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Abstract 

This paper starts from the problem about the difference in response between the 
countries victims of comfort women, especially South Korea and Indonesia in support of the 
struggle of women victims of comfort women against the Japanese government. So that 
becomes problematic is that these two countries is a country of victims comfort women during 
World War II, which was in 1910-1945 for South Korea and 1942-1945 for Indonesia. But when 
the comfort women case began to unfold in the international community, there is a difference 
settlement efforts between South Korea and Indonesia to Japan. The Indonesian government 
tend to be passive in solving the comfort women issue and receive funding Asian Women's Fund 
without rejection. In contrast, with South Korea that denial and protest as well as very assertive 
in urging Japan to give an official apology and provide accountability for victims comfort 
women in South Korea. This study proves that the reason there is a difference of these responses 
because Indonesia has a relationship of interdependence with Japan for a long time. While 
South Korea has a conflictual relationship with Japan as a result of the trauma of occupation 
and the emotional bond that is not harmonious, other than that there is a very high economic 
dispute between Japan and South Korea. By reviewing non-material aspects such as history and 
emotional attachment, and material aspects, namely economic interactions between each 
country in the context of bilateral relations, the issue of differences in response to South Korea 
and Indonesia in solving the problems of the Japanese comfort women may be missed. 

Keywords: Comfort Women, Economic Interdependence, Economic Dispute, Emotional 
Bonding, South Korea, Indonesia, Japan 

Penelitian ini berangkat dari masalah mengapa terjadi perbedaan respon antara negara-
negara korban Jugun Ianfu, khususnya Korea Selatan dan Indonesia dalam mendukung 
perjuangan para wanita korban Jugun Ianfu terhadap pemerintah Jepang. Lantas yang 
menjadi problematika ialah kedua negara ini merupakan negara korban Jugun Ianfu masa 
Perang Dunia II yaitu tahun 1910-1945 untuk Korea Selatan dan 1942-1945 untuk Indonesia. 
Namun ketika kasus Jugun Ianfu ini mulai terkuak pada dunia internasional, terjadi perbedaan 
upaya penyelesaian antara Korea Selatan dan Indonesia terhadap Jepang. Pemerintah  
Indonesia cenderung pasif dalam menyelesaikan masalah Jugun Ianfu dan menerima bantuan 
dana Asian Women’s Fund tanpa penolakan. Berbeda dengan Korea Selatan yang melakukan 
penolakan dan protes serta sangat gencar dalam mendesak Jepang untuk memberikan 
permohonan maaf secara resmi serta memberikan pertanggungjawaban yang layak bagi para 
korban Jugun Ianfu di Korea Selatan. Penelitian ini membuktikan bahwa alasan terjadi 
perbedaan respon tersebut dikarenakan Indonesia memiliki hubungan saling ketergantungan 
dengan Jepang sejak lama. Sedangkan Korea Selatan memiliki hubungan yang konfliktual 
dengan Jepang akibat trauma penjajahan dan ikatan emosional yang tidak harmonis, selain itu 
terdapat kontestasi ekonomi yang sangat tinggi antara Jepang dan Korea Selatan. Dengan 
mengkaji aspek non material yaitu sejarah dan ikatan emosional, serta aspek material yaitu 
interaksi ekonomi di antara masing-masing negara dalam konteks hubungan bilateral, maka 
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masalah perbedaan respon Korea Selatan dan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan 
Jugun Ianfu terhadap Jepang dapat terjawab. 

Kata Kunci:   Jugun Ianfu, Ketergantungan Ekonomi, Kontestasi Ekonomi, Ikatan Emosional, 
Korea Selatan, Indonesia, Jepang

Praktik perbudakan seksual yang 
dilakukan oleh Jepang merupakan salah 
satu isu non-tradisional dalam Ilmu 
Hubungan Internasional yang telah 
terjadi pada Perang Dunia II. 
Pernyataan ini dapat dibuktikan oleh 
penulis pada kasus Jugun Ianfu masa 
pendudukan Jepang di Indonesia tahun 
1942-1945. Para wanita Jugun Ianfu 
diharuskan untuk memenuhi kebutuhan 
biologis para tentara Jepang pada masa 
perang Asia Pasifik dalam jumlah yang 
besar secara berkali-kali. Sebutan lain 
dari perempuan-perempuan ini dikenal 
dengan istilah Comfort Women. 
Menurut Voronin (2000) praktik 
perbudakan seksual yang dilakukan oleh 
pemerintah Jepang masa Perang Dunia 
ke-2 termasuk ke dalam kejahatan 
transnasional yang dilakukan oleh 
Jepang di sebagian wilayah Asia Pasifik 
dan Asia Tenggara seperti China, 
Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, 
Singapura, Myanmar, Filipina, termasuk 
juga Indonesia. Sedangkan sistem Jugun 
Ianfu adalah kejahatan transnasional 
seksual yang sangat besar karena banyak 
wanita penghibur dari berbagai negara 
saat masa Perang Pasifik direkrut untuk 
stasiun-stasiun milik Jepang (Yamashita 
2009, hal. 209). 

Jugun Ianfu mulai diberlakukan 
ketika Jepang berhasil menduduki 
China tahun 1937, yang mana pada saat 
itu terjadi peristiwa Perkosaan Nanking 
dan Pembunuhan Nanjing. Para militer 
Jepang melakukan pemerkosaan massal 
terhadap perempuan-perempuan lokal 
di China, hingga menjadikan banyak 
militer Jepang yang mengalami penyakit 
seksual menular. Hal tersebut kemudian 
mendorong pemerintah Jepang 
membuat kebijakan untuk 
menginstitusionalisasikan sistem Jugun 
Ianfu serta Ianjo secara sistematik di 
berbagai negara yang menjadi wilayah 
kekuasaan militer Jepang. Ianjo disini 

dimaksudkan dengan asrama-asrama 
militer atau rumah bordil militer milik 
Jepang pada saat Perang Dunia II yang 
digunakan sebagai tempat untuk 
mengumpulkan wanita-wanita 
Indonesia yang dijadikan pekerja paksa 
seksual (Jenssen dalam Etnohistori 
2011) 

Sebuah kebijakan dari militer 
Jepang yaitu menyediakan perempuan-
perempuan sehat yang tidak mengidap 
penyakit kelamin untuk tentara Jepang. 
Akibat kebijakan tersebut, 200.000 
lebih perempuan di kawasan Asia 
seperti Taiwan, Korea Utara, Korea 
Selatan, China, Filipina, Malaysia, Timor 
Leste, Belanda dan Indonesia 
dikorbankan sebagai budak seks untuk 
memuaskan kebutuhan seksual sipil dan 
militer Jepang. Banyak dari wanita ini 
dipindahkan bersama dengan pasukan, 
dari China ke Asia Tenggara dan Pasifik 
Selatan (Yamashita 2009, hal. 210). 
Dengan demikian, peneliti tertarik 
untuk meneliti permasalahan Jugun 
Ianfu yang dilakukan oleh pemerintahan 
Jepang masa Perang Dunia II, karena 
permasalahan Jugun Ianfu tidak hanya 
menjadi masalah internal negara Jepang 
saja, tetapi merupakan permasalahan 
internasional yang tergolong praktik 
kejahatan perang dan pelanggaran Hak 
Asasi Manusia. 

UU No 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asai Manusia menyebutkan bahwa 
hak asasi manusia merupakan hak dasar 
secara kodrati melekat pada diri 
manusia, bersifat langgeng dan 
universal, oleh karena itu harus 
dilindungi, dihormati dipertahankan, 
tidak boleh diabaikan, dikurangi atau 
dirampas oleh siapapun (KOMNAS 
HAM 2010). Sehingga jelas bahwa 
perbudakan seks, Jugun Ianfu, yang 
dilakukan oleh pemerintah Jepang 
merupakan tindakan pelanggaran hak 
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asasi para wanita di banyak negara pada 
masa Perang Dunia II. Sedangkan  
masalah Jugun Ianfu di Indonesia mulai 
terkuak pada tahun 1993, yang diawali 
dengan lima pengacara Jepang yang 
tergabung dalam Neihibenren (Asosiasi 
Advokat Pengacara Jepang) 
memberikan pesan pada Menteri Sosial 
Indonesia, Inten Suweni untuk mencari 
seluruh korban bekas Jugun Ianfu yang 
berasal dari Indonesia. Sehingga 
organisasi non pemerintah dan para 
aktifis pembela hak-hak perempuan di 
Indoneisa mulai memperjuangkan nasib 
para wanita bekas Jugun Ianfu. Terkait 
istilah Jugun Ianfu, Eka Hindra dan 
Kiochi (2007, hal. 228) mengatakan 
bahwa istilah Jugun Ianfu yang 
diartikan sebagai perempuan penghibur 
yang mengikuti tentara, merupakan 
sebuah kiasan eufimisme belaka, karena 
pada kenyataannya, Jugun Ianfu 
sesungguhnya merupakan perempuan-
perempuan yang dipaksa bekerja 
sebagai budak seks dan ditempatkan di 
barak-barak militer atau bangunan yang 
dibangun sekitar markas militer Jepang 
pada masa perang Asia Pasifik. Setelah 
meluasnya kasus Jugun Ianfu di mata 
publik, lembaga bantuan hukum di 
Indonesia yang tergabung dalam JAJI 
(Jaringan Advokasi Jugun Ianfu 
Indonesia) yang didirikan pada 28 
Oktober 1970 mulai bekerja untuk 
menemukan para korban Jugun Ianfu di 
Indonesia. Hal tersebut mendorong 
semangat para pejuang hak-hak 
perempuan di Indonesia seperti LSM 
dan LBH. Tercatat sebanyak 1156 orang 
wanita Indonesia yang pernah menjadi 
Jugun Ianfu dan telah melaporkan 
kasusnya ke LBH Yogyakarta (Eka 
Hindra dan Kiochi Kimura 2007). 

Menanggapi hal ini, pemerintah 
Jepang yang pada awalnya 
mengganggap bahwa permasalahan 
Jugun Ianfu merupakan sejarah  kelam 
yang harus di hilangkan dari mata 
dunia, kembali harus membuka sejarah 
kejahatan perang yang telah dilakukan 
negara tersebut. Dengan demikian, 
Jepang membentuk sebuah organisasi 
yang bernama AWF (Asian Women’s 
Fund) yang didirikan tahun 1995 oleh 

Pemerintah Jepang dalam upaya 
menyelesaikan masalah Jugun Ianfu di 
Asia dengan tujuan membantu para 
negara-negara korban Jugun Ianfu, 
seperti Korea Selatan, China, Taiwan, 
termasuk Asia Tenggara, yaitu Filipina 
dan Indonesia.  

Jika Jepang hanya 
memanfaatkan peran Asian Women’s 
Fund untuk menyelesaikan masalah 
Jugun Ianfu di Indonesia, maka berbeda 
dengan perlakuan Jepang pada Korea 
Selatan. Jepang bersedia memberikan 
pengakuan kepada Korea Selatan bahwa 
sistem Jugun Ianfu merupakan andil 
pemerintah Jepang masa Perang Dunia 
II. Hal tersebut dikarenakan pemerintah 
Korea Selatan benar-benar memberi 
desakan terhadap China untuk 
menyelesaikan masalah Jugun Ianfu. 
Selain itu, pemerintah Jepang juga 
menyatakan permohonan maaf pada 
China, serta menjalin hubungan 
kerjasama dengan China, terutama 
mengenai isu mengembangkan ekonomi 
berkelanjutan (Yohei Kono 1993).  

Lebih detailnya, semenjak tahun 
1991-an, para aktifis wanita di Korea 
Selatan telah menyuarakan dan 
memperjuangkan hak korban Jugun 
Ianfu kepada pihak Jepang, tetap terus 
diabaikan oleh pemerintah Jepang 
(Yamashita 2009, hal. 208). Usaha 
Jepang yang memberikan bantuan dana 
melalui AWF dianggap tidak 
menunjukan permohonan maaf secara 
resmi pada korban Jugun Ianfu di Korea 
Selatan. Para pendukung wanita korban 
Jugun Ianfu bersikeras untuk membawa 
masalah ini ke dalam penyelesaian 
hukum dan kompensasi yang lebih 
serius. Terlebih banyak masyarakat 
Jepang yang mengingkari tanggung 
jawab dan membantah keberadaan 
wanita Jugun Ianfu, serta ingin 
menghapuskan dari sejarah Jepang 
bahwa sistem Jugun Ianfu merupakan 
sistem perbudakan seksual yang sah 
diatur pemerintah Jepang pada masa 
itu.  Aksi perjuangan hak-hak korban 
Jugun Ianfu di Korea Selatan dilakukan 
dengan lebih transparan, seperti 
mengadakan unjuk rasa di Kantor 
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Kedutaan Jepang di Korea Selatan, serta 
membangun tugu peringatan berupa 
patung dan patung-patung yang 
didedikasikan untuk mengenang 
keberadaan wanita korban Jugun Ianfu, 
salah satunya patung remaja di depan 
Kedutaan Jepang di Korea Selatan pada 
Desember 2011 (Yoshida 2013). 

 Tidak hanya Korea Selatan saja 
yang memprotes Jepang terkait Jugun 
Ianfu, tetapi protes juga datang dari 
negara korban lainnya, yakni China. 
Sistem Jugun Ianfu di China memang 
terbukti dibentuk atas pengawasan 
Departemen Militer pada saat itu. Bukti 
tersebut dapat dilihat dari surat yang 
diberikan dari Departemen Militer 
Jepang kepada para perekrut wanita-
wanita di China. Sedangkan desakan 
Chna terhadap Jepang, tdak hanya 
bersasal dari masyarakat biasa, tetapi 
juga kalangan elit seperti Menteri Luar 
Negeri China, Lu Kang pun mendesak 
pihak Jepang untuk mengakui kejahatan 
perang tersebut (Tiezzi 2016). Meskipun 
China telah menyerukan kepada Jepang 
untuk meminta maaf dan memberi 
kompensasi kepada para wanita korban 
Jugun Ianfu, masih tidak ada indikasi 
pemerintah Jepang untuk melakukan 
tindakan serius dalam menyelesaikan 
masalah tersebut. Di sisi lain, kini 
negara Taiwan telah memasuki tahap 
persiapan untuk perundingan dengan 
Jepang. Menteri Luar Negeri Taiwan, 
David Lin mengatakan Taiwan akan 
melanjutkan negosiasi dengan Jepang 
untuk mengembalikan martabat 
perempuan Taiwan yang dipaksa 
menjadi budak seks oleh tentara Jepang.  

Sedangkan di Indonesia sendiri, 
meskipun telah dibentuk jaringan 
advokasi untuk mencari keadilan terkait 
kasus Jugun Ianfu, perjuangan tersebut 
terkesan kurang frontal dan tidak masif, 
sebab hanya berasal dari segelintir 
masyarakat Indonesia dan minim akan 
dukungan dari pihak pemerintah. Jika 
pemerintah Korea Selatan sempat 
menolak bantuan dana AWF karena 
dianggap bantuan yang tidak resmi dari 
Jepang, maka pemerintah Indonesia 
yang dengan terbuka menerima bantuan 

tersebut tanpa adanya desakan untuk 
memohon maaf secara resmi ataupun 
menempuh penyelesaian secara hukum 
internasional. Pemerintah Indonesia 
tampaknya juga turut menutup kasus 
Jugun Ianfu di Indonesia dengan hanya 
diam setelah menerima bantuan dana 
santunan.  Perjuangan aktifis Hak Asasi 
Manusia yang berfokus pada kasus 
Jugun Ianfu seakan ingin dihentikan 
oleh pemerintah Indonesia hanya pada 
penerimaan dana dari Jepang untuk 
pembuatan panti jompo di beberapa 
wilayah Indonesia. Hal tersebut 
menjadikan para pejuang Jugun Ianfu 
semakin gencar untuk mencari para 
korban Jugun Ianfu di seluruh wilayah 
di Indonesia, demi mendapatkan 
pengakuan maaf secara resmi dari 
pemerintah Jepang. Namun, pemerintah 
Indonesia dinilai tidak maksimal dalam 
mengatasi penderitaan para korban 
bekas Jugun Ianfu yang telah berusia 
lanjut, banyak diantara mereka yang 
dikucilkan oleh masyarakat, bahkan 
tidak sedikt korban Jugun Ianfu di 
Indonesia telah tutup usia sebelum 
diberikan hak-hak mereka sebagai 
wanita. 

Berdasarkan pemaparan di atas, 
penulis memfokuskan bahasan untuk 
menganalisis alasan adanya perbedaan 
respon dari negara-negara korban Jugun 
Ianfu, terutama antara Korea Selatan 
dan Indonesia. Dimana Korea Selatan 
terlihat lebih frontal dalam 
menyuarakan hak-hak wanita korban 
Jugun Ianfu di negaranya, sedangkan 
Indonesia dengan terbuka menerima 
bantuan dari AWF tanpa harus 
mendesak permasalahan ini ke ranah 
internasional. Oleh karena itu, penulis 
tertarik untuk meneliti dan mengetahui 
perbedaan respon dari kedua negara 
korban serta alsan-alasan yang 
melatarbelakanginya. 

Untuk lebih lanjut mengkaji 
penelitian ini, penulis menggunakan 
teori saling ketergantungan milik Robert 
Keohane dan Joseph Nye. Teori ini 
menyebutkan bahwa saling 
ketergantungan menjelaskan hubungan 
antar negara, terutama bidang ekonomi 
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semakin meningkat, sedangkan 
penggunaan kekuatan militer dan 
perimbangan kekuatan tetap penting 
tetapi menurun (Keohane dan Nye 
1997). Mengacu pada perkembangan ini, 
dalam hubungan interdependensi, 
terjadi peningkatan kerjasama ekonomi 
antara negara-negara serta transaksi-
transaksi tersebut telah menciptakan 
jaring-jaring saling ketergantungan dan 
kepentingan bersama yang kemudian 
mampu melunakkan perilaku state-
centric negara. Teori interdependensi 
juga memberikan konsep yang berguna 
untuk memahami bagaimana negara 
dapat saling mempengaruhi dalam 
sebuah interaksi tertentu di antara 
kedua negara (Arriaga 2013). Kemudian 
teori eskalasi kontroversi sejarah yakni 
menyebabkan perilaku antar negara, 
yang mana teori ini berfokus pada 
faktor-faktor non-material sebagai 
penyebab sebuah konflik. Untuk lebih 
detail, teori eskalasi kontroversi sejarah 
memberikan dua variabel yang harus 
diukur, yaitu period of conflict dan 
period of cooperation. Teori eskalasi 
kontroversi sejarah memberikan 
gambaran bahwa dinamika hubungan 
negara yang berkonflik dapat berasal 
dari traumatik sejarah dan kedekatan 
emosional antar negara yang diukur 
dengan menggunakan variabel-variabel 
tersebut (Ence 2013, hal. 22). Faktor 
sejarah dan ikatan emosional yang 
buruk mendorong hubungan antar 
negara menuju sebuah konflik. 
Sedangkan pendapat lain mengenai teori 
ini, yaitu aman berpendapat bahwa 
pertentangan sejarah dapat 
dimanipulasi secara luas yang mana 
interaksi ini merupakan variabel yang 
digunakan untuk menentukan tingkat 
kerjasama atau konflik dalam hubungan 
antara Korea Selatan dan Jepang (Cheol 
Hee Park dalam Ence 2013, hal. 20).  

Selanjutnya, mengacu pada teori 
yang digunakan untuk menjelaskan 
hubungan Indonesia dan Jepang, pada 
aspek non material, yaitu relasi antara 
Indonesia dan Jepang, memang telah 
terjalin dengan baik sejak kedua belah 
pihak melakukan normalisasi hubungan 
pasca penjajahan Jepang terhadap 

Indonesia. Namun, hal yang menarik 
adalah relasi Jepang dan Indonesia 
dapat ditelusuri sejak masa 
kependudukan Jepang di Indonesia, 
yang mana bangsa Indonesia yang 
masih kurang akan pengetahuan telah 
bergantung kepada Jepang. Hingga 
sampai Indonesia merdeka, tetap 
bergantung dengan Jepang meskipun 
dalam konteks yang berbeda. 

Oleh karena itu, penulis melihat 
hubungan saling ketergantungan 
Indonesia dengan Jepang dapat 
dijelaskan melalui interaksi secara 
gradual yang telah dimulai ketika masa 
awal kemerdekaan Indonesia. Pada 
masa awal kemerdekaan Indonesia, 
pihak Jepang berusaha membantu 
persiapan kemerdekaan Indonesia yang 
membuat BPUPKI untuk kepentingan 
kemerdekaan Indonesia. Selain itu, 
masa pendudukan Jepang di Indonesia 
juga telah membentuk pola pikir  bangsa 
Indonesia, diantaranya ialah pertama, 
masyarakat Indonesia semakin yakin 
dengan penggunakan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional dengan 
demikian menumbuhkan rasa cinta 
tanah air Indonesia dikarenakan 
pengaruh dari penjajahan Jepang di 
Indonesia yang mengijinkan bangsa 
Indonesia menggunakan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional; 
kedua, Jepang juga mendukung 
semangat nasionalisme bangsa 
Indonesia yang membentuk rasa anti-
Belanda, sehingga membuat Indonesia 
tidak mudah terpengaruh oleh budaya 
bangsa barat yang tidak sesuai dengan 
Indonesia; ketiga, Indonesia dapat 
membentuk sistem pendidikan yang 
lebih baik, yaitu wajib belajar,, sehingga 
pola berpikir Indonesia semakin maju 
terkait bidang pendidikan; dan keempat, 
mendekati para pemimpin Indonesia 
agar memobilisasi masyarakat Indonesia 
agar memiliki simpatik pada Jepang 
sehingga membentuk stereotip bahwa 
Jepang adalah rekan yang baik dalam 
bekerja sama dan menguntungkan. 

Sedangkan dalam bidang 
finansial, Indonesia merupakan salah 
satu penerima bantuan dari ODA milik 
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Jepang yang terbesar. Proyek kerjasama 
Indonesia dan Jepang baik yang lalu 
maupun yang masih berjalan, 
diharapkan dapat memperdalam 
pemahaman masyarakat luas akan 
hubungan kerjasama Indonesia dan 
Jepang, serta mampu mempererat 
hubungan persahabatan antarkedua 
negara. Sedangkan aktifitas 
perdagangan antara Indonesia dan 
Jepang juga merupakan salah satu 
faktor yang mampu menjelaskan 
hubungan saling ketergantungan Jepang 
dan Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang 
merupakan negara mitra dagang 
terbesar dalam hal ekspor-impor 
Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang 
bernilai US$ 23.6 milyar, sedangkan 
impor Indonesia dari Jepang adalah 
US$ 6.5 milyar, sehingga Jepang 
mengalami surplus besar impor dari 
Indonesia (Kedutaan Besar Jepang di 
Indonesia 2007). Aktifitas perdagangan 
Jepang dengan Indonesia merupakan 
aktifitas yang berjalan secara kontinu. 
Menurut kerangka besar liberal, 
hubungan antara kedua negara lebih 
mengarah pada hubungan kerjasama 
dibandingkan perang. Dalam menjalin 
hubungan kerjasama bilateral ekonomi 
dengan Indonesia, Jepang melihat 
bahwa Indonesia dapat memberikan 
keuntungan kepada Jepang, sehingga 
Jepang juga tetap menjaga hubungan 
kerjasama yang baik. Indonesia 
mengeksor bahan-bahan mentah untuk 
keperluan industri Jepang, sebaliknya 
Indonesia juga mengimpor barang-
barang yang berguna untuk keperluan 
elektronik, otomotif, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, pola interaksi antara 
Jepang dan Indonesia dapat dikatakan 
sebagai hubungan yang saling 
ketergantungan. hal tersebut 
menjadikan kedua negara lebih memilih 
menjaga hubungan bilateral, 
dibandingkan saling berkonflik. 
Kemudian dari rasa saling bergantung 
ini membuat pemerintah Jepang tidak 
berkeinginan untuk membawa masalah 
Jugun Ianfu ini hingga ke ranah 
internasional. Pemerintah Indonesia 
beranggapan bahwa bantuan-bantuan 
yang telah diberikan Jepang kepada 
Indonesia melalui Asian Women’s Fund 

adalah merupakan bentuk penyelesaian 
yang baik. Penerimaan bantuan tersebut 
tanpa penolakan, dalam arti tidak ada 
protes dan desakan yang dilayangkan 
oleh pemerintah Indonesia kepada 
pemerintah Jepang untuk permintaan 
maaf secara lebih lanjut dan resmi. 
Sedangkan relasi antara Jepang dan 
Korea Selatan sangat bertolak belakang. 
Seperti yang telah diketahui, Korea 
Selatan dan Jepang secara tradisional 
memiliki pencampuran etnis, budaya, 
politik, dan ekonomi dalam posisi 
sebagai tetangga terdekat. Secara etnis, 
bangsa Korea Selatan dipercaya 
merupakan keturunan suku Bangsa 
Altaik atau proto-Altaic yang masih 
berkaitan dengan orang Mongol, China, 
dan Jepang (Nelson 1993, hal. 6). 
Namun, hubungan bilateral antara 
keduanya hingga detik ini telah 
diupayakan sedemikian rupa untuk 
mencapai hubungan kerjasama yang 
baik. Untuk memperbaiki situasi ini, 
kedua negara perlu membuang arogansi 
dan pandangan yang menyimpang satu 
sama lain, dan bekerja sama dengan 
kerendahan hati untuk mengembangkan 
hubungan kerja sama yang ramah. 

Jepang dan Korea Selatan 
memiliki persaingan yang ketatdi 
banyak bidang, salah satunya adalah 
keduanya merupakan pemegang 
ekonomi terkuat, khususnya di wilayah 
Asia Timur. Hal tersebut memunculkan 
kontestasi ekonomi diantara keduanya 
yang membentuk pola interaksi yang 
bertendensi pada persaingan. Pada 
awalnya, hubungan antara Jepang dan 
Korea Selatan memang tidak baik sejak 
Perang Dunia II, yang mana Jepang 
menjajah Korea Selatan. Korea Selatan 
yang luluh lantak akibat perang di masa 
lampau, mulai menerima bantuan 
teknologi dan finansial dari Jepang 
setelah jalinan diplomatik bilateral 
menjadi normal sejak pada 18 Desember 
1965 Perdana Menteri Nakasone, 
Jepang melakukan normalisasi 
hubungan diplomatik dengan Presiden 
Republik Korea Selatan, Lee Myung-bak 
(Japantoday 2011). Dilanjutkan dengan 
Jepang memberikan ganti rugi sebesar 
500 juta dolar kepada Korea Selatan 
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melalui perjanjian bilateral 
pembangunan jalan tol Seoul-Busan, 
POSCO, dan berbagai fasilitas industri 
di seluruh negara ini. Ekonomi Korea 
Selatan tumbuh pesat di tahun 1970-an, 
hubungan bilateral pun berubah dari 
ketergantungan sepihak menjadi 
bersifat kompetitif (KBS World Radio 
2015). Hal yang unik ialah hubungan 
antara Korea Selatan dan Jepang 
berubah menjadi mitra pesaing tetapi 
juga mitra kerja sama. Selain itu, apabila 
ditinjau dari aspek non material, yaitu 
sejarah tindakan kolonialisme Jepang, 
maka memicu rakyat Korea Selatan 
untuk melakukan berbagai 
pemberontakan. Kekejaman di masa lalu 
yang dilakukan oleh Jepang itulah telah 
menjadi historical mindset Korea 
Selatan bahwa Jepang adalah negara 
yang agresif dan ekspansionis. Selain 
itu, banyak masalah yang tersisa di era 
kolonial yang belum terselesaikan 
hingga tahun 1990-an, seperti Jugun 
Ianfu. Masa Perang Dunia II adalah 
masa dimana Jepang menerapkan 
sistem perbudakan seksual terhadap 
wanita-wanita di Korea Selatan, yang 
mana hal tersebut menjadi pengalaman 
traumatis bagi Korea Selatan. Trauma 
masa lalu itulah yang menjadi salah satu 
faktor hubungan Jepang dengan Korea 
Selatan tidak memiliki ikatan emosional 
yang harmonis dan berdampak pada 
respon Korea Selatan terhadap Jepang 
dalam penyelesaian masalah Jugun 
Ianfu (Kim 1999). 

Korea Selatan yang merasa 
warga negaranya di masa Perang Dunia 
II dijadikan sebagai budak seks bagi 
tentara Jepang, terus memaksa Jepang 
untuk meminta maaf secara resmi dan 
mengakui kesalahannya di masa lalu 
kepada para korban Jugun Ianfu (Cossa 
2012). Korea Selatan meminta Jepang 
untuk bertanggung jawab dan tidak 
boleh selamanya mengingkari kejahatan 
di masa lalu. Korea Selatan sendiri tidak 
serta merta langsung menerima bantuan 
dari Asian Women’s Fund, dikarenakan 
menilai bahwa Jepang tidak tulus dalam 
mengucapkan permohonan maaf, 
meskipun Perdana Menteri Yohei Kono 
di tahun 1993 telah mengakui 

keberadaan sistem Jugun Ianfu. 
Meskipun demikian, penyelesaian 
masalah Jugun Ianfu melalui pemberian 
dana Asian Women’s Fund telah 
diselesaiakan. Selain itu, para korban 
Jugun Ianfu di Korea Selatan juga telah 
menerima surat permohonan maaf dari 
pihak Asian Women’s Fund dan bersedia 
untuk menerima bantuan dana tersebut. 
Terlebih lagi, pemerintah Jepang dan 
Korea Selatan telah mengadakan 
perjanjian bahwa pemerintah Jepang 
akan memberikan bantuan secara 
langsung yang berasal dari pemerintah 
Jepang, bukan melalui Asian Women’s 
Fund. 

Dari penjelasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pertama, dengan 
melihat pola interaksi antara Indonesia 
dan Jepang yang telah terjalin sejak 
masa kependudukan Jepang di 
Indonesia, dapat dikatakan Indonesia 
telah memiliki hubungan saling 
ketergantungan dengan Jepang, yang 
mana menganggap Jepang sebagai 
rekan yang memberi banyak 
keuntungan. Meskipun Jepang telah 
menjajah bangsa Indonesia, tetapi 
Jepang berhasil memperbaiki citra 
baiknya kembali di mata Indonesia. 
Terlebih ketika mulai adanya kerjasama 
bilateral ekonomi antara Jepang dan 
Indonesia yang membuat intensitas 
hubungan keduanya semakin 
meningkat.  

Kedua, hubungan saling 
ketergantungan antara Indonesia dan 
Jepang dapat dijelaskan melalui aktifitas 
kerjasama bilateral ekonomi antara 
keduanya. Bagi Jepang, Indonesia 
merupakan prioritas negara, yang mana 
Jepang memberikan bantuan kepada 
Indonesia melalui ODA. Dalam 
kerangka ODA (Official Development 
Assistance), Jepang telah menerapkan 
berbagai jenis kerjasama, seperti 
menyediakan dana, mentransfer 
teknologi untuk pertumbuhan sosial dan 
ekonomi, bantuan untuk bantuan 
bencana, dan sebagainya. Selain itu, 
Jepang dan Indonesia juga 
meningkatkan hubungan kerjasama 
ekonomi di berbagai jenis usaha. Hal ini 
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menunjukan bahwa Jepang membawa 
banyak keuntungan bagi Indonesia 
dalam hal ini adalah bidang ekonomi. 
Sehingga dengan demikian, Indonesia 
dan Jepang memiliki hubungan yang 
saling menguntungkan dan membuat 
pemerintah Indonesia memilih untuk 
menjaga hubungan bilateral dengan 
Jepang daripada mempermasalahkan 
kasus Jugun Ianfu ke forum yang lebih 
formal. Di sisi lain, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa bantuan-bantuan 
ekonomi dianggap oleh pemerintah 
Indonesia sebagai solusi terbaik dari 
permasalahan Jugun Ianfu. Sehingga 
bagi pemerintah Indonesia, kehadiran 
Asian Women’s Fund di Indonesia 
sebagai sebuah keuntungan yang justru 
menyelesaikan kasus Jugun Ianfu di 
Indonesia. 

Ketiga, hubungan Korea Selatan 
dan Jepang konfliktual dengan 
latarbelakang peristiwa sejarah dan 
ikatan emosional yang buruk, yang 
mana diukur melalui dua variabel yaitu 
period of confict dan period of 
cooperation. Aspek-aspek non-material 
yang mana termasuk ke dalam periode 
konflik dibuktikan pada dinamika 
pengalaman sejarah Korea Selatan dan 
Jepang dapat menjelaskan mengapa 
hingga saat ini Korea Selatan masih 
memiliki sentimen terhadap Jepang, 
sehingga hal tersebut menjadikan ikatan 
emosional Korea Selatan dan Jepang 
menjadi tidak harmonis. Meskipun 
Korea Selatan menjalin hubungan 
kerjasama dengan Jepang setelah 
diadakan berbagai perjanjian 
perdamaian diantara kedua negara. 
Namun, Korea Selatan tetap memilih 
untuk membatasi aktifitas kerjasama 
bilateral ekonomi dengan Jepang, 
karena keduanya terdapat persaingan 
ekonomi dengan intensitas yang tinggi 
dan ingin saling mengungguli. Hal ini 
menyebabkan aspek material yaitu 
kepentingan Korea Selatan dan Jepang 
dapat dikatakan sebagai kepentingan 
yang memperhitungkan cost and 

benefit, yang mana pemerintah Korea 
Selatan dapat memilih memfasilitasi 
aktifitas kerjasama ekonomi dengan 
Jepang atau sebaliknya yaitu membatasi 
aktifitas kerjasama ekonomi jika dirasa 
akan berbahaya bagi keamanan 
transaksi perekonomian kedua negara.  

Kesimpulan 

Mengenai fokus penelitian alasan 
mengapa Indonesia tidak segencar 
Korea Selatan dalam mendukung 
perjuangan korban Jugun Ianfu, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat beberapa 
hal yang melatarbelakangnya.  Pertama, 
hubungan saling ketergantungan antara 
Jepang dan Indonesia yang didasarkan 
pada interaksi secara gradual, sehingga 
membuat Indonesia cenderung pasif 
dalam memperjuangkan korban Jugun 
Ianfu. Kedua, dengan menganalisis 
periode konflik dan periode kooperasi, 
yang mana dibuktikan dengan meneliti 
aspek material dan non-material, maka 
dapat disimpulkan bahwa hubungan 
Korea Selatan dan Jepang bersifat 
konfliktual dan memperhitungkan cost 
and benefit, selain itu diantara Korea 
Selatan dan Jepang terdapat kontestasi 
ekonomi yang membuat respon 
pemerintah Korea Selatan lebih masif 
jika dibandingkan dengan pemerintah 
Indonesia. Sehingga penelitian ini 
mampu membuktikan bahwa; pertama, 
hubungan saling ketergantungan 
antaraktor hubungan internasional 
dapat melemahkan tindakan koersif 
sebuah negara terhadap negara lain 
dalam kasus sensitif tertentu; kedua, 
hubungan antaraktor negara dalam 
hubungan internasional tidak dapat 
dilepaskan dari aspek non-material dan 
aspek material, dalam penelitian ini, 
aspek non-material yang tidak harmonis 
seperti peristiwa sejarah yang kelam 
dapat membuahkan hubungan 
konfliktual yang bersifat material seperti 
adanya kontestasi ekonomi ataupun 
respon yang buruk suatu aktor negara 
pada suatu isu sensitif tertentu.
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