya alam, dimana melalui sumber daya yang 

mereka miliki masih kurang mencukupi memenuhi sendiri kebutuhan energi 

mereka. Selain itu, beragamnya jumlah kepemilikan sumber daya energi 

berikut beragamnya jumlah permintaan akan energi di antara mereka turut 

menyebabkan perbedaan tingkat kepentingan terhadap energi pada 

masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu Jepang, sebagai negara 

yang memiliki kepentingan energi terbesar di kawasan ini, bermaksud 

mengembangkan kerjasama secara regional agar dapat lebih mudah 

mengkonsolidasikan kepentingannya dengan negara-negara lain yang juga 

memiliki kebutuhan terhadap impor energi.  

Kerjasama regional merupakan salah satu alternatif bagi negara-

negara di kawasan Asia Timur dalam memecahkan masalah energi diantara 
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mereka. Menurut Park Sa-Myung, regionalisme dapat menjadi batu 

loncatan menuju suatu kerjasama internasional yang bersifat lebih luas 

lagi.8  Dalam bidang energi, negara-negara Asia Timur sudah sejak lama 

melakukan kerjasama internasional. Namun, kerjasama tersebut lebih 

cenderung yang bersifat bilateral, baik antarnegara di dalam kawasan 

sendiri maupun dengan negara-negara di luar kawasan. 

Dalam perkembangannya, oleh karena kepentingan yang sama yaitu 

kebutuhan akan energi, negara-negara Asia Timur mulai 

mempertimbangkan kerjasama regional atau kerjasama multilateral di 

kawasan mereka. Pertimbangan ini datang terutama dari negara-negara 

yang memiliki kepentingan terbesar, seperti Jepang. Menurut Chung Utak, 

kerjasama ini dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi negara-

negara Asia Timur khususnya dan dunia pada umumnya.9 Pertama, adanya 

mekanisme multilateralisme di kawasan Asia Timur dapat mencegah 

security dilemma diantara Jepang dan Cina (RRC). Kedua kekuatan regional 

ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan hegemon regional di Asia 

Timur. Adanya kerjasama regional atau kerjasama multilateral di kawasan 

ini dapat mengurangi persaingan regional diantara mereka. Kedua, Jepang 

akan menjaga kestabilan pasar Asia bagi keberlangsungan aktivitas ekspor, 

impor, dan investasi sumber daya melalui wadah kerjasama regional atau 

kerjasama multilateral ini. Ketiga, kerjasama ini mendukung bagi 

pemeliharaan perdamaian di kawasan, dan dapat menjadi salah satu solusi 

dalam memecahkan permasalahan, dalam kasus ini yaitu permasalahan 

energi yang dikhawatirkan dapat menjadi pemicu konflik akibat 

kepentingan energi negara-negara Asia Timur. 

Melihat berbagai keuntungan yang akan diperoleh tersebut, Jepang 

melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijakan energinya 

dewasa ini. Jepang telah memiliki kebijakan energi semenjak sebelum 

Perang Dunia II.10 Walaupun tujuan utama kebijakan ini tidak banyak 

berubah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya yang besar, 

tetapi Jepang melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi domestik 

dan internasional yang menyertainya.  

Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan masalah energi 

tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu kebijakan luar 

negeri.11  Hal-hal  yang menjadi tujuan utama dalam kebijakan energi, 

misalnya keamanan energi dalam kebijakan energi Jepang, akan sangat 

berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Demikian pula dengan adanya 
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ketergantungan akan impor energi yang sangat tinggi. Bahkan pengaruh 

yang muncul tidak hanya terhadap kebijakan luar negeri negara pengimpor 

energi tetapi juga negara pengekspor energi. 

 

4. Pembahasan  

Dalam bagian ini, penulis akan membahas pertimbangan-

pertimbangan Jepang dalam mengembangkan sebuah kerjasama energi 

regional di kawasan Asia Timur Laut. Pembahasan akan penulis bagi dua, di 

bagian pertama penulis akan melihat energi sebagai kepentingan nasional 

yang vital bagi Jepang sehingga memunculkan sebuah kebijakan energi 

nasional dan di bagian kedua penulis akan melihat pertimbangan dan 

kepentingan nasional Jepang tersebut yang diwujudkan melalui dukungan 

Jepang terhadap pembentukan sebuah kerjasama energi regional.  

 

4.1  Kebijakan Energi Nasional Jepang  

Seperti telah penulis sebutkan di bagian latar belakang bahwa 

Jepang adalah salah satu negara dengan kebutuhan energi  yang sangat 

besar. Ketergantungan Jepang terhadap sumber energi sangat besar hingga 

impor energi mencapai angka 80% dari  seluruh kebutuhan energi Jepang. 

Hal inilah yang menyebabkan kebijakan energi Jepang seakan “didikte” oleh 
ketergantungannya terhadap energi. Kerapuhan Jepang terhadap sumber 

daya energi ini terlihat sejak terjadinya peristiwa krisis minyak akibat Perang 

Arab-Israel di tahun 1973. Krisis minyak ini sangat berpengaruh terhadap 

Jepang, baik secara psikologis maupun secara ekonomis. Pada waktu itu, 

naiknya biaya energi karena krisis minyak telah mengakibatkan dampak 

buruk bagi kehidupan ekonomi Jepang. Dampaknya terhadap ekonomi 

Jepang pada saat itu sangat besar sehingga menyebabkan penurunan 

pertumbuhan GDP (Gross Domestic Poduct), dari 5.1% sampai 0.5%. Krisis 

ini menyebabkan pemerintah Jepang pada waktu itu untuk segera 

melakukan penilaian terhadap kebijakan energi nasional Jepang. 

Sebenanya, sejak sebelum Perang Dunia II, Jepang telah memiliki kebijakan 

energi nasional yang intinya kurang lebih untuk memenuhi kebutuhan 

energi domestiknya yang begitu besar. Namun baru di tahun 1950-an-lah 

konsumsi minyak Jepang meningkat tajam setelah sebelumnya banyak 

mengandalkan batu bara. 

Kebijakan energi nasional Jepang sempat dituangkan dalam 

"Gambaran Jangka Panjang Persediaan dan Permintaan Energi" yang 
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dikeluarkan pemerintah pada tahun 1967. Pada saat itu, kebijakan ini 

digunakan sebagai pedoman yang digunakan untuk “mempertemukan” 
persediaan energi agar sesuai dengan rencana jangka panjang tentang 

permintaan terhadap energi dalam negeri. Namun terbukti ketika terjadi 

krisis minyak yang pertama kebijakan ini tidak cukup efektif bagi Jepang. 

Pada saat terjadi krisis, sangat sulit bagi Jepang untuk tetap melaksanakan 

berbagai kegiatan ekonominya yang didasarkan pada minyak yang pada 

saat itu sangat mahal pasarannya di dunia. Oleh karena itulah, pemerintah 

Jepang menyadari bahwa keamanan energi atau mengamankan persediaan 

energi yang stabil menempati prioritas utama dalam kebijakan Jepang. 12 

Di tahun 1975, pemerintah Jepang memberlakukan stockpiling law, 

atau Undang-Undang Penimbunan. Di tahun yang sama, Komite penasihat 

energi Jepang mengeluarkan empat panduan untuk menjamin keamanan 

energinya, yang pertama, mengurangi dependensi terhadap minyak dengan 

mencari sumber energi alternatif dan melakukan diversifikasi sumber 

energi, yang kedua adalah melakukan stabilisasi persediaan minyaknya, 

yang ketiga, mempromosikan konservasi energi dan yang terakhir adalah 

memfasilitasi proyek riset dan pengembangan untuk mencari sumber-

sumber energi baru. Di tahun 1970-an ini, yang menjadi penekanan bagi 

pemerintah Jepang adalah nomor dua dan tiga. Jelas terlihat bahwa dengan 

terjadinya krisis minyak yang pertama Jepang menyadari bahwa energi, 

terutama minyak sebagai sumber energi primer yang banyak digunakan di 

industri Jepang, adalah kepentingannya yang sangat vital dan Jepang mulai 

melihat kebijakan energi nasional sebagai sesuatu yang sangat penting.  

Di tahun 1978, dengan timbulnya lagi krisis minyak dunia, Jepang 

kembali menilai kebijakan energi yang dilakukannya. Pada saat itu, harga 

minyak per barel di dunia selalu berubah-ubah yang artinya semakin 

meningkatkan kerapuhan Jepang sebagai negara yang tidak memiliki 

sumber energi yang signifikan. Di tahun 1979, pemerintah Jepang 

mengeluarkan standar untuk seluruh sektor yang menggunakan energi dan 

menyerukan untuk melakukan efisiensi energi.13 Pada waktu itu, meskipun 

krisis minyak yang kedua berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jepang 

karena harga minyak meningkat lebih besar daripada krisis minyak pertama, 

namun efeknya tidak separah krisis minyak yang pertama. Hal ini terkait 

erat dengan berbagai tindakan antisipatif yang langsung diterapkan oleh 

pemerintah Jepang setelah terjadinya krisis minyak 1973.   
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Di tahun 1980, harga minyak yang tadinya hanya $13.7 melonjak 

menjadi $34 per barel. Dengan terjadinya krisis minyak di tahun 1990, 

seiring dengan terjadinya Perang Teluk, pertumbuhan GDP Jepang kembali 

turun, dari 5.6 % di tahun 1990 menjadi 3.1% di tahun 1991. Untuk itu, 

Jepang telah mengadopsi beberapa tindakan untuk mencegah dampak 

negatif dari krisis minyak. Beberapa tindakan yang dilakukan Jepang 

tentunya berkaitan erat dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan 

Jepang terhadap energi, terutama minyak. Pendekatan yang digunakan 

pemerintah Jepang terdiri dari empat bagian:14 

1. Diversifikasi energi: dengan fokus utama penggunaan sumber energi 

alternatif, yaitu energi nuklir, serta LNG, dan batu bara.  

2. Diversifikasi negara-negara produsen: untuk mengurangi 

ketergantungan Jepang yang sangat tinggi terhadap minyak dari 

negara-negara Timur Tengah, Jepang mempromosikan hubungan 

dengan negara-negara lain penghasil minyak mentah seperti Cina, 

Indonesia, dan Meksiko.  

3. Konservasi energi: melibatkan serangkaian tindakan untuk 

melaksanakan konservasi energi, diantaranya mengurangi 

permintaan, meningkatkan kemandirian, mengurangi emisi, dan 

mengurangi biaya energi. Jepang juga melaksanakan konservasi 

energi dengan jalan peningkatan efisiensi energi (micro energy 

conservation) dan merubah orientasi industrinya ke industri-industri 

yang tidak terlalu menggunakan banyak energi (macro energy 

conservation). Sebagai hasilnya, sampai dengan saat ini efisiensi 

energi Jepang telah meningkat sampai dengan hampir 30%. 

4. Persiapan untuk hal-hal yang bersifat mendadak: berdasarkan 

pengalaman dua krisis minyak sebelumnya, Jepang telah mengatur 

stok minyak yang dimiliki swasta setidaknya sampai dengan 70 hari; 

penyimpanan oleh pemerintah sampai dengan 50 juta kilo liter 

barel; dan kombinasi antara cadangan minyak pemerintah dan 

swasta untuk 160 hari. Hal ini dilakukan sebagai tindakan antisipatif 

terhadap kemungkinan terjadinya krisis minyak. 

Pendekatan ini dapat dikatakan berhasil dengan berkurangnya 

ketergantungan Jepang terhadap minyak sebagai sumber energi utamanya. 

Di tahun 1973 persentase ketergantungan Jepang terhadap minyak masih 
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mencapai angka 78%, sedangkan di tahun 2000, jumlah ini telah berkurang 

hingga 52%. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap minyak sebagai 

sumber utama energi masih merupakan jumlah yang sangat besar. Berikut 

penulis tampilkan tabel pemakaian energi di Jepang per sektor. Data yang 

disajikan menggunakan satuan juta kiloliter ekuivalen dengan minyak. 

 

Sector  FY 1985  
FY 

1990  

FY 

1991  

FY 

1992  

FY 

1993  

FY 

1994  

FY 

1995  

Industry  236  183  185  181  182  188  192  

 (0.2%) (1.7%) (1.1%) 
(-

2.0%) 
(0.4%) (3.5%) (2.2%) 

Households  109  85  89  93  94  97  102  

 (4.2%) (0.0%) (4.7%) (3.9%) (1.1%) (3.2%) (5.0%) 

Transportation  67  80  84  86  87  91  94  

 ( 2.2%) (5.3%) (5.0%) (2.2%) (0.9%) (4.7%) (3.1%) 

Total  413  349  358  360  362  376  388  

 (1.6%) (2.3%) (2.6%) (0.4%) (0.7%) (3.7%) (3.2%) 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber yang berasal dari Kementerian Perdagangan 

Internasional dan Industri Jepang (MITI). Sejak tahun 2001 berubah nama menjadi 

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI). Untuk jelasnya 

lihat https://www.meti.go.jp 

Tabel 2.1 Pemakaian energi di Jepang per sektor  

 

Kebijakan energi nasional ini telah mengalami berbagai perubahan-

perubahan yang dramatis selama satu abad terakhir. Artinya kebijakan ini 

terus berubah seiring dengan keadaan yang juga berubah, misalnya setelah 

berakhirnya Perang Dingin atau globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, untuk 

menjamin keamanan energinya, kebijakan energi Jepang ditujukan untuk 

mencapai tiga hal berikut: Energy Security (keamanan energi), Economic 

Growth (pertumbuhan ekonomi), Environmental Protection (perlindungan 

lingkungan). Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk 

mengurangi biaya ketersediaan energi melalui berbagai proses deregulasi 

dan liberalisasi, atau perlindungan lingkungan yang ditujukkan untuk 

https://www.meti.go.jp/
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mengurangi  emisi gas CO2 untuk mencegah terjadinya proses pemanasan 

global.15 Ketiga tujuan ini akan penulis jelaskan lebih lanjut. Untuk 

keamanan energi, karena Jepang sangat tergantung terhadap impor energi 

primer  lebih dari 80%,  di mana 99.7% adalah minyak, keamanan energi 

telah menjadi tujuan utama dari kebijakan energi Jepang. Tindakan-

tindakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan peningkatan 

keamanan energi Jepang di antaranya:16 

1. Diversifikasi sumber minyak agar tidak sepenuhnya tergantung 

terhadap negara-negaa Timur Tengah, dimana di tahun 1995, 

78.6% persediaan minyak Jepang datang dari Timur Tengah. 

2. Mengembangkan pemakaian tenaga nuklir dan sumber energi 

alternatif lainnya seperti batu bara, gas alam, dan sumber energi 

yang dapat diperbaharui, untuk mengurangi impor minyak. 

Sebagai hasil dari perubahan dalam kebijakan energi Jepang ini, 

penggunaan tenaga nuklir Jepang meningkat pesat antara tahun 

1985 sampai dengan tahun 1996, dan porsi penggunaan minyak 

dari seluruh kebutuhan energi Jepang menurun dari angka 80% 

sejak terjadinya krisis minyak sampai dengan 55% di tahun 2004.  

3. Memberlakukan tindakan-tindakan yang ditujukkan untuk 

efisiensi energi pada sektor industri, bangunan, dan transportasi.  

Selanjutnya, tujuan kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Seperti 

telah diketahui bahwa Jepang sangat banyak menggunakan energi dan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan energi sangatlah mahal 

di Jepang. Biaya energi yang tinggi ini masih mampu ditanggung oleh 

pemerintah Jepang ketika pertumbuhan ekonomi sedang tinggi-tingginya. 

Namun, mahalnya energi tentunya menjadi masalah besar ketika keadaan 

ekonomi Jepang sedang menurun, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi 

sedang stagnan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah 

Jepang melakukan beberapa tindakan deregulasi terhadap beberapa aspek 

penting dalam ekonomi energinya sebagai cara untuk meningkatkan 

efisiensi ekonomi, menurunkan harga energi, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan meningkatkan daya kompetisi industri-industri yang padat-

energi. Tiga tahun ke belakang, Jepang telah mengambil beberapa tindakan 

untuk menderegulasikan seluruh aspek dari sektor energi, di antaranya: 
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1. Deregulasi sektor perminyakan: Jepang telah memberlakukan 

hukum dan tindakan-tindakan administratif untuk mendorong 

kompetisi dan menurunkan harga di pasar gas dan minyak.  

2. Deregulasi sektor gas alam: di tahun 1995, Undang-Undang 

Pemakain Gas Untuk Industri (Gas Utility Industry Law) yang telah 

direvisi kembali diberlakukan. Hukum ini ditujukkan untuk 

mendorong kompetisi di sektor gas alam.  

3. Deregulasi sektor elektrik: Jepang adalah negara dengan biaya 

penggunaan listrik paling mahal diantara negara-negara OECD. 

Pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah untuk 

mengatasi masalah ini, diantaranya dengan melakukan deregulasi di 

sektor industri. Pemerintah Jepang percaya bahwa dengan adanya 

pasar elektrik yang jauh lebih kompetitif akan mengurangi electricity 

rates sampai dengan 20%.  

Tujuan terakhir yaitu perlindungan lingkungan. Prinsip utama 

kekhawatiran Jepang mengenai lingkungan  hidup akibat penggunaan 

energi adalah perubahan iklim dan emisi gas CO2. Seperti diketahui bahwa 

konsumsi energi, terutama minyak memiliki dampak yang merugikan bagi 

lingkungan.  Beberapa tindakan yang dilakukan Jepang berkaitan dengan 

tujuan lingkungan hidup dan kebijakan energi nasionalnya yaitu sesuai 

dengan Protokol Kyoto 1997, Jepang berkomitmen untuk mengurangi 6%  

emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Jepang 

meyakini bahwa dengan pergeseran penggunaan energi, dari minyak ke gas 

alam atau batubara, reduksi emisi yang ditargetkan di tahun 2012 akan 

berhasil dicapai.  

Di tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Tentang 

Kebijakan Energi (Basic Law on Energy Policy) dengan tujuan untuk 

mempromosikan kebijakan energi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. 

Seperangkat aturan hukum ini menyediakan pedoman bagi kebijakan dasar 

energi dan prinsip-prinsip seperti menjamin kestabilan persediaan energi 

"ensuring a stable energy supply," harmonisasi dengan lingkungan 

"harmonization with the environment," dan pemanfaatan mekanisme pasar 

"utilization of market mechanism.” Selain itu, Undang-Undang ini juga 

memandatkan persiapan Rencana Energi Dasar "Basic Energy Plan" yang 

mempromosikan pendekatan yang sistematis, jangka panjang, dan 
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komprehensif untuk kebijakan-kebijakan yang menyangkut persediaan dan 

permintaan energi.17 

Jepang melihat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara 

kepentingan energi dengan kebijakan luar negerinya, terutama berkaitan 

dengan kelangsungan perekonomian dan pembangunan ekonomi Jepang 

sendiri. Energi adalah kepentingan vital bagi pemerintah Jepang. Namun 

Jepang adalah negara yang sangat terbatas sumber energinya. Oleh karena 

keterbatasannya tersebut, maka salah satu tujuan terpenting dalam 

kebijakan luar negeri Jepang yaitu untuk mengamankan stabilitas dan 

ketersediaan akses terhadap energi, serta ketersediaan akan sumber daya 

energi (termasuk ketersediaan sumber daya energi alternatif). Kerjasama 

regional di bidang energi merupakan salah satu solusi yang dapat 

ditawarkan dalam menanggapi permasalahan energi yang terjadi di 

kawasan Asia Timur Laut. Di sinilah peran Jepang terlihat. Jepang 

merupakan negara di kawasan Asia Timur Laut yang memiliki kepentingan 

terbesar di bidang energi, oleh karena itu Jepang terlihat antusias dalam 

upaya untuk mengembangkan kerjasama energi regional. Dengan energi 

sebagai salah satu kepentingan vital Jepang, wajar jika Jepang ingin 

mengusahakan sebuah kerjasama regional di mana kepentingannya 

diakomodasi. Di sini, Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi 

terbesar di kawasan, memainkan peran yang signifikan.  

 

4.2 Pertimbangan Jepang dalam Upaya Pengembangan Kerjasama Energi 

Regional 

Ide pembentukan kerjasama regional di bidang energi oleh negara-

negara di kawasan Asia Timur Laut sudah diupayakan sejak lama. Salah 

satunya oleh Jepang yang memang merupakan konsumen energi yang 

cukup besar di kawasan. Kemudian dalam perkembangannya menyusul 

Korea Selatan dan RRC. Namun pada umumnya pelaksanaan kerjasama 

energi tersebut lebih cenderung bersifat bilateral, seperti hubungan 

bilateral Jepang-Uni Soviet pada tahun 1970-an, hubungan bilateral Jepang-

AS dalam hal keamanan energi. Hubungan bilateral dapat berupa hubungan 

dengan sesama negara di kawasan ataupun dengan negara produsen energi 

di luar kawasan. 

 Ide pembentukan sebuah kerjasama regional ini mengalami banyak 

hambatan dalam proses pembentukannya. Di tahun 1990-an, upaya untuk 

mengembangkan kerjasama regional karena banyak negara-negara yang 
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lebih memilih untuk mengembangkan hubungan bilateral, terutama dengan 

negara produsen energi. Pada masa itu, mereka lebih melihat bahwa 

kerjasama bilateral lebih menguntungkan daripada kerjasama multilateral 

atau kerjasama regional. Lalu kegagalan kedua terjadi kembali pada awal 

tahun 1990-an, dimana kegagalan pengembangan kerjasama regional lebih 

disebabkan pada masalah keuangan.18 Proyek-proyek yang berkaitan 

dengan energi ini memerlukan pendanaan yang sangat besar dan tidak 

semua negara di kawasan Asia Timur Laut memiliki kemampuan yang cukup 

untuk mendanai seluruh kebutuhan mereka. Dapat dikatakan bahwa hanya 

negara-negara tertentu dengan kapabilitas ekonomi yang besar yang 

kemudian dapat unggul dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi 

mereka.  

Jepang sebagai negara di Asia Timur Laut yang memiliki kekuatan 

ekonomi di kawasan tersebut, memiliki permintaan terbesar terhadap 

kebutuhan energi domestiknya bila dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya di kawasan ini, kecuali dibandingkan dengan Cina dengan 

pertumbuhan ekonominya yang sedang pesat. Masalahnya adalah Jepang 

merupakan salah satu negara yang memiliki kekurangan dalam hal sumber 

daya alam atau sumber daya energi, sedangkan di sisi lain Jepang telah 

berkembang menjadi sebuah negara industri maju yang memiliki tingkat 

kebutuhan akan energi yang sangat tinggi. Berikut penulis sertakan tabel 

data proyeksi penggunaan energi di kawasan Asia Timur. 
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 2001 2005 2010 2015 2020 2025 Annual 

Growth 

(2001-

2025) 

 

S. 

Korea 

8.1  

 

9.0  

 

10.6  12.0  13.0  13.9  2..3 

Japan 21.9  

 

22.4  23.8 25.2 26.0 90.8   3..5 

China 39.7  

 

43.2 54.4 77.6 65.5 90.8 3..5 

World 403..9  

 

433..0  

 

481..0 532..0 583..0 640..0 1..9 

 

POWER ENGINEERING. (2003). Untuk informasi lengkap, dapat dilihat pada situs 

International Energy Outlook 2003. http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/highlights.html 

Table 2.2 Total Proyeksi Konsumsi Energi 

(Unit: Quadrillion Btu) 

 

Dalam membicarakan kerjasama energi regional, ada empat hal 

yang terkait dengan energi yang harus menjadi pertimbangan. Yang 

pertama, kerjasama energi dibutuhkan untuk menjamin persediaan energi 

yang dibutuhkan untuk aktivitas ekonominya. Seperti telah penulis 

sebutkan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, 

kebutuhan energi pasti akan meningkat, sedangkan ketergantungan 

kawasan ini terhadap energi, terutama minyak, dari kawasan Timur Tengah 

sangatlah besar. Hal ini dapat menimbulkan konflik regional atau 

menyebabkan krisis transportasi di kawasan yang pada akhirnya akan 

menyebabkan instabilitas persediaan energi. Yang kedua, ketergantungan 

yang tinggi terhadap penggunaan minyak dan batu bara di kawasan dapat 

juga menyebabkan masalah-masalah lingkungan. Meningkatnya perhatian 

dunia karena degradasi lingkungan dan perubahan iklim telah menyebabkan 

dunia terfokus pada pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. 

Upaya-upaya masyarakat internasional untuk melakukan preservasi 

lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan penggunaan 

sumber energi minyak. Hal ini tentu saja dapat berdampak buruk bagi 

negara-negara di kawasan Asia Timur Laut yang santa membutuhkan 

minyak untuk meninjang pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, 
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negara-negara di kawasan harus memikirkan sebuah sistem energi yang 

lebih ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. 

Hal ini huga harus menjadi pertimbangan ketika mereka memutuskan untuk 

membentuk sebuah kerjasama regional. 

Ketiga dari sisi politik, warisan Perang Dingin yang masih 

menyebabkan terpisahnya kedua Korea akan menjadi hambatan bagi 

sebuah kerjasama regional dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Selain 

itu, instabilitas politik di kawasan yang disebabkan oleh masalah nuklir 

Korea Utara akan menghalangi investasi yang dibutuhkan untuk 

membangun infrastruktur energi yang ramah lingkungan yang saat ini 

sangat dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur Laut. Yang 

keempat, apabila mereka tidak melakukan kerjasama energi regional, 

sedangkan wilayah-wilayah lain di dunia, seperti Eropa Barat dan Amerika 

Utara, telah melakukan integrasi pasar energi dan keterhubungan sistem 

untuk menjamin energi yang murah dan efisien, Asia Timur Laut  akan 

tertinggal dan sangat rentan terhadap volatilitas pasar energi dunia.19 

Dengan kata lain, dari seluruh faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa 

negara-negara di kawasan Asia Timur Laut sangat rentan akan kebutuhan 

energi. Yang menjadi masalah yang besar adalah bahwa satu negara 

tertentu tidak akan dapat berusaha sendirian untuk menjamin keamanan 

energi dan supply energinya. Hal ini menyebabkan signifikansi adanya 

sebuah kerjasama energi regional yang akan membawa keuntungan bagi 

seluruh negara-negara partisipan. Jepang adalah negara yang sangat 

menyadari pentingnya kehadiran sebuah kerjasama energi regional ini 

sehingga Jepang sangat mendukung pengembangannya. Jepang juga 

menyadari bahwa sebagai negara yang  memiliki kebutuhan energi yang 

sangat besar dan keterbatasannya untuk mengupayakan keamanan dan 

supply energinya sendiri, kerjasama energi akan menjadi sebuah solusi yang 

sangat baik bagi Jepang, dan bagi negara-negara di kawasan lainnya. 

Menurut Bok-Jae Lee, Won-Woo Lee, dan Chang-Won Park, 

kerjasama energi regional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dari seluruh negara di dalam satu kawasan dengan cara mempererat 

hubungan di bidang ekonomi dan energi yang bersifat timbal balik diantara 

negara-negara tersebut.20 Hal ini juga menjadi salah satu alasan kuat bagi 

Jepang untuk mendorong pengembangan energi regional. Dengan 

keterbatasan sumber energinya, Jepang memang termasuk salah satu 

negara yang aktif dalam mendorong kerjasama energi. Hal ini telah 
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ditunjukkan dengan inisiatif Jepang dalam mendorong kerjasama energi 

dalam kerangka APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), yaitu APERC 

(Asia Pacific Energy Research Center). Setelah sebelumnya di era-1970-an 

dan 1980-an, kerjasama bilateral lah yang mendominasi kerjasama energi di 

kawasan, di awal 1990, kerjasama multilateral mulai menjadi pilihan bagi 

negara di kawasan, terutama negara dengan kepentingan energi besar 

seperti Jepang. Dengan keberhasilannya mendirikan APERC dan 

mendapatkan keuntungan darinya, Jepang tentu saja melihat bahwa 

ternyata kerjasama regional di kawasan, terutama Asia Timur Laut dapat 

menjadi potensi kerjasama yang akan menguntungkan baginya.  

 Dalam rangka memperkuat keamanan energinya, Jepang terus 

mengembangkan diplomasi energinya.21  Diplomasi energi Jepang turut 

menekankan pada pertimbangan akan pentingnya kerjasama internasional 

di bidang energi. Diplomasi energi ini menjadi semacam panduan bagi 

Jepang dalam menjalankan kebijakan energinya. Kementerian Luar Negeri 

Jepang (MOFA) menyatakan bahwa diplomasi energi ini terdiri dari enam 

isu, yaitu:  

1. Menjaga dan mempertahankan tindakan tanggap darurat 

(emergency response measures). Isu pertama melibatkan beberapa 

hal lain, yaitu: 

a. Jepang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan sistem tanggap 

darurat internasional (international emergency response systems), 

dengan memfokuskan pada sistem penyimpanan minyak yang 

dilakukan Badan Energi Internasional - IEA (International Energy 

Agency).  

b. Jepang menjalankan upaya-upaya untuk menciptakan tindakan 

tanggap darurat (emergency response systems) di kawasan Asia 

melalui kerjasama-kerjasama regional seperti ASEAN+3 dan Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC). 

2. Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan negara-

negara sahabat di kawasan Timur Tengah dan negara-negara 

produsen energi. Beberapa tindakan yang dilakukan di antaranya: 

a. Jepang turut serta mempromosikan dialog antara negara-negara 

konsumen dan produsen pada level multilateral.  

b. Membangun strategic partnerships dengan OPEC. 
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3. Melakukan diversifikasi sumber persediaan energi, yaitu dengan 

memperkuat hubungan dengan negara-negara yang relevan. 

Contohnya, pada saat ini Jepang sedang memperkuat kerjasama 

energi dengan Rusia.  

4. Diversifikasi sumber energi. Beberapa isu yang terkait dengan hal ini: 

a. Jepang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap minyak, dan fokus pada penggunaan gas 

alam yang jauh lebih ramah lingkungan dan lebih tersebar secara 

geografis.  

b. Mempertimbangan pembentukan kerjasama internasional dalam 

bidang penggunaan energi-energi alternatif dan energi yang dapat 

diperbaharui. 

5. Mempromosikan hemat energi, penggunaan energi yang efisien, dan 

penggunaan energi alternatif, dan respon terhadap isu-isu 

lingkungan, seperti: 

a. Jepang mempromosikan kerjasama internasional untuk 

menggunakan energi namun tetap memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan.  

b. Jepang  juga mempromosikan investigasi dan kerjasama 

internasional menyangkut penggunaan energi yang efisien 

dan penggunaan sumber energi alternatif.  

6. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan 

keamanan energi global. Beberapa tindakan diantaranya,22 Jepang 

mengimplementasikan kerjasama untuk membangun sumberdaya 

energi dan peningkatan infrastruktur di negara-negara produsen 

energi. 

 

 Jelas terlihat di sini bahwa Jepang menyadari kerjasama regional 

energi adalah jalan terbaik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

energinya. Untuk itu, diplomasi energi dijalankan Jepang dalam membina 

dan merintis hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia 

Timur Laut. Jepang menyadari bahwa dengan ketergantungannya yang 

masih sangat besar terhadap energi, terutama minyak, sangat 

dimungkinkan pecahnya konflik dengan negara-negara lain di kawasan yang 

juga sangat membutuhkan energi, seperti Cina. Kemungkinan konflik antara 
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kedua negara besar di kawasan ini yang disebabkan oleh perebutan sumber 

energi bahkan telah terjadi, terutama menyangkut masalah eksplorasi 

ladang gas di Laut Cina Timur yang dilakukan oleh kedua negara. Jepang 

menuduh bahwa Cina telah melanggar kedaulatan negaranya dengan 

melakukan penggalian gas di teritori Jepang, sedangkan Cina menuduh 

Jepang merasa terancam dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai oleh 

Cina dan berusaha untuk menghentikan pertumbuhan ekonominya. Dapat 

dilihat dari contoh ini bahwa masalah perebutan ladang minyak dapat 

dipolitisir oleh negara sehingga dapat menaikkan ekskalasi konflik. Jika tidak 

tercapai semacam kesepakatan politik mengenai hak eksplorasi gas di Laut 

Cina Timur, bukan tidak mungkin konflik terbuka akan pecah.  

Hal-hal seperti inilah yang coba dihindari oleh pembentukan sebuah 

kerjasama energi regional, terutama menyangkut penyelesaian masalah 

perebutan sumber energi antara dua kekuatan besar di region, yaitu Cina 

dan Jepang. Jepang sepenuhnya menyadari bahwa dengan adanya 

kejasama energi regional akan dapat meredam pertentangan atau 

perlombaan negara-negara di kawasan Asia Timur Laut dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan energi. Dengan demikian, sebuah kerjasama energi 

regional adalah jalan yang paling baik di mana  kerjasama energi akan 

menjadi forum antara Jepang dengan negara-negara lain di kawasan untuk 

mengatur alokasi energi. Selain itu, perdamaian juga akan terjamin dengan 

seluruh sengketa energi akan diselesaikan dalam sebuah forum yang 

terinstitusionalisasi, dan tidak sampai menyebabkan pecahnya konflik 

terbuka. Selain masalah keamanan energi, keamanan nasional juga secara 

tidak langsung akan dapat terjamin melalui pembentukan kerjasama energi 

regional.  

 Dr. Gaye Christoffersen menyatakan bahwa dalam mendorong 

pengembangan kerjasama energi ini, aktor-aktor non-negara juga terlibat 

dalam hal ini, di Jepang, IEEJ (Institute of Energy Economics) adalah salah 

satu pelopor ide kerjasama energi regional. IEEJ telah melakukan beberapa 

upaya-upaya diantaranya mengembangkan kerjasama ilmuwan (joint 

researchers) untuk melihat kemungkinan-kemungkinan pembentukan 

kerjasama energi regional. IEEJ juga menyarankan pelaksanaan konferensi-

konferensi, workshops, membentuk jaringan kerjasama, dan yang paling 

penting mengambil posisi sebagai pengambil inisiatif bersama-sama dengan 

para pelaku pengambil kebijakan di pemerintahan.23 
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Sampai saat ini, kerjasama energi regional yang dimaksud memang 

belum terbentuk, namun dengan beberapa inisiatif Jepang, banyak seminar, 

workshop ataupun konferensi yang telah diselenggarakan untuk 

membicarakan kerjasama energi regional. Jepang sangat menyadari 

pentingnya kerjasama energi regional setelah berbagai krisis energi yang 

terjadi di dunia. Dengan adanya sebuah kerjasama energi regional, 

setidaknya jepang akan mempunyai akses yang lebih besar terhadap energi 

untuk menjamin 3 E’s yang menjadi tujuan kebijakan energi nasionalnya. 
Pertimbangan lainnya adalah untuk  mencegah pecahnya konflik dengan 

negara-negara lain di kawasan yang sama-sama memiliki kebutuhan akan 

energi yang sama besar dengan Jepang, seiring dengan semakin 

terindustrialisasinya negara-negara di kawasan. Kerjasama tentunya akan 

dapat terwujud dengan adanya satu kepentingan vital yang sama oleh 

beberapa negara di kawasan, yaitu kebutuhan akan energi.  

5. Penutup 

 Kawasan Asia Timur Laut merupakan salah satu konsumen energi 

terbesar di dunia, terutama minyak. Terlebih lagi di kawasan terdapat Cina, 

sebuah negara yang saat ini sedang dalam proses indutrialisasi untuk 

menjadi kekuatan ekonomi besar di kawasan dan di dunia. Jepang adalah 

salah satu negara di kawasan Asia Timur Laut yang memiliki kebutuhan 

energi yang besar.  Yang kemudian menjadi masalah adalah Jepang 

termasuk negara yang miskin akan sumber daya energi. Hal ini 

menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan energi yang besar 

untuk pertumbuhan ekonomi dan sumber energi yang sedikit. Hal ini 

menyebabkan ketergantungan Jepang terhadap sumber energi dari negara 

atau region lain. Dengan semakin disadarinya energi sebagai kepentingan 

yang vital bagi negara, Jepang segera menetapkan kebijakan energi nasional 

yang memiliki 3 filosofi, yang sering dikenal dengan 3 E’s, yaitu Energy 
Security (keamanan energi), Economic Growth (pertumbuhan ekonomi), 

dan environmental Protection (perlindungan lingkungan). Pentingnya 

energi, selain diwujudkan dalam kebijakan nasional, juga diwujudkan dalam 

kebijakan luar negerinya. Jepang melaksanakan berbagai upaya untuk 

mendorong pengembangan kerjasama multilateral atau kerjasama regional 

di bidang energi diantara negara-negara di kawasan Asia Timur Laut. Hal ini 

dituangkan juga di dalam pelaksanaan kebijakan energinya maupun 

diplomasi energi. 
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 Sekali lagi, sebagai negara dengan kebutuhan energi yang besar, 

Jepang membutuhkan kerjasama energi regional. Oleh karena itu, dalam 

diplomasi energi yang dijalankannya, pengembangan sebuah kerjasama 

energi, terutama untuk level regional, adalah salah satu tujuan. Beberapa 

pertimbangan yang mendasari keinginan Jepang untuk mendorong sebuah 

kerjasama kawasan adalah Jepang memandang perlunya sebuah kerjasama 

energi untuk menjamin keamanan akses akan sumber energi. Oleh karena 

Jepang menyadari bahwa diperlukan sebuah kerjasama energi regional yang 

mewadahi kepentingan Jepang dan negara-negara Asia Timur Laut lainnya 

di bidang energi. Kerjasama ini akan mengurangi kecenderungan munculnya 

persaingan dan konflik untuk mempeebutkan akses terhadap sumber 

energi, menyatukan negara-negara Asia Timur Laut diatas satu kepentingan 

vital bersama, yaitu energi, dan mengurangi ketergantungan negara-negara 

di kawasan terhadap negara produsen energi dengan mengupayakan 

penggunaan sumber daya alternatif dan diversifikasi sumber energi. Jepang 

sebagai negara yang memiliki kepentingan terbesar terhadap energi, 

tentunya menginginkan agar upaya pemenuhan kebutuhan energinya dapat 

berjalan dengan baik. Walaupun Jepang memiliki kebutuhan energi 

terbesar, tetapi kebutuhan energi negara-negara lain di kawasan Asia Timur 

Laut juga memerlukan impor dari negara-negara pemasok sumber daya 

energi. Jepang sebagai negara utama di Asia Timur Laut memiliki peranan 

dan pengaruh yang besar bagi kawasan ini, kemudian mengupayakan 

berbagai hal agar dapat memenuhi kepentingan energinya dengan baik dan 

mengakomodasikannya dengan kepentingan energi negara-negara yang 

berada dalam satu kawasan dengannya. Akomodasi kepentingan itu dapat 

dilakukan melalui pembentukan sebuah kerjasama regional. Kepentingan 

yang sama akan energi oleh negara-negara di kawasan Asia Timur Laut 

dapat membawa dua hal, konflik atau kerjasama. Jepang sangat 

berkepentingan untuk memilih bentuk kerjasama energi di kawasan, di 

mana dengan ini kepentingan akan energi tercapai dan potensi konflik yang 

timbul akibat kebutuhan energi dapat diredam, dan perdamaian di kawasan 

Asia Timur Laut akan dapat tercapai.  
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Persepsi Masyarakat Kota Padang Terhadap Gedung Bangunan 

Sekolah Bantuan Jepang (JICA) Pasca Gempa 2009 

 

Nardo Tesri 

 

Abstract 

This research examines the perception of people live in Padang toward the 

condition and the sustainability of the functions of buildings built by Japanese 

grant aid the 2009 Padang earthquake. This research also examines the influence 

of the Japanese grant aid buildings to other buildings built by the city government 

of Padang. Using a quantitative method, this research examines the perception of 

people live in Padang about four school buildings built by Japanese grant aid by 

collecting data with three ways: direct interviews with key person respondents, 

questionnaires, documentation. Research data is processed using a Likert scale 

with Solvin formula. The result shows that  the Japanese government grant aid 

building is still believed to be in a strong condition and can function according to 

its original designation by the people of Padang city with an average value of 

80.35% (between agree-strongly agree) on the Likert scale. The structure and 

model of the building have also been replicated for other buildings in the Padang 

city. The sustainability of the functions and maintenance of the building is now 

carried out under the responsibility of the Padang city government.  

Keywords: aid, earthquake, JICA, Padang city, school 

1. Pendahuluan 

Pada tanggal 30 September 2009 pukul 17.15 WIB dengan skala VII 

MMI pada magnitude 7,9 SR di kota Padang, Sumatera Barat. Gempa besar 

tersebut berepisenter di Selat Mentawai, Sekitar 50 Km arah Barat laut kota 

Padang atau 60 Km Barat daya kota Pariaman (Mustafa, 2010 dan 

Setyonegoro, 2013). Kuatnya gempa yang mengguncang Provinsi Sumatra 

Barat  pada waktu itu juga dapat dirasakan di Singapura dan Malaysia, serta 

di daerah Sumatera lainnya seperti Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi dan 

Bengkulu. Meskipun tergolong gempa skala besar, namun saat itu tidak 

menimbulkan tsunami. 

Meskipun tidak menimbulkan tsunami, gempa bumi ini telah menelan 

korban jiwa sebanyak 1.117 jiwa meninggal dunia, 1.214 jiwa luka berat, 

1.688 luka ringan, serta menyebabkan pengungsi sejumlah 410 jiwa yang 

sebagian besar berada di Kabupaten Padang Pariaman dan kota Padang. 
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Selain itu gempa juga menyebabkan kerusakan rumah sebanyak 249.833 

unit dengan rincian; 114.797 unit rusak berat, 67.198 unit rusak sedang dan 

67.838 unit rusak ringan  (Rencana Aksi dan Rekonstruksi, 2011). 

Setelah kejadian pada 30 September 2009, dibutuhkan dana yang besar 

untuk melakukan pemulihan. Salah satu alternatif untuk mencari dana 

tersebut adalah dari bantuan luar negeri (foreign aid). Pada saat itulah 

segera pemerintah Jepang memberikan bantuan dana hibah (Rencana Aksi 

dan Rekonstruksi, 2011). 

Pada dasarnya Jepang sudah sejak lama melaksanakan program 

penyaluran dana pembangunan ODA (Official Development Assistance) 

kepada Indonesia. Salah satu badan pemerintah Jepang yang diberi 

kewenangan untuk melaksanakan bantuan pembangunan resmi pemerintah 

Jepang adalah JICA. Dalam prakteknya program penyaluran dana bantuan 

ke Indonesia terdiri dari hibah, utang dan kerjasama teknik yang 

dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan maupun kegiatan-

kegiatan yang diarahkan untuk menunjang pembangunan di berbagai 

bidang (Giplin, 1987). 

       Awal mula Jepang memberikan bantuan gempa di kota Padang  adalah 

sehari setelah terjadinya gempa 30 September 2009, di mana tim 

pendahulu dikirimkan untuk melihat situasi di lapangan dan untuk 

mempersiapkan kedatangan tim Japan Disaster Relief (JDR). Tim JDR ini 

terdiri dari dua tim yaitu tim SAR (pencarian dan penyelamatan) sebanyak 

65 orang dan tim medis sebanyak 23 orang. Mereka tiba di Padang dua hari 

setelah gempa, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2009 pukul 09.40 WIB. Tim 

SAR, dengan bantuan 3 ekor anjing pelacak, bekerja selama 3 hari berturut-

turut, baik di kota Padang (terutama di hotel Ambacang, sentral pasar raya 

(SPR), dan hotel Rocky) dan di kabupaten Padang Pariaman (lokasi tanah 

longsor di Nagari Tandikek). 

       Kemudian pada tanggal 18 Maret 2010, pertukaran nota diplomatik 

antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang ditandatangani untuk 

proyek bantuan Hibah “Proyek Darurat untuk Rekonstruksi Sekolah Tahan 
Gempa dan Manajemen Resiko Bencana Berbasis Masyarakat” dengan 
jumlah bantuan senilai  ¥549 juta atau setara USD 6.15 juta. Proyek ini 

bertujuan agar para murid sekolah di daerah yang terkena dampak bencana 

gempa dapat menerima pendidikan di tempat yang aman dan lingkungan 

yang sesuai. 
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      Bantuan yang diterima pemerintah Indonesia dari pemerintah Jepang 

untuk membangun kembali gedung sekolah yang diteliti pasca gempa 

adalah berbentuk dana hibah. Hal ini sesuai dengan definisi pada Ketentuan 

Umum Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008 tentang 

Penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan 

kepada pihak asing yang berbunyi “hibah adalah penerimaan dari 

pemerintah luar negeri, pemerintah Negara bagian atau pemerintah daerah 

di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi multilateral 

lainnya termasuk badan-badanya, organisasi atau lembaga internasional, 

organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah 

Negara/ negara bagian/daerah luar negeri dan badan swasta di luar negeri 

dalam bentuk rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli 

dan pelatihan yang tidak perlu dikembalikan” (Smardon, 1986). 
      Pekerjaan proyek seperti yang dimaksud di atas meliputi rekontruksi 

sekolah tahan gempa satu SD dan satu SMP di Kota Padang, enam gedung 

SD dan satu gedung SMP di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan 

rekontruksi ini, diharapkan dapat menampung 3000 siswa yang bersekolah 

saat ini serta sekitar 50.000 siswa yang akan bersekolah dalam 50 tahun 

kedepan dengan lingkungan pendidikan yang sudah diperbaharui ini.  

  Setelah beberapa tahun berlalu perlu diketahui bagaimana kondisi 

fasilitas yang dibangun dari dana hibah Jepang tersebut. Beberapa hal yang 

mempengaruhi kondisi dan keberlanjutan fungsi gedung tersebut perlu 

dianalisis lagi. Untuk keberlanjutan tanggung jawab perawatan gedung 

serta nilai estetikanya kini dan kepercayaan masyarakat Minangkabau akan 

fungsi gedung selain sekolah, misalnya sebagai shelter sewaktu bencana 

tsunami dibutuhkan informasi terkini. Pada tulisan ini akan difokuskan 

pengamatan tentang permasalahan di atas terhadap gedung sekolah 

bantuan hibah Jepang yang terdiri dari; Sekolah Dasar Negeri No. 23 dan 

No.24, Sekolah Menengah Pertama Negeri No.07, dan Sekolah Menengah 

Pertama Negeri No. 25 di Kota Padang. Adapun maksud dari topik tulisan 

sekarang adalah untuk; mengetahui bagaimana persepsi masyarakat umum 

di  Kota Padang terhadap gedung bangunan sekolah bantuan dana hibah 

Jepang pasca gempa 2009, dilihat dari fungsi, replika dan kualitas. 

 

  



Jurnal Kajian Jepang 

Vol. 3 No. 1, April 2019 

54 

 

2. Tinjauan Teoritis 

Untuk mengetahui keberlanjutan fungsi dari bangunan yang didirikan 

satu dekade yang lampau dapat dilakukan dengan metoda pengumpulan 

data persepsi dari mayarakat yang berada disekitanya. Persepsi dapat 

diketahui dengan memakai teori wawancara serta memakai kuisioner 

dengan beberapa pernyataan yang dipilih oleh responden. Data yang 

didapatkan di kelompokkan berdasarkan skala Likert dan selanjutnya data 

kuntitatif dianalisa secara deskriptif. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bulan Juni-Oktober 2018. Objek penelitian 

adalah SDN No.23 dan 24, SMPN No.7 dan SMPN No. 25 di kota Padang. 

Penelitian menggunakan metode kuantitatif (Sugiyono, 2003 dan 2009). 

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara (Gambar 1) yaitu; 1. 

Wawancara langsung dengan responden kunci, 2. Kuesioner (12 

pernyataan) dan 3. Dokumentasi. Jumlah responden total adalah 200 orang 

yang terdiri dari profesi guru, orangtua murid, masyarakat biasa dan 

pegawai pemda kota Padang. Data diolah dengan memakai skala Likert 

(1932) untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Menurut Sugiyono (2009) skala 

pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan 

skala rasio. Dari skala pengukuran  ini akan diperoleh data nominal, ordinal, 

interval dan rasio. Jumlah total responden pada penelitain sebanyak 200 

orang yang terdiri dari 50 orang untuk masing-masing sekolah dengan 

empat macam profesi (Tabel 1). 
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Tabel 1. Distribusi responden 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

Perbandingan sebaran serta jumlah responden yang digunakan untuk 

setiap kelompok responden pada setiap bangunan yang dijadikan objek 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2. Proporsi terbesar 

responden adalah profesi guru yang berkisar dari 20-25%, diikuti oleh 

masyarakat umum 8-20%, wali murid 3-17% dan pegawai Pemda 10%. 

Proporsi ini terjadi secara acak karena untuk setiap gedung sekolah 

responden adalah orang yang berbeda yang kebetulan berada di tempat 

tersebut ketika pengumpulan data berlangsung. 

 

No. Tempat Guru (%) 
Wali 

Murid 
(%) Masyarakat (%) 

Pegawai 
Pemda 

(%) 

1 SD 23 20 40 10 20 15 30 5 10 

2 SD 24 25 50 10 20 10 20 5 10 

3 SMP 7 20 40 17 34 8 16 5 10 

4 SMP 25 22 44 3 6 20 40 5 10 
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Gambar 2. Sebaran 

jumlah responden berdasarkan profesi 

 

 

 

   Gambar 4. Proporsi Jawaban kuesioner 
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Dari Gambar 3 dan 4 dapat dilihat bahwa responden lebih banyak 

menjawab sangat setuju (37%) dan setuju (45%) terhadap 12 pernyataan 

yang diajukan. Dari data kuesioner tampak bahwa yang menjawab sangat 

setuju terdiri dari 30,04% berprofesi sebagai guru, 24,66% masyarakat 

biasa, 26,91% pegawai pemda dan 18,39% wali murid. Untuk jawaban 

“setuju” terdiri dari 44,19% adalah guru, 31,84% wali murid dan 23,97% 

masyarakat. 

Hasil Jawaban Responden 

Jawaban responden terhadap pernyataan No.1 seperti pada Gambar 5 

mempunyai nilai 90,80% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori 

“Sangat setuju”. Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa sebagian besar 
responden menjawab “sangat setuju” dan “setuju” yang terdiri dari Guru, 

wali murid, masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang 

kebencanaan serta pegawai pemda, dapat mengindikasikan kepercayaan 

masyarakat yang tinggi terhadap fungsi lain dari bangunan sekolah yakni 

sebagai tempat berlindung (shelter) pada saat tsunami terjadi. Hal ini dapat 

dipahami karena kelompok ini sudah mendapatkan banyak informasi dari 

berbagai pihak tentang fungsi gedung sekolah pada saat bencana gempa 

dan tsunami terjadi. Bagi responden yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju 

dan sangat tidak setuju kebanyakan adalah responden yang mempunyai 

pendidikan rendah serta tidak mempunyai pengetahuan tentang 

kebencanaan.  ada pernyataan No.2 (Gambar 5) di dominasi oleh responden 

yang menjawab “setuju” dan “sangat setuju”. Pendapat responden 
terhadap pernyataan No.2 (tentang fungsi lain bangunan sebagai 

perlindungan bagi masyarakat sekitar dari gempa dan tsunami) 

menghasilkan nilai 87,20% pada skala Likert yang  
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Pernyataan No.1 termasuk kategori “Sangat setuju”.  Hal ini 
menunjukkan bahwa bangunan ini dinilai akan sangat bermanfaat sebagai 

perlindungan ketika tsunami datang dan kokoh dari guncangan gempa. 

Penilaian dapat berlindung dari tsunami dapat dipahami karena rancangan 

bangunan sekolah yang dijadikan objek penelitian sejak awal memang 

sudah dirancang sebagai shelter tempat berlindung dari terjangan tsunami. 

Selain dari pada itu lokasi bengunan yang dekat (±0,5 Km) dari pinggir 

pantai dapat juga menyebabkan penilaian masyarakat sangat setuju karena 

apabila tidak sempat lari jauh dari kejaran tsunami dapat berlindung pada 

gedung sekolah yang di teliti. Pada dasarnya jika gempa besar dan tsunami 

terjadi, orang akan lari kedataran tinggi yang tidak terjangkau tsunami. 

Namun tempat ketinggian seperti ini yang ada pada kontur kota Padang 

seperti daerah Gunung Pangilun berjarak cukup jauh yaitu ±2,0 Km dari 

bibir pantai sehingga responden beranggapan posisi bangunan gedung 

sekolah yang diteliti menjadi tempat yang ideal paling dekat untuk 

berlindung dari tsunami. Sehubungan dengan hal ini Mustafa (2010) 

menyatakan bahwa dalam keadaan panik karena bencana gempa dan 

tsunami orang akan cenderung mencari daerah atau bangunan yang tinggi 

untuk berlindung. Orang juga akan memastikan dimana letak tempat yang 

aman dan memastikan rute untuk menyelamatkan diri, serta 

memperkirakan jarak tempuh untuk tempat kita berlindung. Berdasarkan 

penjelasan ini masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya 

bangunan sekolah yang diteliti berlokasi didekat rumah mereka, dengan 

perkiraan mereka dapat lebih cepat menyelamatkan diri ke bangunan 

sekolah yang diteliti saat ini.  

Pernyataan No.3 (Gambar 5) bernilai 80,40% pada skala Likert (Tabel 2) 

yang termasuk kategori “Sangat setuju”. Hal ini dapat disebabkan oleh 
kurangnya perhatian dari responden terhadap macam-macam gedung yang 

ada di kota Padang serta mungkin saja memang tidak mengenali mana 

bangunan yang meniru model bangunan yang didirikan dengan bantuan 

dana Jepang. Selain itu jumlah gedung lain yang dibangun meniru struktur 

bangunan bantuan dana Jepang ini jumlahnya sangat terbatas. Dari jumlah 

yang terbatas tersebut diantaranya adalah gedung SMK-SMTI Padang, 

STMIK Indonesia, SMK Teknologi Plus Padang dan SMK No.5 Padang. 

Pendapat responden terhadap pernyataan No.3 (Gambar 5) tentang 

model bangunan ini sudah banyak ditiru oleh bangunan lainnya di kota 
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Padang menghasilkan nilai 80,30% pada skala Likert yang termasuk kategori 

“Sangat setuju”.  Hal ini menunjukkan bahwa model bangunan ini sudah 
banyak ditiru oleh bangunan lainnya terutama bangunan sekolah yang 

berada dipesisir pantai. Beberapa gedung lain di Kota Padang yang meniru 

gaya bangunan bantuan Jepang diantaranya adalah gedung Sekolah 

Menengah Kejuruan SMTI Padang, gedung SMK Negeri 5 Padang, STMIK 

Indonesia dan SMK Teknologi Plus Padang.  
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Pendapat responden terhadap pernyataan No.4 (Gambar 6 tentang 

fungsi lain bangunan sebagai perlindungan bagi masyarakat sekitar dari 

gempa dan tsunami) menghasilkan nilai 87,20% pada skala Likert (Tabel 2) 

yang termasuk kategori “Sangat setuju”.  Hal ini menunjukkan bahwa 
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bangunan ini dinilai akan sangat bermanfaat sebagai perlindungan ketika 

tsunami datang dan kokoh dari guncangan gempa. Penilaian dapat 

berlindung dari tsunami dapat dipahami karena rancangan bangunan 

sekolah yang dijadikan objek penelitian sejak awal memang sudah 

dirancang sebagai shelter tempat berlindung dari terjangan tsunami. 

Hasil jawaban responden terhadap pernyataan No. 5 (Gambar 6) 

memperlihatkan nilai 86,00% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk 

kategori “Sangat setuju”.  Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

responden mengakui kualitas bangunan sekolah bantuan Jepang ini lebih 

baik dibandingkan dengan bangunan sekolah lama yang telah rubuh akibat 

gempa bumi.  

Dari diagram pada gambar 6 tampak bahwa guru sekolah sangat 

mengakui akan kualitas sekolah bantuan Jepang ini. Untuk membuktikan 

mengapa responden sangat mengakui kualitas sekolah bantuan Jepang ini 

lebih baik dari pada sekolah yang lama. Dari hasil wawancara langsung 

terhadap kepala sekolah dan para guru yang telah lama mengajar disekolah 

tersebut di ketahui kepercayaan tersebut muncul karena responden 

mengetahui bahwa pembangunan gedung sekolah tersebut langsung 

dibawah pengawasan pemerintah Jepang.  
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Pendapat responden terhadap pernyataan No.6 pada Gambar 6 

(tentang bangunan yang diteliti lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan 
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bangunan yang lain di kota Padang) menghasilkan nilai 76,00% pada skala 

Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa 
bangunan sekolah  bantuan Jepang ini diakui/ dipercayai kualitasnya lebih 

bagus oleh sebagian besar responden. Ini dikarenakan lebih kepada 

kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Jepang lebih berkualitas dari pada yang lainnya. Namun beberapa 

responden (orang tua umur 75 tahun) ada yang menjawab sangat tidak 

setuju. Hal ini disebabkan adanya pengaruh sentimen terhadap sejarah 

penjajahan Jepang di Indonesia dahulu. Namun secara umum jawaban 

dominan sangat setuju dan setuju sudah memperlihatkan kepercayaan 

masyarakat kota Padang terhadap kualitas bangunan yang langsung 

dibangun dibawah pengawasan pemerintah Jepang.  

Pendapat responden terhadap pertanyaan No.7 (Gambar 7, tentang 

siswa/siswi lebih nyaman belajar di kelas bangunan yang sekarang 

dibandingkan dengan belajar di kelas bangunan yang lama) menghasilkan 

nilai 82,40% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori “Sangat 

setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa siswa/siswi lebih nyaman belajar di 
kelas bangunan sekolah bantuan Jepang dibandingkan dengan kelas 

bangunan sekolah yang lama. Ada beberapa faktor yang membuat siswa-

siswi menjadi nyaman belajar di kelas bangunan sekolah bantuan Jepang ini. 

Salah satu faktornya adalah interior di dalam kelas, seperti jendela dan 

pintu kelas. Jendela yang ada di kelas bangunan bantuan sekolah Jepang ini 

hampir menyerupai dengan  jendela kelas sekolah yang ada di Jepang. 

Jendela kelas sekolah ini lebih banyak jumlahnya dan lebih bagus 

dibandingkan dengan jendela sekolah yang lama. Untuk pembuatan dan 

tata letak jendela kelas sekolah ini juga diatur oleh pemerintah Jepang pada 

Notification No. 273 of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and 

Tourism/ March 27, 2003 dan Notification No. 274 of the Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism/ March 2, 2003 

(https:www.bcj.or.jp/publication/ images/book_c0/kokuji-e.pdf). Dalam 

peraturan ini telah ditentukan kriteria perhitungan yang cukup terhadap 

jendela supaya terciptanya atmosfer belajar yang kondusif bagi murid. 

Ketika jam pelajaran berlangsung ruang-ruang yang berdekatan 

menstimulan pembauran rasa belajar sehingga menciptakan rasa sungkan 

untuk berisik karena otomatis akan menggema dan merusak konsentrasi 

belajar kelas lainnya. 
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Hasil jawaban responden terhadap pernyataan No.8 mempunyai nilai 

82,80% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori “Sangat setuju”.  
Hal ini menunjukan bahwa responden percaya akan kekokohan bangunan 

sekolah ini, terutama bagi guru yang telah lama mengajar di sana. Mereka 

dapat melihat dan membandingkan kekuatan bangunan sekolah yang lama 

dengan bangunan sekolah baru yang dibangun oleh Jepang. Bangunan 

sekolah bantuan Jepang ini dibuktikan dengan kekuatannya dari bagunan ini 

yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Semenjak sekolah ini dibangun 

pertama kali oleh Jepang hingga sampai sekarang, telah mengalami 

guncangan gempa beberapa kali, dan tidak menimbulkan kerusakan parah 

terhadap bangunan sekolah ini. Ini disebabkan Jepang membangun 

bangunan sekolah ini dengan standar prosedur pembangunan gedung 

ramah gempa yang telah diatur oleh pemerintah Jepang pada Notification 

No. 1792 of the Ministry of Contruction /November 27, 1980 

(https:www.bcj.or.jp/ publication/images/book_c0/kokuji-e.pdf). Pada 

peraturan ini telah ditentukan kriteria perhitungan yang cukup terhadap 

struktur bangunan agar aman dari gempa bumi pada setiap bangunan yang 

spesifik. 

Hasil jawaban responden terhadap pernyataan No.9 (Gambar 7). 

mempunyai nilai 70,80% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori 

“Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa responden percaya bahwa gedung 
sekolah yang diteliti dapat bertahan dari gempa bumi dan tsunami. 

Responden memperli-hatkan kepercayaan yang cukup (meskipun tidak 

banyak memilih jawaban sangat setuju) akan kekuatan gedung yang 

dibangun. Dalam perencanaannya bangunan sekolah tidak akan rubuh 

apabila gempa dengan skala yang sama dengan gempa tahun 2009 terjadi 

kembali. Diperkirakan gedung hanya akan miring tapi tidak rubuh sehingga 

tidak akan menyebabkan banyak korba jiwa.. 

Hasil jawaban responden terhadap pertanyaan No.10 (Gambar 8) 

mempunyai nilai 81,60% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori 

“Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa responden percaya tata letak 
(Layout) dari bangunan sekolah bantuan dana hibah Jepang lebih 

memudahkan evakuasi saat tsunami datang. Hal ini sudah dibuktikan 

melalui simulasi bencana gempa dan tsunami yang dilakukan oleh pihak 

guru dan semua murid. Simulasi gempa ini dilakukan beberapa kali untuk 

melatih para guru dan  murid agar tidak panik disaat bencana gempa dan  

tsunami benar-benar terjadi. Para guru sudah mengetahui jalur untuk  
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evakuasi kelantai paling atas jika tsunami terjadi sehingga para murid tidak 

akan  mengalami kepanikan atau berdesak-desakan. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari  hal-hal yang tidak diinginkan. 

         Bangunan sekolah bantuan dana hibah Jepang (JICA) ini dibangun 

dengan struktur dan model yang hamper sama dengan sekolah bangunan di 

Jepang. Layout Bangunan sekolah  bantuan dana hibah Jepang (JICA) 

memang didesain untuk memudahkan evakuasi di saat gempa dan tsunami 

terjadi. Pihak Jepang (JICA) sengaja meletakkan posisi tangga di sebelah 

pojok kanan dan kiri, agar orang-orang saat evakuasi bisa cepat evakuasi ke 

atas karena tidak melalui satu poros. Lebar tangga pun dibuat agak lebar, 

tujuannya agar semua pihak tidak berdesakan dan tidak menimbulkan 

kepanikan.  

     Hasil jawaban responden terhadap pernyataan No.11 (Gambar 8) 

tentang keindahan bangunan bantuan Jepang yang diteliti mempunyai nilai 

75,20% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori “Setuju”.  Hal ini 
menunjukan bahwa responden sebagian besar mengakui bahwa bangunan 

sekolah bantunan dana hibah dari Jepang (JICA) lebih indah dibandingkan 

dengan bangunan sekolah sebelumnya.  

       Keindahan dari bangunan sekolah dana hibah bantuan Jepang ini diakui 

juga oleh kepala sekolah SMPN 7 Padang. Dari hasil wawancara kepala 

sekolah SMP 7 mangakui bahwa sekolah yang sekarang lebih indah dari 

sekolah yang sebelumnya termasuk warna gedung sekolah.  

        Pemilihan warna cat gedung sekolah dari pihak Jepang (JICA) 

memunculkan pujian dari berbagai kalangan. Dari luar bisa kita lihat 

perpaduan bentuk struktur, model dan cat sangat baik perpaduannya, 

sehingga enak dipandang mata. Oleh karena itu kita bisa menilai bahwa 

pihak Jepang sangat memperhatikan keindahan pada sekolah yang 

dibangunnya. Tujuannya juga agar semua orang serta murid nyaman belajar 

di sana.  

 Hasil jawaban responden terhadap pernyataan No.12 (Gambar 8) 

tentang keindahan bangunan bantuan Jepang yang diteliti mempunyai nilai 

70,80% pada skala Likert (Tabel 2) yang termasuk kategori “Setuju”.  
Pertanyaan terakhir pada penelitian ini mendapat jawaban yang dominan 

adalah “setuju” dan “tidak setuju”. Pada kelompok “setuju” responden yang 
banyak menjawab adalah responden yang berprofesi sebagai guru di 

sekolah yang diteliti. Jawaban responden ini memperlihatkan keindahan 

bangunan tersebut tidak terlalu menonjol di antara bangunan yang lain di 
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kota Padang. Dari segi disain dan warna bangunan sekolah yang diteliti 

memang tidak tampak menonjol karena banyak bangunan lainya di kota 

Padang mempunyai warna yang sama. 

Desain bangunan sekolah yang diteliti sebenarnya tampak lebih baik 

dari bangunan lain, namun kebanyakan responden selain guru banyak juga 

menjawab tidak setuju. Hal ini dapat disebabkan oleh responden yang 

kebanyakan orang Minangkabau/orang Padang memang mempunyai sifat 

fanatik terhadap sesuatu yang berbau budaya Minang. Karena sekolah yang 

diteliti tidak mempunyai bagian bangunan yang mencirikan khas budaya 

Minang maka responden tidak menganggap bangunan sekolah yang diteliti 

sebagai suatu bangunan yang indah dibandingkan dengan gedung yang lain. 

Diduga ketiadaan bagian khas bangunan Minang pada bangunan sekolah 

tidaklah memuaskan responden baik orangtua murid maupun masyarakat 

umum. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Gie (1983) bahwa karya 

seni akan dinilai tinggi atau dihargai apabila apresiator dapat memahami 

konsep yang ada di balik kesenangan, tidak sekadar bentuk dan keindahan 

visual semata. Dengan tidak adanya bagian arsitektur Minang pada 

bangunan sekolah yang diteliti membuat responden yang kebanyakan orang 

Minang merasa tidak puas dengan bangunan yang diteliti sehingga hanya 

sedikit responden menjawab sangat puas. 

 

No.  Pernyataan pada kuesiner 
Nilai Likert 

(%) 

1 

Fungsi lain dari bangunan ini 

adalah sebagai tempat 

berlindung (shelter) evakuasi 

saat gempa terjadi 

90,80 

2 

Bangunan ini juga bermanfaat 

untuk masyarakat sekitar, ketika 

gempa dan tsunami datang. 

87,20 

3 

Struktur bangunan ini sudah 

banyak ditiru oleh bangunan 

lainnya di kota Padang 

80,40 

4 

Model bangunan ini sudah 

banyak ditiru oleh bangunan 

lainnya di kota Padang. 

80,30 
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5 

Bangunan ini adalah bantuan 

dari pemerintah Jepang, lebih 

baik kualitasnya dibandingkan 

dengan bangunan yang lama 

yang telah rubuh. 

86,00 

6 

Bangunan ini adalah bantuan 

dari pemerintah Jepang, lebih 

baik kualitasnya dibandingkan 

dengan bangunan yang lain di 

Kota Padang 

76,00 

7 

Siswa/siswi lebih nyaman belajar 

dikelas bangunan yang sekarang 

dibandingkan dengan belajar di 

kelas bangunan yang lama. 

82,40 

8 

Bangunan ini lebih kuat dan lebih 

ramah gempa dibandingkan 

dengan bangunan yang lama. 

82,80 

9 

Bangunan ini lebih kuat dan lebih 

ramah gempa dibandingkan 

dengan bangunan yang lain di 

Kota Padang. 

70,80 

10 

Tata letak (layout) bangunan ini 

memudahkan untuk guru dan 

siswa/siswi evakuasi saat gempa 

terjadi. 

81,60 

11 

Bangunan yang sekarang lebih 

indah dibandingkan dengan 

bangunan sebelumnya. 

75,20 

12 

Bangunan yang sekarang lebih 

indah dibandingkan dengan 

bangunan lainnya di Kota 

Padang. 

70,80 

 Nilai rata-rata 80,35 

Tabel 2. Kompilasi nilai Likert jawaban responden terhadap pernyataan pada kuisioner 

Nilai Likert yang didapatkan dari kuesioner pada penelitian ini berkisar 

70,80-90,80%, dengan rata-rata 80,35.  Nilai ini terletak antara setuju 
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sampai sangat setuju dengan nilai rata-rata pada kelompok “sangat setuju”. 

Penilaian ini dapat diartikan kepercayaan yang tinggi dari responden 

terhadap kondisi, fungsi sekarang dan keberlanjutan fungsi bangunan 

selanjutnya. Meskipun secara umum nilai Liker semua jawaban terhadap 12 

pernyataan terletak pada nilai setuju-sangat setuju namun jawaban ragu-

ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju tetap perlu menjadi perhatian.  

Pada jawaban pertanyaan No.6 (Nilai Likert 76,00) didapatkan jawaban 

sangat tidak setuju yang diduga masih ada personal (orang Minang) yang 

masih menaruh kepercayaan yang rendah terhadap Negara donor/pemberi 

bantuan (dalam hal ini pemerintahan Jepang). Hal ini dapat dikaitkan 

dengan yang disampaikan oleh Bahar (2018) dan Syamsidar (1991) bahwa 

adanya sejarah pedih masyarakat Minangkabau terhadap perlakuan kejam 

Jepang pada waktu zaman penjajahan sehingga masih ada perasaan anti 

Negara lain. Responden mungkin bukan pelaku sejarah namun mereka 

mendapatkan cerita ini dari mulut ke mulut serta dari pelajaran sejarah 

yang diajarkan di sekolah di Indonesia. Dari jawaban pernyataan No. 9 

(Tabel 7) dan No.12 (nilai Likert 70%) tampak bahwa responden menjawab 

tidak setuju-sangat tidak setuju diperkirakan karena harapan responden 

sebagai orang Minangkabau menginginkan bangunan memiliki ciri khas 

bagunan Minangkabau. Dalam kenyataannya semua bangunan bantuan 

Jepang yang diteliti tidak satupun yang menggunakan motif bangunan 

Minangkabau. Sehubungan dengan hal ini Sukawi (2009) dan Toeh (1930) 

menyampaikan bahwa Arsitektur adalah manifestasi kebudayaan seperti 

orang Minangkabau di Sumatera Barat menyukai  bangunannya terutama 

perkantoran pemerintah umumnya menggunakan atap gonjong untuk tetap 

melestarikan artsitektur Minangkabau dan juga untuk menciptakan suasana 

yang khas adat Minangkabau. 

Hasil penilaian Persepsi masyarakat terhadap penelitian sekarang yang 

dominan pada kepercayaan yang tinggi (jawaban setuju-sangat setuju) 

seperti yang diperlihatkan oleh nilai skala Likert (rata-rata 80,30) juga 

sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap 

segala seuatu produk yang terkait dengan Jepang. Selama ini kepercayaan 

masyarakat Indonesia juga termasuk masyarakat di Sumatera Barat 

terhadap produk Jepang sangatlah tinggi. Mereka selama ini 

mengiterpretasikan  “Made in Japan” sebagai kualitas nomor satu, dengan 
harga yang sesuai, dibuat dengan ketelitian dan jaminan awet sampai waktu 

yang lama (Suryohadiprojo, 1987; Maneko et al., 1993; Seng, 2007). Namun 
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demikian persepsi positif terhadap produk Jepang ini sudah diimbangi 

dengan adanya persepsi sentimen negatif terhadap pendudukan Jepang di 

Indonesia. Dengan demikian hasil penelitian sekarang diharapkan sudah 

dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan.   

 

5. Kesimpulan 

Dari penelitian sekarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi positif serta kepercayaan (trust) masyarakat kota Padang 

sangat tinggi terhadap gedung bangunan sekolah bantuan dana hibah 

Jepang. Dari segi fungsi dan kualitas bangunan. 

2. Tingginya persepsi positif dan kepercayaan masyarakat Padang 

terhadap gedung sekolah yang dibangun Jepang tidak lepas dari faktor 

brand image dan brand trust. 

3. Struktur dan model bangunan sekolah bantuan dana hibah pemerintah 

Jepang sudah banyak ditiru oleh Pemda kota Padang dalam 

membangun gedung sekolah dan geduang pemerintahan di Kota 

Padang 

4. Sentimen positif terhadap kualitas produk Jepang yang dipercaya 

sangat baik dan sentimen negatif terhadap pendudukan Jepang di 

Indonesia masih dtemukan pada masyarakat kota Padang.  

5. Gedung sekolah bantuan dana hibah Pemerintah di kota Padang 

perawatannya dilanjutkan oleh Pemda kota Padang sehingga dapat 

menjamin keberlanjutan fungsinya. 

6. Pada penelitian ini responden diambil dilokasi penelitian. Sebaiknya 

dalam penelitian yang sama di masa datang responden yang 

mempunyai sentimentil terhadap penjajahan Jepang ditambah 

jumlahnya. Agar sifat sentimenil tersebut diketahui kadarnya. 
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Dinamika Kerjasama Jepang dalam Bidang Bantuan Ekonomi 

dan Investasi Terhadap Negara-Negara ASEAN: Studi 

Perbandingan Kerjasama Jepang dengan Indonesia dan 

Thailand 

 

Rizki Hakiki Valentine 

 

Abstract 

Japanese banks' behaviour at the international level is explained by examining the 

origins of the weakness of the Japanese financial and economic system. It can be 

seen that the roots of the crisis have spread since the early 1990s as a result of the 

stock market bubble that jeopardized the balance of Japanese commercial banks. 

Financial difficulties in Asia depart from Thailand. This crisis was sparked by the 

decision of the government of PM Chavalith Yongchaiyud to float Thailand's bath 

exchange rate against the US dollar on July 2, 1997. The Asian crisis affected the 

currency, stock market, and other asset prices in several Asian countries. 

Indonesia, South Korea and Thailand are some of the countries that were most 

affected by this crisis. The financial crisis of 1997 - 1998 emphasized the 

interdependence and common interests of Asia, and gave a big boost to the rise of 

Asian regionalism. Asian countries are extensively interconnected through trade, 

finance, macroeconomic linkages, and other important economic relations. 

Ongoing Asian growth will strengthen integration, but also requires solutions to 

deal with social and economic challenges and official cooperation will need to be 

strengthened, based on appropriate economic principles. 

Keywords: crisis, asia, economy, Indonesia, Thailand 

 

1. Pendahuluan 

Tahun 1997 adalah tahun yang cukup bersejarah bagi perekonomian 

di Asia karena pada masa itu negara negara Asia Tenggara dan sekitarnya 

mengalami krisis finansial yang sering disebut dengan krisis Asia. Krisis 

finansial Asia dipicu oleh bank-bank komersial Jepang yang berusaha 

menarik diri dari Asia dalam menanggapi munculnya problem di Thailand 

dan Korea Selatan. Bank-bank Jepang telah melemah karena adanya 

keruntuhan real estate dan stock market bubble di Jepang sejak tahun 

1990an. Sebagai pendonor terbesar dan kreditor kunci di Thailand, bank-

bank Jepang menjadi panutan bagi bank komersil di negara lain yang 
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akhirnya menarik kembali dan membatasi ketersediaan dana untuk 

dipinjamkan. 

Bank-bank yang menjadi aliran-aliran modal ini memicu devaluasi di 

Thailand pada pertengahan 1997. Devaluasi adalah menurunnya nilai mata 

uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, 

biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam 

negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan 

menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Namun 

devaluasi baru terjadi di Korea pada akhir 1997 sehubungan dengan adanya 

perbedaan nilai tukar di Korea Utara dan Korea Selatan pada masa itu. 

Keadaan devaluasi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu 

negara, terutama pada kegiatan perdagangan internasional. Di samping 

devaluasi dan aliran modal, investor-investor penjamin terus menyediakan 

modal pada negara peminjam di Asia hingga bulan November 1997. Hingga 

1998, investor asing kembali ke pasar Asia untuk memberikan penawaran 

investasinya.  

Bank-bank Jepang, bisa dibilang merupakan aktor penting dalam 

memicu devaluasi ketika mereka berusaha menarik diri dari Asia untuk 

menghindari memberikan pinjaman dan melindungi modal dasar sesuai 

dengan standar kebutuhan modal dalam negeri seperti yang dimandatkan 

oleh BIS di Jepang. Perilaku bank-bank Jepang di level internasional 

dijelaskan dengan memeriksa asal mula kelemahan sistem finansial dan 

ekonomi Jepang. Dengan begitu dapat dilihat bahwa akar dari krisis 

menyebar sejak awal 1990an sebagai akibat buruk dari stock market bubble 

yang membahayakan neraca bank komersial Jepang. Masalah ini tidak 

kunjung membaik ketika bank-bank Jepang mencoba untuk merestruktur 

neraca mereka dan meningkatkan keuntungan dengan memberikan 

pinjaman atau menanamkan investasi di luar negeri.  

Kesulitan finansial di Asia berangkat dari Thailand. Krisis ini disulut 

oleh keputusan pemerintahan PM Chavalith Yongchaiyud untuk 

mengambangkan nilai tukar bath Thailand terhadap mata uang dollar AS 

pada tanggal 2 Juli 1997. Kebijakan ini adalah refleksi dari ketidakmampuan 

pemerintahan PM Chavalith Yongchaiyud dalam mencegah dan mengatasi 

krisis ekonomi secara ekonomis dan politis. Kebijakan ini diikuti oleh tingkah 

para spekulan yang pada saat itu berniat menjual mata uang Bath dengan 

harapan dapat menurunkan harga bath yang  berharga 26 bath per 1 dollar 

amerika. Pada akhirnya keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena 
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banyak bath yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata 

uang bath dan menghabiskan cadangan sebesar US$6,8. Pada januari 1998, 

harga Bath jatuh dengan harga 54 bath  per dollar Amerika. Jatuhnya mata 

uang bath dengan cepat diikuti jatuhnya mata uang Rupiah Indonesia, Peso 

Filipina, Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia yang terlihat sebagai sebuah 

efek domino, karena jatuhnya mata uang tersebut berantai antar satu sama 

lain. 

Krisis Asia berpengaruh ke mata uang, pasar saham, dan 

harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan dan 

Thailand adalah beberapa negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini. 

Krisis ekonomi ini juga menuju ke kekacauan politik, seperti yang terlihat 

pada kasus mundurnya Suharto di Indonesia dan Chavalit Yongchaiyudh di 

Thailand. Setelah krisis ini menggegerkan masyarakat, muncullah gerakan 

anti-Barat, dan IMF khususnya, keluar sebagai kambing hitam. Secara 

budaya, krisis finansial Asia mengakibatkan kemunduran terhadap ide 

adanya beberapa set "Asian value", yaitu Asia Timur memiliki struktur 

ekonomi dan politik yang superior dibanding Barat. Asian value merupakan 

serangkaian nilai dan ide yang dipromosikan sejak akhir abad 20 oleh 

beberapa pemimpin politik dan intelektual sebagai kesadaran 

alternatifterhadap nilai-nilai politik barat seperti demokrasi, hak asasi 

manusia dan kapitalisme. 

Sebelumnya, kebijakan Jepang dan krisis Asia pernah juga diteliti 

dengan menyoroti penandatanganan Joint Decaration of ASEAN-Japan 

Comprehensive Economic Partnership. Sementara itu tulisan ini merupakan 

pemaparan sejarah ringkas mengenai krisis finansial Asia yang terkenal 

sebagai salah satu ‘masa suram’ yang pernah dilalui negara-negara Asia. 

Penulis menaruh perhatian pada hubungan Jepang – sebagai trigger point – 

dengan negara Thailand dan Indonesia. Tulisan ini akan membandingkan 

hubungan Jepang-Thailand dengan Jepang-Indonesia pada masa krisis 

finansial yang menjatuhkan nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, serta 

memicu masalah-masalah politik dan ekonomi di tiap negara.  

Dilihat dari segi geografis, negara-negara kawasan Asia Tenggara 

merupakan kawasan yang secara geopolitik menguntungkan bagi Jepang. 

Selain itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara-

negara berkembang yang memiliki interdependensi terhadap Jepang. 

Begitupun sebaliknya, Jepang telah menggantungkan perekonomiannya di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Aset
http://id.wikipedia.org/wiki/Suharto
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chavalit_Yongchaiyudh&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/IMF
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asian_value&action=edit&redlink=1
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negara-negara kawasan. Hal ini menjadi alasan bagi penulis dalam 

memperbandingkan hubungan dan bantuan finansial baik dana hibah 

maupun pinjaman yang diberikan Jepang terhadap Thailand dan Indonesia 

pada masa krisis finansial Asia. Thailand dan Indonesia cukup menarik untuk 

dibandingkan sebab kedua negara ini adalah negara-negara Asia Tenggara 

yang sangat berarti bagi Jepang yang mendapat dampak cukup 

memprihatinkan dari krisis Asia ini. 

Beberapa dampaknya antara lain, Bank sentral Filipina menaikkan 

suku bunga sebesar 1,75 persen pada Mei 1997 dan 2 persen lagi pada 19 

Juni 1997. Pada 3 Juli, bank sentral Filipina dipaksa IMF untuk campur 

tangan besar-besaran dalam menjaga kestabilan Peso Filipina, sehingga 

harus patuh kepada perintah IMF dengan menaikkan suku bunga dari 15 

persen ke 24 persen hanya dalam waktu satu malam saja. 

Tak berhenti di Filipina, krisis lalu menjalar ke Hong Kong. Pada 15 

Agustus 1997 seperti yang terjadi di Filipina, suku bunga Hong Kong naik 

dari 8 persen ke 23 persen dalam waktu yang sangat singkat. Pada Oktober 

1997, dolar Hong Kong yang sebelumnya dipatok HK$7,8 per USD 

mendapatkan tekanan spekulatif karena inflasi Hong Kong lebih tinggi 

dibanding AS selama bertahun-tahun. Pemerintah setempat menghabiskan 

lebih dari US$ 1 milyar untuk mempertahankan mata uang lokal. Meskipun 

adanya serangan spekulasi, Hong Kong masih dapat mengatur mata 

uangnya yang dipatok ke dolar AS. Pasar modal Hong Kong menjadi tak 

stabil, antara 20 sampai 23 Oktober, Index Hang Seng jatuh hingga 23%. 

Korea Selatan yang menjadi negara dengan perekonomian terbesar 

ke-11 dunia, turut menerima imbas krisis Thailand. Meski fundamental 

ekonomi makro Korsel sangat baik, namun sektor perbankannya dibebani 

kredit macet luar biasa. Angka Non Performing Loan (NPL) yang sangat 

tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korsel yang 

mengalami default, nilai sahamnya jatuh, atau bahkan diakuisisi oleh 

perusahaan lain. Contohnya pada Juli 1997, Kia Motors yang notabene 

merupakan produsen mobil terbesar ketiga di Korea, terpaksa meminta 

pinjaman darurat kepada perbankan. Bursa efek Seoul jatuh sebesar 4% 

pada 7 November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh kembali hingga 

mencapai angka 7%, penurunan terbesar sepanjang sejarah negara tersebut. 
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Pada 24 November, pasar modal jatuh lagi hingga 7,2% karena adanya 

kekhawatiran IMF akan meminta reformasi yang membebani ekonomi 

Korsel. Peringkat kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A3 pada 28 

November 1997, dan turun lagi menjadi B2 pada 11 Desember. Pada tahun 

1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors. 

Malaysia mengalami defisit anggaran hingga 6 persen. Pada bulan 

Juli 1997, Ringgit Malaysia diserang oleh para spekulator. Untuk menyikapi 

serangan itu, Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan mata uang 

mengambang (floating exchange rate), tetapi akibatnya justru Ringgit 

Malaysia anjlok secara drastis pada 17 Agustus 1997. Empat hari kemudian 

Standard and Poor's menurunkan peringkat utang Malaysia. Seminggu 

berselang, peringkat Maybank juga ikut turun, padahal Maybank adalah 

bank terbesar di Malaysia. Di hari yang sama, bursa efek Kuala Lumpur jatuh 

856 poin, dan menjadi titik terendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, Ringgit 

kembali terjungkal dan membuat Perdana Menteri Malaysia Mahathir 

Mohamad harus mengambil kebijakan capital control. Meski demikian, 

mata uang Ringgit tetap saja jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir 

Mohamad mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menggunakan 

RM 10 milyar untuk membiayai  proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada 

1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut 

23,5 persen, produksi menyusut 9 persen, dan agrikultur 5,9 persen. 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara ini turun 6,2 persen pada 1998. 

Meski ikut mengalami dampak negatif krisis finansial Asia 1997, Malaysia 

merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini karena menolak 

bantuan IMF. 

Pada Juni 1997, Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand. 

Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan 

surplus lebih dari US$900 juta, cadangan devisa lebih dari US$20 milyar, dan 

sektor perbankan yang berjalan dengan baik. Namun sayangnya, ternyata 

banyak perusahaan Indonesia yang meminjam ke luar negeri atau berutang 

dalam bentuk dolar AS. Pada Juli 1997 saat Thailand mengambangkan nilai 

tukar Baht, Rupiah mulai menunjukkan tren bearish. Pada 14 Agustus 1997, 

Pemerintah RI mengganti kebijakan pertukaran mengambang teratur 

dengan pertukaran mengambang bebas, akibatnya Rupiah terperosok 
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semakin dalam. IMF kemudian datang dengan paket “bantuan” US$23 
milyar, tapi tetap saja rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya 

pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan 

US$ yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah besar-besaran. Pasar 

uang dan bursa efek Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan 

September 1997. Moody's menurunkan peringkat utang jangka panjang 

Indonesia menjadi "junk bond". 

Sebelumnya, penelitian serupa pernah ditulis oleh Adriani dengan 

judul Peran Jepang dalam Kerjasama Finansial Regional Chiang Mai 

Initiative: Kesinambungan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang di ASEAN 

pada masa Krisis Asia 1998 dan Krisis Global 2008. Penelitian Adriani 

menganalisa peran Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis 

Global 2008. Kepemimpinan Jepang di Asia diperlihatkan dalam kebijakan 

ekonomi luar negeri yang membantu negara-negara Asia menghadapi krisis 

finansial. Kebijakan Jepang diantaranya mengajukan pembentukan 

kerjasama finansial regional yang kemudian berhasil dibentuk dalam wadah 

Chiang Mai Initiative. 

Sementara itu penelitian ini membandingkan kerjasama Jepang 

dengan Indonesia dan Thailand pada masa krisis finansial Asia tahun 1997-

1998. Selain itu penulis ingin memaparkan bahwa krisis mengakibatkan 

penularan keuangan antara negara satu dengan negara yang 

lain. Periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada 

Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh 

akibat penularan keuangan. 

 

2. Krisis Asia Pada Negara Jepang 

Jepang tidak secara langsung terkena dampak buruk dari krisis 

finansial Asia. Akan tetapi, terdapat keterkaitan yang erat antara krisis Asia 

dengan Yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS. Setelah 

Plaza-Accord tahun 1985, kurs dollar AS dan juga mata uang negara-negara 

Asia Timur melemah terhadap Yen Jepang, karena mata uang negara-

negara Asia ini dipatok dengan dollar AS. Daya saing negara-negara Asia 

Timur pun akhirnya meningkat terhadap Jepang, sehingga banyak 

perusahaan Jepang melakukan relokasi dan investasi dalam jumlah besar di 

negara-negara pesaing ini. Tahun 1995 kurs dollar AS berbalik menguat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_keuangan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penularan_keuangan&action=edit&redlink=1


Jurnal Kajian Jepang 

Vol. 3 No. 1, April 2019 

79 

 

terhadap yen Jepang, sementara nilai utang dari negara-negara pesaing ini 

dalam dollar AS meningkat karena mereka meminjam dalam Yen, sehingga 

menimbulkan krisis keuangan.  

Anjloknya nilai mata uang Jepang terhadap dollar Amerika - yang 

mencapai 140 per dollar AS pada 8 Juni 1998 – langsung saja diikuti oleh 

penurunan nilai mata uang negara-negara Asia lainnya. Demikian pula 

halnya dengan indeks saham di bursa efek Asia, termasuk Hongkong, 

mengalami penurunan nilai secara tajam. 

Jepang sebagai negara sangat berpengaruh di Asia memiliki andil 

dalam memulihkan masa-masa sulit ini. Ada dua hal yang mendorong 

Jepang untuk ikut membantu mengatasi masalah ini yaitu (1) negara-negara 

yang terkena dampak krisis terparah – yaitu Indonesia, Thailand, dan juga 

Korea Selatan – merupakan negara-negara yang ‘bernilai penting’ di mata 
Jepang, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi. Selain itu, (2) 

adanya tekanan internasional yang menilai Jepang seakan-akan 

mengabaikan negara-negara yang mulai menggantungkan diri padanya, 

padahal seperti yang selama ini diketahui, Jepang sering kali dipandang 

sebagai pemimpin pembangunan di wilayah Asia. Oleh karena itu, Jepang 

mengeluarkan dua kebijakan dalam mengatasi krisis, yakni dengan 

mendirikan AMF (Asian Monetery Fund) dan mengeluarkan kebijakan New 

Miyazawa Initiative yang akan mengalokasikan dana sebesar milyaran dollar 

AS, untuk membantu negara-negara Asia yang terkena dampak krisis. Pada 

akhirnya, nominal dana bantuan yang direncanakan akan disalurkan ke 

negara-negara terdampak krisis semakin meningkat. 

 

3. Dampak Krisis Finansial Asia Bagi Indonesia 

  Rupiah Indonesia pada mulanya tidak terdampak oleh tekanan mata 

uang dari wilayah lain pada awal 1997 karena hal tersebut tidak tampak 

sebagai masalah sejumlah besar akun defisit dan hutang asing yang 

didominasi oleh nilai dollar yang tinggi. Dalam beberapa tahun, Bank 

Indonesia juga membiarkan rupiah Indonesia mengambang dalam kisaran 

8%, dan membiarkan depresiasi sekitar 4-5% tiap tahunnya sejak 1995.  

  Ketika mata uang Thailand, Malaysia dan Filipina mulai melemah di 

awal Juli 1997, Bank Indonesia melakukan penghitungan dan perkiraan 

sementara bagaimana rupiah bisa mengambang di kisaran 12%. Namun 

pada awal Agustus 1997, jatuhnya nilai mata uang benar benar menular ke 

rupiah sehingga rupiah jatuh dibawah 12%. Nilai tukar rupiah jatuh dengan 
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cepat dari 2400 per dolar di bulan Juni, menjadi 3600 per dolar di bulan 

Oktober. Kemerosotan nilai rupiah yang cepat langsung mengungkapkan 

kelemahan utama dari sektor finansial Indonesia.  

 Dampak terhadap banyak bank sangat cepat dan memprihatinkan. 

Pemerintah melikuidasi 16 bank swasta dalam negeri pada bulan 

November. Sementara itu rupiah terus merosot jauh dari yang 

diprediksikan. Hingga pada awal Januari 1998 rupiah mencapai 10.000 

perdolar, yang merupakan devaluasi sebesar 75% sejak pertengahan 1997. 

Akhir Januari rupiah jatuh pada titik terendahnya, yaitu 17.000 per dolar. 

Hal ini diikuti oleh kejatuhan pasar saham dengan inderks kemerosotan dari 

720 pada bulan Juli ke angka 600 pada bulan Agustus dan kemerosotan 

total hingga pertengahan Desember mencapai 75%. 

  Dengan keadaan ekonomi seperti itu, Indonesia harus menghadapi 

banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan pangan, pengangguran 

serta situasi politik yang memanas sebab adanya tuntutan reformasi dan 

pergantian rezim Soeharto. Indonesia juga merupakan salah satu basis 

pasar komoditas Jepang. Kehancuran ekonomi Indonesia, berdampak pada 

lemahnya daya beli masyarkat di dalamnya, dan itu berarti pula, akan 

mengurangi jumlah permintaan komoditas Jepang. Oleh karena besarnya 

kepentingan Jepang di Indonesia – dan di wilayah Asia Tenggara secara 

umum – maka Jepang pun turut serta dalam penanganan krisis ini. 

 Dapat dikatakan, Indonesia merupakan salah satu negara terparah yang 

terkena dampak krisis ini. Terempasnya nilai rupiah terhadap AS dolar tak 

lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem nilai 

tukar mengambang (free floating exchange rate). Kebijakan untuk 

mengganti sistem nilai tukar dari managed floating (mengambang 

terkendali) menjadi free floating ini lantaran nilai utang jatuh tempo swasta 

luar negeri yang besar serta pemerintah sempoyongan menahan serbuan 

spekulan mata uang. Jepang sendiri pada dasarnya tidak terkena secara 

langsung dampak dari krisis tersebut. Namun, yang menjadi 

permasalahannya ialah bahwa negara-negara yang terkena dampak dari 

krisis Asia tersebut merupakan negara-negara yang paling banyak 

menerima investasi dan bantuan Jepang, yang berupa pinjaman. 

  Akan tetapi Jepang lamban dalam mencegah penyebaran krisis dan 

juga pengentasannya, padahal Jepang itu sendiri telah dianggap sebagai 

pemimpin pembangunan ekonomi regional Asia Pasifik, khususnya ASEAN. 

Lemahnya peran Jepang itu terlihat pada gagalnya pembentukan Asian 



Jurnal Kajian Jepang 

Vol. 3 No. 1, April 2019 

81 

 

Monetery Fund (AMF). Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Jepang 

sama sekali tidak turut serta dalam mengatasi krisis yang ada. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dipaparkan sebelumnya bahwa kepentingan Jepang 

terhadap negara-negara Asia Tenggara sangat besar, terutama Indonesia.  

  Jepang masih tetap memfokuskan bantuannya (ODA) ke Indonesia 

pada jenis pinjaman. Hal ini disebabkan karena menurut Jepang bentuk 

bantuan inilah yang paling dibutuhkan oleh Indonesia, terutama dalam 

menyeimbangkan neraca anggarannya (mengisi devisa Indonesia, yang 

telah menurun akibat krisis). Bahkan periode krisis merupakan periode 

dimana ODA yang berupa pinjaman mencapai tingkat tertingginya, 

dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya maupun nanti 

sesudahnya, yakni pada posisi 215,25 (angka pembulatan) dan 230,48 

milyar Yen pada tahun 1997 dan 1998. 

  Sejak Juli 1998 Jepang telah menyalurkan bantuannya ke Indonesia 

berupa pinjaman sebesar 130 juta dollar AS dan bantuan pangan sebanyak 

50.000 ton beras. Namun kemudian, pada bulan Oktober 1998, Menteri 

Keuangan Jepang, Kiichi Miyazawa, mengumumkan pengalokasian dana 

sebesar 30 miliar dollar AS untuk negara-negara yang terkena krisis 

ekonomi regional tersebut, yang kemudian dikenal dengan New Miyazawa 

Initiative. Indonesia sendiri menerima sekitar 2,4 miliar Dollar AS pada 

Februari 1999, yang terbagi dalam: 

1. Program Restrukturisasi Sejumlah Sektor sebesar 400 juta Dollar AS 

(bekerja sama dengan ADB) 

2. Pendanaan Fasilitas Finansial sebesar 1 milyar Dollar AS 

3. Pendukungan terhadap Reformasi Kebijakan sebesar 100 juta Dollar 

AS 

4. Program Pengembangan Nutrisi dan Kesehatan (bekerja sama 

dengan ADB) sebesar 300 juta Dollar AS 

5. Pinjaman Jaringan Pengaman Sosial sebesar 300 juta Dollar AS 

6. Program Jaringan Pengaman Sosial sebesar 300 juta Dollar AS.  

Perincian pendanaannya ialah:  

1. 1,5 milyar Dollar AS didanai Export-Import Bank of Japan (JEXIM)  

2. 900 juta Dollar AS didanai Overseas Economic Cooperation Fund 

(OECF). 
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Tahap awal dari New Miyazawa Initiative ini ialah pencairan dana 

pinjaman kepada Indonesia sebesar 89,48 milyar Yen atau setara dengan 

680 juta Dollar AS pada akhir Maret 1999, dengan syarat lunak, yakni suku 

bunga 1 persen per tahun, dan masa pembayaran selama 30 tahun, 

termasuk 10 tahun masa tenggang. 

Pinjaman pada tahap pertama ini terdiri dari dua program, yakni untuk 

Jaring-Pengaman Sosial (JPS) senilai 45,2 milyar Yen (sekitar 380 juta Dollar 

AS), dan untuk program pembangunan sektor kesehatan dan gizi senilai 

35,28 milyar Yen (yang setara dengan 300 juta Dollar AS). Pinjaman untuk 

program JPS itu sendiri, pada dasarnya akan dipakai untuk membiayai impor 

berbagai komoditas kebutuhan masyarakat sehari-hari, (senjata api dan 

barang mewah tidak termasuk di dalamnya). Sedangkan counterpart fund, 

yakni dana rupiah yang akan diperoleh dari hasil penjualan komoditas impor 

tersebut di dalam negeri, akan digunakan untuk membiayai berbagai 

program seperti kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja dan 

lainnya untuk membantu masyarakat yang rentan dari dampak krisis. 

Besarnya peran Jepang dalam menangani dampak krisis yang terjadi di 

Indonesia, dapat dilihat dari besarnya proporsi bantuan yang disalurkan ke 

Indonesia ketimbang negara-negara pendonor lainnya maupun institusi-

institusi internasional lainnya, sekalipun memang sejumlah institusi 

tersebut, seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia, mendapat 

suntikan dana yang cukup besar dari Jepang.  

 

4. Dampak Krisis Finansial Asia Bagi Thailand 

Nilai mata uang Thailand yakni sekitar 25 Bath per 1 Dollar AS pada 

awal 1997, kemudian melemah menjadi 42 per 1 Dollar AS pada 

pertengahan Desember 1997, sampai akhirnya berhenti pada posisi 54 per 

Dollar AS di awal 1998, sekalipun pemerintah Thailand telah mengeluarkan 

dana sebesar 26 milyar Dollar AS untuk menyelamatkan nilai mata uang 

tersebut. Apa yang terjadi di Thailand kemudian menyebar, bagaikan efek 

domino, ke negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia sendiri.  

Di bawah ini adalah grafik naik turunnya nilai mata uang Yen Jepang 

dan Baht Thailand terhadap dollar AS. 
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Sumber: kompilasi dari Nomura Research Institute berdasarkan statistik resmi dan 

Trade Weighted Currency Index yang ditulis J.P Morgan 

 

Thailand pada masa itu mengalami kelemahan ekonomi dan 

kelemahan kebijakan ekonomi yang cukup parah. Hal itu menimbulkan 

banyak masalah seperti dalam bidang ekspor barang yang tidak lagi 

menjanjikan sehingga pemasukan sangat minim, kemudian hutang luar 

negeri dari pihak swasta domestik semakin tinggi, serta adanya booming 

sector property. Masalah lain yang tak kalah meresahkan Thailand 

adalah naiknya nilai riil mata uang Baht Thailand terhadap dollar AS serta 

defisit neraca perdagangan dan maraknya non performing loan di sektor 

perbankan Thailand.  

Seperti halnya di Indonesia, Thailand pada masa yang genting ini 

juga mengalami pergolakan politik yang membuat PM Chavalith 

Yongchaiyud didesak oleh masyarakat untuk mengundurkan diri. Untuk 

memperbaiki perekonomian negara, tanpa melupakan Jepang yang telah 

turut membangun sendi-sendi perindustrian Thailand, parlemen 

Thailand pada akhir 1998 membuka kesempatan penanaman modal 

asing yang lebih besar. Salah satu modal asing yang masuk adalah pada 

industri otomotif Jepang yang akhirnya bisa memiliki 100% industri mobil 

di Thailand. 

Total investasi Jepang di Thailand sebelum krisis ekonomi tahun 

1997-1998 rata-rata mencapai lebih dari 40%. Pada tahun 1990 peranan 

investasi terhadap PDB sebesar 41,4%, namun saat krisis ekonomi tahun 

1997-1998 peranan investasi terhadap PDB tersebut turun menjadi 
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33,7% dan 20,4%. Dampak krisis finansial tersebut menyebabkan 

penurunan investasi di Thailand menurun drastis hampir setengahnya. 

Kondisi tersebut mulai kembali membaik di tahun 2000 dengan peranan 

investasi terhadap PDB sebesar 22,8% dan terakhir di tahun 2008 

menjadi 28,8%. Nilai tersebut masih jauh dari nilai sebelum krisis 

ekonomi tahun 1997. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan investasi, pada 

masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 menunjukkan laju 

pertumbuhan investasi yang negatif , yaitu sebesar -21,99% dan -50,9%. 

Selama krisis finansial Asia itu terjadi dan benar-benar membawa 

dampak buruk bagi Thailand dan industri Jepang di Thailand, pemerintah 

Jepang memimpin koordinasi organisasi internasional dan menggerakkan 

setiap instrumen finansial untuk mengembalikan stabilitas ekonomi Asia. 

Jepang juga menyatakan akan secara aktif membantu dan menyediakan 

bantuan dalam pemulihan ekonomi serta bantuan yang komprehensif 

melalui beragam hal termasuk penyediaan bantuan uang. Selama itu 

pula, Thailand – yang memiliki kebijakan pembatasan penanaman modal 

asing – mulai melonggarkan peraturannya dan membarkan perusahaan-

perusahaan induk Jepang menyuplai dana untuk mempertahankan 

kerjasama mereka. Investasi Jepang antara lain pada bidang tanaman 

manufaktur, selain itu juga pada perusahaan jasa pelayanan yang 

mendukung manufaktur tersebut termasuk logistik, konsultansi, dan hak 

penjualan. 

Pada 1998, Jepang menjanjikan New Miyazawa Initiative dimana 

Jepang bersedia menanggung program pinjaman dalam sektor sosial dan 

agrikultur sebagai bantuan jangka panjang dan jangka menengah. Total 

bantuan New Miyazawa Initiative yang diterima oleh Thailand pada 

Desember 1998 adalah sekitar 1,9 miliar dolar AS. 

ODA Jepang di Thailand pada tahun 1998 terbilang meningkat 

tajam daripada bantuan hibah pada tahun sebelumnya. Rincian besaran 

dana ODA yang dialirkan ke Thailand dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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(¥ 100 million) 

Fiscal 

Year Yen Loan Grant Aid 

Technical 

Cooperation Total 

FY 1991 846.87 59.53 75.78 982.18 

FY 1992 1,273.75 32.14 93.41 1,399.30 

FY 1993 1,044.62 31.45 83.80 1,159.87 

FY 1994 823.34 0.99 81.02 905.35 

FY 1995 616.53 1.87 79.78 698.18 

FY 1996 1,183.81 2.56 95.07 1,281.44 

FY 1997 1,059.47 2.87 89.05 1,151.39 

FY 1998 1,475.62 22.59 102.52 1,600.73 

FY 1999 1,517.90 2.07 66.03 1,586.00 

FY 2000 956.71 2.48 66.39 1,025.58 

FY 2001 64.05 3.16 69.25 136.46 

FY 2002 451.70 3.54 56.77 512.01 

FY 2003 448.52 4.30 42.96 495.78 

FY 2004 - 5.00 47.02 52.02 

Sumber: Japan Economic Cooperation Program for Thailand, 2006 

Pada awal krisis 1997, tampak bantuan hibah Jepang hanya 

senilai 287.000.000 juta dollar AS dan meningkat tajam pada 1998 

menjadi 2.259.000.000 juta dollar AS. Itu merupakan angka yang cukup 

besar untuk membangun kembali dan menstabilkan kondisi ekonomi 

Thailand. 

Pada 1999, Jepang meminta kebijakan pemerintah Thailand 

untuk mempromosikan perusahaan perusahaan bebas skala 
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kecil/menengah (SME), adopsi sistem manajemen konsultan, fasilitas 

finansial untuk SME dan promosi yang mendukung perindustrian. 

 

5. Bantuan Finansial Jepang untuk Indonesia dan Thailand 

 

Sumber: disusun oleh Nomura Research Institute based on BIS “The Maturity Sectoral 

and Nationality Distribution of International Bank Lending” (1997) 

Dana yang dipinjamkan Jepang ke Asia sejumlah 271,3 miliar dolas 

AS di akhir Juni 1997. Dana yang dipinjamkan Jepang dikonsentrasikan pada 

Thailand, Indonesia dan Korea Selatan sebagai tiga negara yang 

terpengaruh cukup parah oleh krisis yang tengah terjadi. Meminjamkan 

dana kepada tiga negara ini biasanya didominasi oleh mata uang asing 

sehingga devaliasi mata uang lokal tidak mempengaruhi kerugian modal 

secara langsung bagi bank-bank Jepang. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Thailand dan Indonesia 

adalah dua negara teratas yang menerima pinjaman dana dari Jepang 

dalam jumlah yang besar. Pinjaman dan bantuan finansial yang diberikan 

oleh jepang selama krisis Asia belum berakhir di Thailand dan Indonesia 

totalnya dapat dilihat pada diagram berkut. 
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Sumber: National Government 

Diagram tersebut menunjukkan aliran investasi luar negeri langsung 

yang diberikan oleh Jepang di Thailand totalnya adalah 30% dari seluruh 

bantuan luar negeri yang masuk ke Thailand. Itu merupakan total investasi 

terbanyak sejajar dengan investasi yang ditanamkan oleh NIE 

(New Institutional Economics). Sementara itu di sebelah kanan investasi luar 

negeri langsung yang ditanamkan Jepang secara total hanya 20%, selisih 8% 

saja dengan investasi Eropa dan NIE. 

Diagram di bawah ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai FDI 

(Foreign Direct Investment) Jepang di negara-negara Asia terdampak, 

khususnya Indonesia dan Thailand dengan signifikansi investasi di bidang-

bidang tertentu. Dari diagram tersebut dapat dilihat perbedaan prioritas 

Jepang di sektor yang berbeda antara Indonesia dan Thailand.  

FDI Jepang di Thailand dan Malaysia pada sektor manufaktur 

didominasi oleh proyek pengembangan alat-alat elektronik dan teknologi 

daripada proyek manufaktur lain. Di Thailand manufaktur 

merepresentasikan sepertiga dari total pemasukan. Saham yang lebih besar 

ada pada keuangan dan distribusi sebagaimana konstruksi dan real estate. 

Di Indonesia, investasi dalam bidang manufaktur cenderung pada aktifitas 

sumberdaya seperti kimiawi dan kertas.Sementara itu, investasi di Filipina 

lebih beragam walaupun melibatkan total saham investasi yang jauh lebih 

rendah. Baik di Indonesia maupun di Filipina, sektor elektronik telah 

berkembang juga. 
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Karena fokus pembahasan penulis hanya bantuan kerjasama dan 

investasi Jepang-Thailand-Indonesia saja, maka penulis tidak melanjutkan 

pembahasan mengenai investasi Amerika Serikat pada kelima negara Asia 

tersebut.  

 

6. Kesimpulan 

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berangkat di Asia Tenggara 

dengan jatuhnya mata uang Bath Thailand yang dilakukan oleh para 

spekulan. Para spekulan membeli mata uang bath dengan harapan untuk 

menjatuhkan harga mata uang bath. Harapan para spekulan terjadi karena 

harga mata uang Bath menurun setengah dari harga semula dan mata uang 

Bath mengalami kejatuhan. Jatuhnya mata uang Thailand disusul dengan 

kejatuhan mata uang Peso, Won dan Rupiah yang berakhir dengan 

terjadinya krisis finansial. 

Krisis finansial Asia membawa dampak yang luas bagi negara – 

negara di kawasan Asia. Dalam bidang ekonomi memang krisis tersebut 

membawa bencana yang besar bagi perekonomian negara asia, namun 

dalam bidang politik krisis tersebut membawa beberapa perubahan 

misalnya muncul gerakan yang menuntut demokrasi sehingga sistem 

demokrasi mulai mendapat ruang di negara kawasan Asia khususnya 
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Indonesia dan Thailand yang menjadi topik bahasan utama dalam laporan 

ini.  

Selain itu, data-data yang telah disajikan sebelumnya mengenai 

bantuan pinjaman dan investasi langsung (FDI) Jepang ke Thailand dan 

Indonesia, terdapat perbedaan jumlah pinjaman sekaligus perbedaan 

sektor/bidang yang menjadi objek investasi. Hal ini membuktikan bahwa 

Jepang sebagai negara pendonor dan investor sangat mengenal betul sektor 

sektor yang menonjol dan potensial di negara-negara tertentu. Walaupun 

Indonesia dan Thailand sama-sama negara kawasan Asia Tenggara, Jepang 

menanamkan investasi pada sektor manufaktur yang berbeda. Indonesia 

memiliki potensi sumberdaya alam dalam pembuatan kertas dan bahan 

bahan kimia, sementara Thailand dominan pada teknologinya. 

Tidak hanya menguntungkan Jepang yang selama ini diklaim sebagai 

negara pembangun kawasan ASEAN, tapi investasi seperti ini – 

menyesuaikan dan mengenal betul potensi masing-masing negara – 

menjadi salah satu jalan untuk membina integrasi yang saling 

menguntungkan di tengah keragaman negara-negara yang potensial.  

China juga turut andil dalam pembentukan regionalisme dalam 

negara Asia Tenggara. Salah satu organisasi kawasan yang saat ini layak 

untuk diperhitungkan adalah ASEAN yaitu organisasi yang menjadi wadah 

bagi negara – negara Asia Tenggara. 

Krisis keuangan 1997 - 1998 menegaskan saling ketergantungan dan 

kepentingan bersama Asia, serta memberi dorongan besar pada 

kebangkitan regionalisme Asia. negara-negara Asia saling berhubungan 

dengan luas melalui perdagangan, keuangan, keterkaitan ekonomi makro, 

dan hubungan ekonomi penting lainnya. pertumbuhan Asia yang terus 

berjalan akan memperkuat integrasi, tetapi juga memerlukan solusi untuk 

menghadapi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi dan kerja sama resmi 

akan perlu diperkuat, berdasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi yang tepat. 

Langkah dari saling ketergantungan menuju regionalism dari integrasi yang 

diarahkan pasar menjadi integrasi yang didorong oleh kebijakan dan 

tidaklah otomatis terjadi atau muncul dengan sendirinya.  

Mereka juga telah mengembangkan hubungan regional yang kuat 

dengan kesepakatan perjanjian formal yang jumlahnya relatif tak banyak. 

Tapi dengan adanya kesempatan-kesempatan usaha baru yang dihasilkan, 

integrasi regional ini juga menciptakan tuntutan baru bagi kerja sama antar 

pemerintah dan bagi pengembangan institusi. 
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Penelitian ini hanya terbatas pada studi perbandingan kerja sama 

Jepang dengan Indonesia dan Thailand pada masa krisis finansial Asia saja. 

Penelitian selanjutnya bisa menganalisis peran IMF pada masa krisis 

finansial di negara-negara ASEAN, atau drastisnya kenaikan hutang dan 

kejatuhan nilai aset serta bursa saham Jepang dan Asia Tenggara pada saat 

krisis ini menyebar. 
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Toei Animation dalam Perkembangan Industri Animasi di 

Jepang
1
 

 

Upik Sarjiati 

 

Abstract 

Toei Animation is one of the biggest animation studios in Japan. Established in 

1956 Toei Animation has produced thousand animation films. Toei Animation has 

great influence on development of animation industry. This article aims to analyze 

how Toei Animation comes to be key players on Japan animation industry. By 

applying qualitative method and literatures studies, this study find that Toei 

Animation in early period created image as Disney from the west to attract public 

attention and recruited qualified fresh graduate and experience animators as 

employees. Toei Animation develops studio by producing television animation 

series, outsourcing animation production, and expanding copyright business.  

 

Keywords: Toei Animation, animation industry, Japan    

 

1. Pendahuluan 

Jepang menjadi negara terbesar kedua produsen animasi setelah 

Amerika Serikat.  Animasi Jepang yang lebih dikenal dengan anime mulai 

berkembang pesat pada tahun 1960an ketika perekonomian Jepang 

semakin maju yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, upah pekerja yang semakin meningkat, pendapatan masyarakat 

semakin besar, dan sektor industri utama seperti industri besi dan baja 

semakin berkembang. Kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan industri 

animasi berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat Jepang akan 

hiburan. Siaran televisi di Jepang mulai ada sejak tahun 1953, dan pada 

tahun 1964 hampir setiap rumah tangga telah memiliki televisi. Booming 

televisi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan industri animasi 

berkembang pesat terutama dengan adanya serial animasi televisi. 

Beberapa serial animasi televisi yang terkenal pada era ini adalah Tetsuwan 

Atomu (Astro Boy) dan Kimba the White Lion  yand diproduksi oleh Mushi 

Production; Sennin Buraku atau Hermit Vilalge, Tetsujin-go 28 (Iron Man 

28), 8 man, dan Prince Planet  yang diproduksi oleh Television Corporation 

of Japan (TCJ) atau Kabushiki kaisha Eiken); Sinbad no Bouken (Adventure of 
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Sinbad), Okami Shonen Ke (Wolf Boy Ken),  Shonen Ninja Kaze no Fujimaru 

(The Childhood of Ninja/Samurai Kid),  dan Sally the Witch  yang diproduksi 

oleh Toei Animation Company; dan Speed Racer yang diproduksi oleh 

Tatsunoko Pro. Industri animasi Jepang mencapai masa keemasan pada 

tahun 1970an dan 1980an yang ditandai dengan perkembangan serial 

animasi yang menjadi program unggulan televisi dan berkembangnya 

berbagai genre animasi.  

Animasi semakin dikenal oleh masyarakat global pada akhir tahun 

1980an. Film animasi Akira (1988) karya Katsuhiro Otomo berhasil menarik 

publik internasional dan diakui sebagai film animasi berkualitas 

internasional (Iwabuchi, 2004: 53). Serial animasi televisi Doraemon 

menjadi salah satu program favorit anak-anak dan keluarga di Asia seperti 

Indonesia, Hongkong, dan Taiwan sejak tahun 1990an (Shiraishi, 2000). 

Pada bulan November 1995, film animasi berjudul The Ghost in the Shell 

beredar pesat di Jepang, Amerika dan Inggris, dan berhasil menduduki 

rangking pertama penjualan video di Amerika Serikat (Iwabuchi, 2004: 53). 

Selain itu, beberapa film animasi yang diproduksi oleh studio Ghibli seperti 

Howl’s Moving Castle dan The Wind Rises pernah menjadi nominasi 

penghargaan Academy Award dan film animasi Spirited Away berhasil 

memperoleh piala Oscar sebagai film animasi terbaik pada tahun 2003. 

Penghargaaan internasional yang diberikan kepada film animasi Jepang 

mengukuhkan keberadaan anime  sebagai produk budaya Jepang yang 

diakui oleh dunia.  

Tidak hanya animasi, budaya populer Jepang lainnya seperti manga, 

J-Pop, fashion, toys and merchandise, dan games berhasil menembus pasar 

global. Majalah fashion Jepang menjadi acuan mode dunia, Namie Namuro 

seorang penyanyi pop Jepang, berhasil memunculkan fanbase di Hong 

Kong, Seoul, dan Bangkok, toko mainan Mandarake telah membuka cabang 

Los Angeles, dan game Pokemon digemari oleh masyarakat global. Hal-hal 

tersebut yang melatarbelakangi Mc Gray (2002) menyebut Jepang sebagai 

negara cultural super power dan budaya populer tersebut berpotensi besar 

menjadi salah satu sumber  pertumbuhan ekonomi Jepang yang kemudian 

dikenal dengan Gross National Cool (GNC). Pemerintah Jepang melihat 

potensi budaya populer dan menggunakan istilah Cool Japan sebagai 
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strategi pengembangan budaya populer di tingkat global. Animasi menjadi 

salah satu program prioritas dalam mengembangan Cool Japan.  

Industri animasi berperan penting dalam menggerakkan 

perekonomian Jepang; tidak hanya berhenti di sektor industri animasi saja 

tetapi animasi menggerakkan sektor lainnya seperti industri mainan, produk 

merchandise dan pariwisata. Meskipun animasi Jepang menjadi salah satu 

industri animasi terbesar di dunia, namun studi animasi dari aspek industri 

masih terbatas. Beberapa kajian industri animasi yang pernah dilakukan 

antara lain Condry (2013) mendiskusikan bagaimana karakter fiksi animasi 

dan dunianya menjadi platform kolaborasi kreatif; Steinberg (2012) 

mengkaji industri character merchandising sebagai bagian penting dalam 

industri animasi Jepang; Mihara (2018) menganalisis bisnis animasi di dalam 

negeri Jepang, dan Yamamoto (2010) mengkaji anglomerasi industri animasi 

di Jepang.  

Studi yang ada tidak melihat secara spesifik bagaimana sebuah 

studio animasi menjalankan bisnisnya dan berkembang pesat. Dengan 

mengambil studi kasus studio Toei Animation, tulisan ini ingin memahami 

proses produksi, distribusi animasi, dan bisnis apa saja yang dijalankan. 

Studio Toei Animation adalah salah satu studio tertua dan terbesar di 

Jepang, dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan industri 

animasi di Jepang secara umum. Artikel ini merupakan hasil studi pustaka, 

dan data diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan website. Dengan 

menggunakan analisis deskriptif, artikel ini berupaya untuk memahami 

sejarah perkembangan Toei Animation sehingga dapat memberikan 

gambaran tentang keberhasilan Toei Animation menjadi perusahaan 

animasi yang terbesar di Jepang dan posisinya dalam struktur industri 

animasi Jepang.  
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2. Struktur Industri Animasi Jepang 

Pelaku industri animasi tidak hanya terbatas pada studio dan 

animator, namun terkait erat dengan pihak lain-pihak lain yang terlibat dari 

proses perencanaan, produksi hingga proses distribusi. Perencanaan 

produksi dilakukan oleh konsorsium produksi yang terdiri dari stasiun 

televisi, perusahaan film animasi, studio animasi, agen periklanan, 

perusahaan mainan, perusahaan software, dan penerbit. Perusahaan 

mainan terlibat dalam proses perencanaan karena menjadi pihak yang akan 

menggunakan karakter animasi dalam produk mainan yang akan 

diproduksinya. Proses produksi dikerjakan oleh  studio kontraktor utama 

dan  didukung oleh banyak subkontraktor yang memiliki spesialisasi yang 

berbeda-beda baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Distribusi 

animasi dilakukan oleh perusahaan distributor untuk animasi layar lebar, 

stasiun televisi untuk serial animasi televisi, dan pembuat software video 

untuk animasi video. 

 

Gambar 1 Struktur industri animasi di Jepang 

 
Sumber: JETRO, 2005 

 

 Aktor-aktor yang terlibat dalam industri animasi tergabung dalam 

production committee atau komite produksi. Komite produksi dibentuk 

untuk mengerjakan suatu proyek produksi animasi dan pengembangan 

karakter ke dalam media lainnya. Pembentukan komite produksi 

merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan dana pembiayaan 

produksi animasi dan risk sharing. Pembuatan film animasi membutuhkan 

dana yang besar. Sebagai contohnya biaya produksi serial film Shirobako 
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mencapai 500 juta yen setara dengan 60 miliar rupiah untuk 24 episode film 

(Animenetwork, 2015).  

Serial animasi televisi mendominasi industri animasi di Jepang dan 

studio animasi banyak bermunculan sejak tahun 1960a terutama di Tokyo. 

Tokyo juga merupakan pusat industri film dan manga, dan terdapat kurang 

lebih 4.000 perusahaan penerbitan yang sebagian besar menerbitkan 

manga sebagai dasar cerita dari animasi. Tidak mengherankan apabila 

banyak studio animasi didirikan di Tokyo yang telah memiliki tradisi panjang 

story telling. Pendirian studio animasi di Tokyo bertujuan supaya lebih dekat 

dengan studio film sehingga mempermudah akses penggunaan fasilitas 

penggambilan gambar. Selain itu, sebagian besar pekerja di industri film, 

manga, dan animasi bertempat tinggal di wilayah Tokyo sehingga 

mempermudah mobilitas para animator lepas. Pada tahun 2014, jumlah 

studio animasi di Jepang mencapai 383 studio, da 278 studio atau 78,8% 

diantaranya terletak di Tokyo terutama di daerah Nerima dan Suginami 

(Yamamoto, 2014). Nerima menjadi tempat awal mula berkembangnya 

industri animasi sejak Toei Animation dan Mushi Production membangun 

studio di area tersebut. Pada tahun 2005 terdapat 74 studio yang berlokasi 

di Nerima. Suginami menjadi pusat industri animasi kedua dengan jumlah 

studio animasi sebanyak 71 studio termasuk studio animasi Sunrise dan 

Madhouse. Pada tahun 2004, pemerintah daerah Suginami mendirikan 

Animation Museum untuk memberi kesempatan kepada pengunjung  

mengetahui sejarah animasi di Jepang (Yusuf and Nabeshima, 2006: 162).  

Toei Animation adalah salah satu studio terbesar di Jepang dan 

mempunyai peran penting dalam perkembangan industri animasi. Toei 

Animation adalah studio pertama yang berhasil membuat film animasi 

berwarna pertama di Jepang dan melibatkan banyak animator. Selain itu, 

Toei Animation menjadi wadah bagi animator-animator handal sebelum 

mereka mendirikan studio sendiri. Hingga saat ini Toei Animation produktif 

menciptakan karya-karya baru animasi seperti Saint Seiya, Dragon Ball, 

Sailormoon, dan ratusan judul animasi lainnya. Selain Toei Animation, 

beberapa studio animasi yang terkenal di Jepang antara lain Mushi 

Production yang didirikan oleh Osamu Tezuka, Studio Ghibli yang didirikan 

oleh Hayao Miyazaki dan Takahata Isao, studio Gainax, Studio Madhouse, 
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Studio Sunrise, Studio Piero yang memproduksi animasi Naruto dan Shinei 

Douga (Shin Ei Animation) yang memproduksi serial animasi Doraemon.  

 

Tabel 1. Jumlah animasi yang diproduksi oleh enam studio terbesar di Jepang 

Firm 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Toei 

Animation 

12.350 10.825 9.269 9.794 14.845 16.031 17.695 

Sunrise 5.834 5.000 7.131 6.920 7.038 8.877 8.419 

Nihon 

Animation 

2.507 2.360 2.914 2.888 2.276 1.916  

Shinei 

Douga 

2.461 2.829 2.932 2.888 2.984 2.800  

Studio 

Piero 

1.800 2.498 2.154 3.205 2.269 2.729  

Mad 

House 

1.300 2.100 3.000 2.000 1.300 2.500 2.400 

Total 6 

largest 

firm 

26.252 25.612 27.400 27.665 30.712 34.853 28.514 

Total 

Animation 

industry 

163.700 165.100 151.900 159.300 186.000 213.500 191.200 

Share of 6 

largest 

firms 

16.0% 15.5% 18.0% 17.4% 16.5% 16.3% 14.9% 

Sumber: Dentsu Communication Institute 2003,2004 dalam Yusuf dan Nabeshima, 

2006. 
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3. Strategi Pengembangan Bisnis Toei Animation  

3.1 Menciptakan Disney Oriental dan Hakujaden 

 Toei Animation adalah anak perusahaan Toei Company sebuah 

perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perfilman, televisi dan 

distributor yang berdiri pada tahun 1951. Toei Company, hasil merger 

antara perusahaan film Toyoko dan rumah produksi Oizumi, pada saat itu 

termasuk pendatang baru dalam industri film di Jepang dan Asia. Dalam 

bahasa Cina, Toei bermakna “Perusahaan film Timur” (Hasogaya dalam Tze 
Hu, 2010). Okawa Hiroshi (1897-1971), pendiri sekaligus Presiden Toei 

Company, adalah orang baru dalam industri film pada waktu itu. Hiroshi 

pindah dari Toyoko Railway Company untuk mengelola dua perusahan film 

yang cukup besar yang sedang terlilit hutang. Pangsa pasar yang belum 

tergarap pada saat itu seperti anak-anak, remaja, dan kelompok terdidik 

yang miskin dan petani menjadi target pemasaran Toei Company dengan 

cara membangun bioskop di dekat stasiun kereta api dan memberlakukan 

satu tiket untuk menonton dua film sekaligus. Hiroshi sukses menjadikan 

Toei Company perusahaan yang tangguh dalam industri film pada 

pertengahan tahun 1950an. Saat ini Toei Co.Ltd memiliki 34 bioskop, studio 

film, laboratorium film, agen periklanan, fasilitas pertelevision, hotel, 

lapangan golf, dan real estate.  

Pada tahun 1950an film-film animasi Disney seperti Fantasia (1940), 

Bambi (1942), dan Pinochio (1940) ditayangkan di bioskop Toei, dan 

menarik perhatian masyarakat Jepang. Film animasi Disney menginspirasi 

Toei untuk membuat film animasi sebagus produksi Disney. Pada tahun 

1956 Toei Company membeli studio Japan Nihon Doga atau Nichido Doga  

yang didirikan oleh Kenzo Masaoko dan Sanae Yamamoto pada tahun 1948. 

Studio tersebut kemudian diberi nama Toei Doga atau Toei Animation. Pada 

awal pendiriannya, studio Toei Animation hanya membuat iklan televisi, 

dan pekerjaan tersebut membuat bisnisnya semakin berkembang. Pada 

tahun 1957, Toei Animation mendirikan studio di Ochanomizu sebelum 

dipindah ke daerah Shinjuku. Presiden Toei Company, Okawa Hiroshi, ingin 

menjadikan Toei Animation menjadi Disney dari Timur. Oleh karena itu, Toei 

mengirimkan beberapa staf senior ke Disney studio di Burbank  untuk 

mempelajari bagaimana studio Disney bekerja terutama  terkait dengan 
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teknik pewarnaan dan alat-alat yang digunakan. Studio Toei mencoba 

menggunakan metode yang digunakan di Amerika, dan 

mengembangkannya dengan gaya tersendiri yang berbasis manga (Patten, 

2014)  

 Pada tanggal 13 Mei 1957 Toei Animation berhasil membuat serial 

film animasi hitam putih yang berjudul Kaneko ko Rakugaki (Doodling Kitty; 

Kitty’s Grafitti) yang disutradari oleh Taiji Yabushita (19013-1986) dan Yasuji 

Mori 1925-1992). Film animasi yang berdurasi 13 menit menceritakan 

seekor anak kucing yang sedang menggambar kendaraan, binatang, dan 

kereta api di dinding rumahnya. Animasi tersebut diadaptasi dari cerita 

rakyat Timur,  dan diisi dengan berbagai lagu dan musik. Animasi pertama 

yang dibuat Toei Animation berhasil meraih popularitas dan membuktikan 

kesungguhan Toei Animation yang ingin membuat film animasi sekelas 

Disney tapi memiliki ciri khas yang berbeda (Patten, 2014). Pada bulan 

Oktober 1958, Toei Animation berhasil menyelesaikan film animasi berjudul 

Hakujaden (The Legend of the White Snake) yang diinspirasi dari cerita 

legenda rakyat Cina. Film berdurasi 78 menit karya Taiji Yabushiata menjadi 

film berwarna pertama di Jepang. Pembuatan film ini melibatkan 13.590 

orang, dan dikerjakan dalam waktu delapan bulan. Toei Animation 

mengirim film Hakujaden ke festival internasional di Eropa sebagai salah 

satu strategi untuk mempromosikan animasi ke masyarakat global. Strategi 

ini berhasil membuahkan penghargaan  Venice Children’s Festival di Italia 

pada tahun 1959.  

 Ada beberapa alasan yang mendasari Okawa Hiroshi mengangkat 

cerita rakyat Cina dalam film animasi pertama yang diproduksi oleh Toei 

Animation. Pertama, industri film di Hongkong telah berkembang pesat dan 

Okawa Hiroshi ingin menarik produser film Hongkong, Zhang Guoli, untuk 

bekerja sama dalam pembuatan film animasi. Kerjasama dengan 

perusahaan film di Hongkong bertujuan untuk mempermudah ekspansi 

pasar Asia karena perusahaan Hongkong telah memiliki jaringan yang luas di 

Asia. Kedua, pembuatan film Hakujaden diharapkan dapat diterima di pasar 

di Asia karena cerita film tersebut telah dikenal oleh masyarakat Asia. 

Ketiga, Toei mencoba membuat film animasi dengan kualitas yang sama 
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dengan Disney, namun mempunyai ciri khas Asia Timur yang terlihat dalam 

cerita, dan karakter yang digunakan. 

3.2 Toei Animation dan Animator Terkemuka Jepang 

 Hakujaden menjadi animasi berwarna di Asia berdurasi yang 78 

menit dan yang dibuat dari 200.000 gambar celluloid dan karya seni lain. 

Animasi Hakujaden menjadi pembuktian Toei Animation menjadi studio 

animasi yang berkualitas. Kesuksesan tersebut menarik minat lulusan 

universitas ternama di Jepang dari berbagai bidang seperti sastra Perancis, 

ekonomi, akuntansi, administrasi bisnis, studi film, seni Jepang, seni Barat, 

dan para animator berpengalaman untuk bekerja di Toei Animation. Bagi 

sebagian animator, tergabung dengan Toei Animation menjadi salah satu 

upaya pemulihan dari trauma perang pada masa kanak-kanak mereka (Hu 

2010, 91-92). 

 Animator terkemuka seperti Isao Takahata dan Hayao Miyazaki 

pernah bekerja di Toei Animation sebelum mendirikan Studio Ghibli pada 

tahun 1985. Isao Takahata mulai bekerja di Toei Animation 1959 setelah 

menamatkan studinya bidang sastra Perancis di Universitas Tokyo.   Hayao 

Miyazaki mulai bekerja di Toei Animation pada tahun 1963 setelah selesai 

sekolah di Universitas Gakushin, Tokyo. Hayao Miyazaki terlibat dalam 

beberapa pembuatan animasi Watchdog Bow Bow, Wolf Boy Ken dan film 

Gulliver’s Travels Beyond the Moon (1965), Puss in Boots (1969), dan Flyign 

Phantom Ship. Keduanya pernah juga berkolaborasi membuat animasi Hols: 

Prince of the Sun yang dirilis pada tahun 1968. Meskipun berkualitas, 

animasi tersebut tidak berhasil mendatangkan keuntungan. Pada tahun 

1971 Takahata dan Miyazaki keluar dari Toei Animation dan bekerja di A 

Production yang kemudian menjadi Shin-Ei Animation hingga akhir tahun 

1970s.  

 Osamu Tezuka juga pernah terlibat dalam pembuatan animasi yang 

diproduksi oleh Toei Animation. Pada pertengahan tahun 1950an, Osamu 

Tezuka telah menjadi seniman terpopuler dan terkaya di daerah Kansai. 

Pada tahun 1958 Toei Animation mengajak Tezuka untuk berkolobarasi 

dalam pembuatan animasi yang diadaptasi dari manga Saiyuki karyanya 

pada tahun 1952. Saiyuki dibuat berdasarkan cerita legenda rakyat Cina 

yang dikenal dengan Journey to the West. Kolaborasi tersebut menjadi titik 
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awal Tezuka masuk ke industri animasi dan secara cepat mempelajari teknik 

pembuatan animasi. Animasi Saiyuki dirilis pada tahun 1960 dengan target 

pasar luar negeri. Tezuka mendirikan studio Mushi Production pada tahun 

1961. 

  

4. Produksi Serial Animasi Televisi dan Upaya Outsourcing 

Animasi Astro Boy karya Osamu Tezuka dan diproduksi oleh Mushi 

Production  pada tahun 1963 menjadi serial animasi televisi pertama di 

Jepang. Astro Boy yang ditayangkan di televisi Fuji  setiap hari Selasa selama 

30 menit menjadi program favorit keluarga. Toei Animation kemudian 

mengikuti jejak Mushi Production untuk memproduksi serial animasi 

televisi. Okami Shonen Ken (Ken the Wolf Boy) menjadi serial animasi 

televisi pertama yang diproduksi oleh Toei Animation, dan  ditayangkan di 

NET Network sejak 25 November 1963 hingga 12 Juli 1965 sebanyak 86 

episode. Toei Animation juga mengadaptasi satu atau dua episode animasi 

televisi menjadi film layar lebar. Toei Animation semakin mencapai 

kesuksesan yang ditandai dengan meningkatnya modal yang dimiliki dari 4 

juta yen pada tahun 1963 menjadi 16 juta yen pada tahun 1964, dan 

berhasil memperkerjakan 450 orang (Gaulene, 2012). 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi animasi, dan 

animator yang dipekerjakan, berbagai persoalan muncul dalam proses 

produksi. Beban kerja animator semakin berat ketika harus menyelesaikan 

60 frame per hari. Menjadi hal umum ketika animator harus bekerja larut 

malam dan pulang ke rumah menggunakan kereta paling akhir. Namun, 

upah yang diterima oleh animator dirasa rendah, bahkan animator tidak 

dapat membeli makanan yang bergizi. Pekerja Toei Animation meminta 

tambahan upah supaya mempu untuk membeli katsudon
2, dan hal ini 

dikenal dengan Katsudon Proposal (Clements, 2013). Selain itu, terjadi 

perbedaan besar upah yang diterima oleh pekerja laki-laki dan pekerja 

perempuan, dan antara pekerja lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMA 

meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan sama. Upah pekerja laki-laki 

lulusan perguruan tinggi mencapai 13.500 yen per bulan sedangkan upah 

pekerja kontrak perempuan lulusan SMA hanya 5.000 yen per bulan untuk 

jenis pekerjaan mewarnai. Meskipun melakukan pekerjaan yang sama, para 
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pekerja mendapatkan upah yang berbeda, dan pekerja yang direkrut dari 

perusahaan induk seperti Toyoko Railways mendapatkan upah yang lebih 

tinggi dibandingkan pekerja yang direkrut langsung oleh Toei Animation 

(Clements, 2013).  Pada awal tahun 1960 pekerja Toei Animation 

melakukan protes menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja 

seperti tidak memaksa pekerja untuk lembur, disediakan makan malam jika 

lembur, diberikan waktu istirahat untuk makan siang, dan menghilangkan 

kesenjangan upah antar pekerja.  Kondisi tersebut mendorong manajemen 

Toei Animation lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja kontrak 

dibandingkan tenaga kerja tetap. Hal ini berdampak pada menurunnya 

kualitas animasi yang diproduksi oleh Toei Animation pada tahun 1966 dan 

seterusnya (Clements, 2013). 

 Pada tahun 1970an industri film animasi Jepang mengalami 

penurunan. Mushi Production yang didirkan oleh Osamu Tezuka tutup. Toei 

Animation mengurangi jumlah produksi film animasi versi layar lebar dan 

lebih fokus untuk memproduksi serial animasi televisi. Di tengah-tengah 

merebaknya animasi yang mengangkat cerita tentang superhero robot dan 

mesin, Toei Animation membuat serial animasi Candy Candy untuk menarik  

perhatian penonton perempuan. Candy Candy menceritakan kisah hidup 

seorang anak yang dibesarkan di panti asuhan yang kemudian diadopsi oleh 

keluarga kaya raya (www.toei-animation.com/en/catalog/candycandy). 

Booming serial animasi televisi  menyebabkan sebagian besar studio 

mengerjakan program animasi televisi dan bersaing untuk merekrut 

animator lepas. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan upah tenaga 

kerja. Naiknya upah tenaga kerja mendorong Toei Animation mulai 

melakukan outsourcing pengerjaan animasi ke luar negeri seperti Korea dan 

Taiwan. Toei Animaton bekerjasama dengan Studio Eigin disebut juga 

dengan in-Zen pada tahun 1970 dan studio Daewon di Korea pada tahun 

1977 untuk mengerjakan bagian tertentu dalam pembuatan animasi (Lee, 

2011: 102).   

Pada tahun 1986 Toei Animation mendirikan studio Toei Philippines 

Inc untuk mengerjakan proses pewarnaan dan pembuatan latar belakang 

sedangkan penciptaan karakter kunci tetap dikerjakan oleh Toei Animation 

di Tokyo. Toei Animation Philippines Inc. memperkerjakan 200 orang dan 

http://www.toei-animation.com/en/catalog/candycandy
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mengerjakan sekitar 60.000 gambar per bulan. Beberapa animasi yang 

pernah dikerjakan oleh studio Toei di Filipina antara lain Digimon, Dragon 

Ball, Battle Spirits, dan lain sebagainya (Toei Animation Phil.Inc).   

 

5. Ekspansi Bisnis Toei Animation: Dari Periklanan hingga Copyright 

Toei Animation pada awalnya hanya fokus membuat iklan televisi 

dan film pendek, dan hanya memproduksi satu film animasi per tahun 

karena rendahnya permintaan akan film animasi. Hal ini membuat animator 

dan pekerja lain di studio Toei memiliki banyak waktu yang senggang. Oleh 

karena itu, Toei memberikan kebebasan kepada animator untuk membuat 

film pendek  yang disukai (Clements, 2013). Selain itu, Toei Animation 

mengerjakan beberapa film pendek yang dipesan khusus oleh Kedutaan 

Besar Amerika seperti The Adventure of Hanuman (1958), Let’s Sing 
Together (1959), dan Interdependency (1959) yang bertujuan untuk 

memperbaiki citra Amerika dimata masyarakat (Gaulene, 2012). Film untuk 

iklan mulai banyak dibuat setelah televisi berkembang di Jepang. Stasiun 

televisi pertama di Jepang, Nippon Hoso Kyokai (NHK), berdiri pada 

tahun1953 yang diikuti oleh berdirinya beberapa stasiun televisi swasta 

seperti NTV dan Fuji TV. Kemunculan televisi meningkatkan jumlah iklan di 

televisi dari 246 menjadi 331 iklan pada tahun 1958-1959. Pada tahun 1960 

iklan televisi yang diproduksi oleh Toei Animation mencapai 543 iklan. Bisnis 

periklanan semakin berkembang dan Toei Animation membuat bagian 

periklanan pada tahun 1961.  

Toei Animation menjadi perusahaan animasi terbesar di Jepang yang 

berhasil memproduksi berbagai jenis animasi seperti serial animasi televisi, 

film televisi, film bioskop, original video animation (OVA) dan video game. 

Beberapa animasi yang diproduksi oleh Toei Animation antara lain:  
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Tabel 2. Animasi Produksi Toei Animation 

Animasi 

Layar 

Lebar 

Serial 

Televisi 

Animasi 

Spesial 

Televisi 

Original Video 

Animation 

(OVA) 

DVD 

Special 

Web 

Sinbad the 

Sailor, One 

Piece, 

Interstella 

5554, Slum 

Dunk, 

Dragon 

Ball, 

Mononoke, 

Captain 

Harlock, 

Digimon 

Ken the 

Wild Boy, 

Robin in 

the 

Rainbow 

Troops, 

Sally the 

Witch, 

Candy 

Candy, 

Digimon, 

Dragon 

Ball, Seint 

Seiya, One 

Piece 

 

Halo Legend, 

Ojamajo 

Doremi, 

Shounan 

Bakusouzoku, 

3x3 Eyes, 

Dragon Ball, 

Crying 

Freeman, 

Goku II 

Captai Herlock, 

Saint Seiya, 

Angel 

Dentsetsu, 

Sailoormoon, 

Shounan 

Bakusouzoku, 

Dragon Ball, 

Utsunomiko, 

Interlude 

Dragon 

Ball Kai 

Special, 

Kanon: 

Kazahana, 

Robot Girls 

Z Special, 

Air Gear: 

Special 

Trick, 

Marie and 

Gali 

Special 

Kyosougiga, 

Robot Girls 

Z, Toei 

Robot Girls, 

Pretty 

Guardian 

Sumber: www.animasi-planet.com 

 

Animasi yang diproduksi tidak hanya dibuat dalam satu jenis media saya, 

tetapi dikembangkan dalam bentuk media lain. Misalnya serial animasi 

televisi Dragon Ball diadaptasi dalam bentuk film layar lebar, televisi spesial, 

OVA, dan DVD spesial.  Film animasi Dragon Ball dibuat pertama kali pada 

tahun 1986 dan masih diproduksi hingga kini.  

Bisnis copyright yang dikembangkan oleh Disney ditiru oleh Osamu 

Tezuka pada animasi Atomu Tetsuwan atau Astro Boy yang dirilis pada 

tahun 1963. Mushi Production, studio yang memproduksi film Atomu 

Testuwan yang dirikan oleh Osamu, memperoleh pendapatan dari 

penjualan lisensi karakter Atomu  ke berbagai pihak, salah satunya 

perusahaan Meiji Seika sebagai perusahaan sponsor yang memberikan dana 

550.000 yen untuk membiayai pembuatan serial animasi. Meiji Seika 

menggunakan karakter Atomu atau yang dikenal sebagai Astroboy untuk 

memasarkan produk permen dan coklat yang dibuatnya. Stiker Atomu  

http://www.anime-planet.com/
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menjadi hadiah atau bonus jika membeli cokelat yang diproduksi oleh Meiji 

Seika (Steinberg, 2009). Mushi Production berhasil mendapatkan 400 

kontrak penggunakan karakter Atomu Tetsuwan dengan nilai per lisensi 

mencapai 3 juta yen. Berbagai produk alat tulis, mainan, alat olahraga, 

pakaian, makanan dan barang elektronik menggunakan karakter Atomu  

(Shiraishi, 2000). Dengan pola bisnis seperti ini, Osamu menjual serial 

animasi dengan harga 750.000 yen per episode jauh dibawah biaya produksi 

yang mencapai 2,5 juta yen. Kekurangan biaya produksi ditutup dari bisnis 

karakter (Steinberg, 2009). 

Kesuksesan Osamu Tezuka dengan bisnis karakter yang dirintisnya  

menjadi bisnis model animasi yang digunakan oleh perusahaan lain 

termasuk perusahaan Toei Animation. Pemanfaatan copyright animasi 

untuk kepentingan bisnis dilakukan pertama kali pada serial animasi televisi 

Wolf Boy Ken (1963) dengan melakukan kontrak kerjasama antara Toei 

Animation dan perusahaan Morinaga sebagai pihak pengguna. Morinaga 

menggunakan karakter animasi Wolf Boy Ken untuk memasarkan produk 

cokelat karamel. Strategi itu dilakukan juga pada animasi Akko-Chan of 

Secret (Himitsu no akko-chan), dan Kamen Rider. Namun, kontribusi bisnis 

copyright relatif kecil yang hanya mencapai 10% dari bisnis animasi pada 

tahun 1970. Bisnis karakter mencapai kesuksesan pada tahun 1972 ketika 

Toei Animation bekerjasama dengan perusahaan mainan terbesar di Jepang 

yakni Bandai. Karakter robot pada animasi Mazinger Z dibuat dalam bentuk 

mainan dan populer di kalangan anak-anak. Pada era tersebut, animasi 

robot sangat populer di Jepang (Gaulene, 2012). 

 Bisnis karakter kemudian dipandang berpotensi besar untuk 

dikembangkan sehingga Toei Animaton membentuk departemen yang 

mengelola bisnis karakter. Toei mulai memproduksi produk merchandise  

seperti peralatan sekolah, kalender, games, mainan dan bahkan games di 

yang ada di pachinko. Pada pertengahan tahun 1980an, Toei Animation 

melakukan kerjasama dengan perusahaan game Nintendo, dan merilis 

game Ken the Survivor pada tahun 1986. Hanya dalam beberapa bulan 

penjualan game mencapai 450.000 copy. Selain itu, Toei Animation memiliki 

dua paviliun di theme park Space World di Kitakyushu, dan dibuka pada 

tahun 1990 (Gaulene, 2012). 
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6. Penutup 

 Studio Toei Animation menjadi salah satu perusahaan animasi 

terbesar di Jepang dan berhasil memproduksi animasi yang laris di pasaran. 

Kesuksesan Toei Animation tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 

perusahaan film Toei Company sebagai perusahaan induknya. Jaringan 

distribusi film seperti kepemilikan bioskop mempermudah Toei Animation 

untuk menayangkan animasi yang diproduksinya. Selain itu, sebagai pelopor 

studio animasi pasca perang dunia kedua, dan studio animasi belum 

banyak, Toei Animation memperkerjakan animator-animator handal untuk 

memproduksi animasi yang berkualitas. Toei Animation berhasil membuat 

inovasi baik dari segi managemen produksi maupun pengembangan produk 

yang dihasilkan. Tingginya upah dan kurangnya tenaga kerja di dalam 

Jepang disiasati dengan melakukan outsourcing produksi ke negara lain 

seperti di Korea Selatan, Taiwan dan Filipina.  Toei Animation berhasil 

mengadaptasi karakter-karakter fiksi dari manga dan anime ke dalam media 

lain seperti mainan, merchandise, dan game. Hal ini menjadi bagian penting 

dalam kesuksesan industri animasi di Jepang. 

 Artikel ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan yang ada 

tentang industri animasi di Jepang mekipun masih ada keterbatasan seperti 

tidak digunakannya data primer dan observasi langsung studi. Namun ada 

beberapa hal yang menarik yang dapat dikembangkan dari penelitian ini 

antara lain tentang jaringan produksi dan industri animasi antara Jepang 

dan Indonesia. Bagaimana jaringan produksi animasi Jepang di Indonesia 

khususnya Toei Animation, dan bagaimana pengusaha Indonesia 

memanfaatkan  peluang bisnis dari pesatnya industri animasi di Jepang. Hal 

itu dapat digunakan untuk memahami posisi Indonesia dalam industri 

animasi global.  

  

Catatan 

1Artikel ini adalah bagian dari laporan hasil penelitian “Budaya Visual dan Ekonomi 
Kreatif di Jepang” yang didanai oleh DIPA P2SDR LIPI tahun 2016. 

2Makanan Jepang yang beruba semangkok nasi yang diatasnya diberikan potongan 

daging babi goreng, telur, sayuran dan bumbu.   
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Buku Surviving The “Dai Nippon”: Gereja Katolik Indonesia Masa 
Pendudukan Jepang (1942-1945) melengkapi pustaka Indonesia tentang 

kajian pendudukan Jepang di Indonesia. Buku ini adalah buku pertama yang 

membahas tentang bagaimana umat Katolik di Indonesia pada zaman 

pendudukan Jepang mempertahankan imannya.  

Perspektif religi mungkin merupakan salah satu perspektif yang 

jarang dibahas dalam studi pendudukan Jepang di Indonesia. Buku ini hadir 

untuk mengisi kekosongan tersebut. Ditulis dengan bahasa yang mudah 

dipahami, buku setebal 329 halaman ini mengajak pembaca untuk pertama-

tama melihat sejarah masuknya agama Katolik ke Jepang, bagaimana agama 

Katolik dinyatakan sebagai agama terlarang di Jepang pada zaman 
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Tokugawa (1604-1867) dan barangsiapa yang ketahuan menganut agama 

Katolik akan dipersekusi, lalu melihat bagaimana penerimaan pemerintah 

dan masyarakat Jepang terhadap agama Katolik di Jepang pada masa 

pendudukan Jepang, termasuk di Indonesia. 

Sejarah gereja Katolik di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang 

di Indonesia adalah bagian sejarah yang sangat jarang diceritakan. Selama 

ini, gereja Katolik Indonesia pada zaman pendudukan Jepang dianggap 

sebagai lembaran suram, karena misionaris asing yang berkarya di 

Indonesia pada zaman pendudukan Belanda, dipenjara, dipulangkan, 

bahkan mengalami hukuman mati di zaman pendudukan Jepang. Gereja 

Katolik Indonesia di zaman pendudukan Jepang dianggap mengalami 

kemunduran dan tidak memiliki pembimbing rohani yang dapat 

membimbingnya.  

Anggapan di atas adalah anggapan yang umum beredar di antara 

praktisi sejarah, khususnya sejarah agama Katolik di Indonesia. Hal ini yang 

mendorong Tjahjadi untuk menuliskan buku ini. Dalam buku ini, Tjahjadi 

mencoba mematahkan anggapan kesuraman gereja Katolik Indonesia di 

zaman pendudukan Jepang dan menggantinya dengan kisah-kisah umat 

awam yang justru imannya bertumbuh dan sintas di tengah-tengah 

kesuraman zaman kependudukan Jepang.  

Pada bab-bab awal, buku ini menceritakan tentang sejarah agama 

Katolik di Jepang. Selanjutnya, pada bab-bab pertengahan, buku ini 

membahas satu demi satu kondisi gereja Katolik di Indonesia di wilayah 

Angkatan Darat XXV, yaitu Sumatera dan sekitarnya, Angkatan Darat XVI, 

yaitu Jawa dan Madura, wilayah Angkatan Laut Jepang di Borneo dan di 

Indonesia timur. Buku ini juga memotret beberapa orang awam yang hadir 

sebagai pahlawan iman, yang namanya selama ini sangat jarang disebut-

sebut.  

Layaknya buku yang ditulis dengan pendekatan historis, buku ini 

mencoba menggoncang “sejarah resmi” gereja Katolik di Indonesia pada 
masa pendudukan Jepang. Anggapan bahwa di zaman ini umat mengalami 

keredupan iman dan menjalani kehidupan yang suram dipertanyakan dalam 

buku ini dan membuat kita sebagai pembaca untuk melihat sejarah 

alternatif yang selama ini jarang dibahas.  
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“Memang betul masa pendudukan Jepang telah memberikan 
suasana kelam baik terhadap bangsa Indonesia pada umumnya, maupun 

terhadap Gereja Katolik Indonesia pada khususnya. Meskipun begitu 

kekelaman masa Jepang adalah latar belakangnya. Pada latar depannya 

berdirilah para saksi iman, mereka yang bertahan dalam kesulitan besar. 

Kebanyakan dari mereka adalah awam yang liyat dan kuat, tanpa bantuan 

Barat. Tokohnya umat, bukan anggota tarekat. Mereka semua ini-baik 

pribumi maupun non pribumi sebagai warga Gereja saat itu-sesungguhnya 

merupakan umat Allah yang ibarat bahtera telah berhasil melalui 

gelombang besar kesulitan-kesulitan di bawah terik-panas matahari merah 

kekuasaan Jepang. Terutama untuk mengenang mereka buku ini ditulis.” 
(Tjahjadi 2018:3).  

Buku ini layak untuk dibaca oleh praktisi studi Jepang, khususnya 

yang mendalami bidang sejarah, lebih spesifik lagi, sejarah pendudukan 

Jepang di Indonesia, para mahasiswa, para pemerhati studi Jepang. Melalui 

buku ini kita dapat memahami sejarah alternatif tentang umat Katolik di 

Indonesia dan mendapatkan perspektif baru mengenai umat Katolik pada 

zaman pendudukan Jepang di Indonesia. 
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Biografi dibuat dalam 100-150 kata. 

5. Artikel dikirimkan via e-mail ke alamat 

jurnal.kajianjepang@gmail.com Dengan 

CC kepada alamat e-mail berikut : 

himawan.pratama@gmail.com 

rouliesther@gmail.com 

mega.marintan@gmail.com 

 

Format Penulisan Umum Artikel 

 

1. Artikel ditulis dalam format kertas B5 dengan setting margin normal 

(batas kiri, kanan, atas, bawah 2,54 cm), dan spasi 1,15 (antar 

paragraf tidak perlu ditambahkan satu spasi). 

2. Urutan penulisan artikel adalah judul, nama penulis, abstrak, 

pendahuluan (mencakup masalah penelitian, penelitian terdahulu, 

dan metodologi), pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, endnote 

(jika ada), dan biografi penulis. 

3. Format penulisan judul adalah sebagai berikut: 

1. Judul ditulis dengan ukuran huruf 14pt dan dicetak tebal (bold) 
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2. Untuk artikel berbahasa Indonesia/ Inggris huruf besar hanya 

digunakan di awal kata. 

3. Nama penulis ditulis di bawah judul dengan jarak satu spasi dari 

judul dan ukuran huruf 12pt. 

4. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris maksimal 200 kata dengan 

kata kunci 3-5. Ukuran huruf 11pt Calibri (body). 

4. Catatan tambahan dibuat dalam format endnote dengan jenis huruf 

Calibri (Body) ukuran 10pt. 

5. Daftar pustaka mengikuti sistem penulisan APA. Daftar pustaka 

berbahasa Jepang dibuat tetap dalam bahasa Jepang (tidak perlu 

diubah ke dalam alfabet). 

6. Penulisan kutipan diberi jarak satu spasi dari paragraf di atas dan di 

bawahnya. 

7. Penulisan kutipan dibuat dengan indent 0,37 cm dan kanan 4,03 ch. 

8. Tabel, grafik, diagram (jika ada) ditulis dengan ukuran huruf 10pt. 

9. Judul tabel, grafik, diagram dicetak tebal (bold) dengan ukuran 10pt. 

 

Format Penulisan Berdasarkan Bahasa 

 Bahasa Bahasa Jepang 

 Indonesia/Inggris  

Jumlah 4.000-6.000 kata 10.000-12.000 

kata/karakter  karakter (字) 

(isi artikel)   

Jumlah Maksimal 200 kata Maksimal 120 

kata/karakter  karakter (字) 

(abstrak)   

Jenis huruf Calibri (Body) MS Mincho 

Jenis huruf (isi 12pt 11pt 
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artikel)   

Ukuran huruf 10pt 10pt 

(kutipan)   

Penanda awal 1 tab 1 spasi 

paragraf   

 

 

 

 

 

 


