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ABSTRAK

PROPAGANDA JEPANG DALAM MELANCARKAN KEBIJAKAN
PENDUDUKAN DI INDONESIA TAHUN 1942-1945

Oleh :

TITIN APRIANI PUTRI

Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan kapitulasi Kalijati pada tanggal 8
Maret 1942 membuat Indonesia memasuki babakan sejarah yang baru, dalam
menjalankan pemerintahnya Jepang memiliki cara tersendiri untuk dapat menarik
perhatian dan simpati dari rakyat yakni lewat propaganda. Setelah mulai berkuasa
di Indonesia, Jepang dalam menjalankan pemerintahannya membuat berbagai
kebijakan. Selanjutnya pemerintahan pendudukan Jepang beranggapan bahwa
untuk dapat melancarkan kebijakan yang telah dibuat maka Jepang memerlukan
propaganda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa sajakah bentuk Propaganda
Jepang yang dijalankan oleh badan-badan luar departemen Sendenbu untuk
melancarkan kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk propaganda Jepang yang
dijalankan oleh badan-badan luar departemen Sendenbu untuk melancarkan
kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. Metode yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah metode historis dengan tahapan yaitu heuristik, kritik,
interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis
data historis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah propaganda yang dilakukan oleh
Jepang melalui badan-badan luar departemen sendenbu dari awal tahun 1942
hingga akhir pendudukannya melalui saluran radio, kantor berita, surat kabar dan
film. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah propaganda yang dilakukan oleh
Jepang pada tiap tahunya dilakukan secara umum, dengan menggunakan media
cetak, audiovisual dan para tokoh nasional yang berpengaruh, mengingat bahwa
pada saat itu keadaan masih labil tetapi propaganda ini dilakukan secara
berkesinambungan.

Kata kunci : Propaganda, kebijakan, Pendudukan Jepang di Indonesia.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan letak yang sangat strategis, dimana

Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua benua. Selain letaknya yang

strategis Indonesia juga diberkahi kekayaan alam dan sumber daya yang

melimpah. Dengan kelebihan yang dimiliki tersebut banyak negara asing yang

ingin menguasai Indonesia tak terkecuali Jepang.

Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang menyerupai garis melengkung yang

terbentang dari timur laut ke barat di lautan bagian timur benua Asia (Leo Agung,

2012:87). Dengan letaknya tersebut, Jepang sangat strategis sebagai tempat

perdagangan dan pertahanan militer. Namun sebelum tahun 1868 Jepang

menerapkan politik isolasi dari bangsa luar.

Semula Shogun Tokugawa memang mengizinkan bangsa Spanyol dan
Portugis untuk berdagang di Jepang, tetapi lama-kelamaan bangsa-bangsa
ini dicurigai, dianggap mereka membantu kaum Kristen yang
memberontak. Maka pada 1640 M Jepang melakukan politik Isolasi,
menutup diri bangsa luar, kecuali bangsa Belanda dan Cina ( Ishii dalam
Leo Agung, 2012: 102).

Keputusan ini dicetuskan akibat ketakutan bangsa Jepang terhadap orang Barat

yang mulai melakukan perdagangan internasional dengan kapal-kapal besar

mereka serta pengaruh-pengaruh barat yang akan mereka sebarkan. Shogun

Tokugawa berpegang pada tradisi kuno yang menyatakan bahwa mereka adalah
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keturunan Ameterasu Omokami dan memerintah dengan tangan besi (Leo Agung,

2012:104). Perbuatan yang dilakukan selama masa itu tentulah menimbulkan

kebencian rakyat dan menuntut turunnya rezim tersebut. Selain itu Jepang juga

memiliki pergolakan dengan negara lain yang mencoba membuka kembali negara

Jepang dengan perjanjian perdagangan. Negara yang pertama kali mencoba

melakukan perjanjian dagang dengan Jepang adalah Rusia pada 1792, namun

perjanjian dagang tersebut tidak ditanggapi dan inilah yang memancing

kemarahan Rusia. Tahun 1853 M Amerika mengirimkan Komodor Perry untuk

mencoba menjalin kerja sama dengan Jepang namun gagal.

Pada 1854 M Perry datang kembali ke Jepang dengan armada yang lebih
besar, yakni tujuh buah kapal perang yang kemudian berhasil memaksa
pemerintahan Bakufu untuk membuka negaranya bagi bangsa-bangsa
Barat. Hal tersebut kemudian menghasilkan Perjanjian Kanagawa yang
terjadi pada 31 Maret 1854 M di Yokohama (Leo Agung, 2012:106).

Dengan adanya perjanjian tersebut membuat Jepang membuka politik isolasinya

yang panjang. Pada waktu yang sama pembukaan hubungan ekonomi dengan

negara luar menghancurkan perekonomian Jepang. Akhirnya, Shogun kelima

belas, Yoshinobu, mengusulkan pengembalian takhta kekuasaan ke Istana sebelum

terjadi pergolakan yang lebih besar. Penyerahan kekuasaan kepada Kaisar Meiji

pada tanggal 3 Januari 1868 menjadi titik balik Jepang dan memulai dari awal

pembaharuan dan kemajuan negara.

Ambisi Jepang untuk daerah baru guna pengembangan industrialis nya ini bisa

terjadi jika mereka memiliki peran yang penting di mata dunia. Salah satu cara

Jepang untuk terlihat di mata dunia dengan ikut serta dalam perang. Perang antara

Jepang dan Rusia pada tahun 1904-1905 merupakan salah satu bentuk Jepang
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menunjukkan eksistensi diri ditambah dengan kemenangan dalam perang tersebut

membuat Jepang dan negara Asia lainnya memiliki pandangan baru bahwa bangsa

kulit berwarna bisa mengalahkan bangsa kulit putih. Setelah kemenangan atas

Rusia Jepang mulai melakukan ekspansi di sekitar kawasan Asia Pasifik termasuk

datang ke Indonesia.

Memang pada sebelumnya orang-orang Jepang sudah ada yang datang ke

Indonesia, hal ini diperjelas dalam catatan sejarah seperti yang dikutip dibawah

ini. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa orang Jepang pertama telah hadir di

Sumatra Timur tahun 1875 dan jumlah mereka saat itu tercatat 15 orang (Gusti

Asnan, 2011:50). Mereka datang ke Indonesia melalui Singapura dan Pulau

Penang yang dimana mereka adalah golongan orang biasa yang mencari

kebutuhan hidup. Selanjutnya orang-orang Jepang yang sudah datang ke

Indonesia menetap di kota-kota besar dan membuat perhimpunan.

Perkumpulan orang Jepang yang pertama ditumbuhkan di negeri ini adalah
Zondag Club yang didirikan oleh dua orang pemilik toko Jepang di Medan
tahun 1897 dan memiliki anggota sekitar 50-an orang. Tujuan utama
pendirian asosiasi ini adalah untuk saling melepas rindu, silahturahmi,
saling memperbincangkan urusan toko dan usaha dagang mereka, serta
melaksanakan berbagai acara kesenian dan budaya (Gusti Asnan,
2011:54).

Perkumpulan ini terus berkembang hingga ke berbagai daerah lainnya yang tentu

tujuan hampir sama seperti perkumpulan di Medan. Kepuasan Jepang akan

kemenangan dengan Rusia serta dalam perang dunia ke 1 membuat Jepang

semakin agresif dan berkeinginan untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari

bangsa Barat. Adapun ideologi dari nafsu ekspansi ini sendiri sebenarnya berasal

dari ajaran kuno Jepang yang disebut Hakko I Chi-u (delapan benang di bawah
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satu atap), intisari dari Hakko I Chi-u adalah pembentukan suatu kawasan yang

didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia (Oktorino,

2016:13).

Untuk mencapai keinginan tersebut membuat Jepang harus menghadapi negara-

negara besar yang sudah terlebih dahulu berkuasa di dunia, seperti Amerika,

Inggris dan negara lainnya yang tergabung di dalam sekutu. Maka sebagai

langkah pertama nya, pada 7 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang melakukan

serangan ke Pearl Harbor yang merupakan pangkalan armada Amerika di wilayah

Pasifik. Lima jam setelah serangan tersebut gubernur Jenderal Jhr. Mr. A. W. L.

Tjarda van Skarkenborgh Stachower melalui pemancar radio, menyatakan perang

dengan Jepang ( A.G. pringgodigdo dalam buku Sejarah Daerah Jawa Barat, 1994

:203). Tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tampa syarat kepada Jepang

dengan kapitulasi Kalijati.

Tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia karena Indonesia sebagai daerah

penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri

dan perang Jepang, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri

Jepang. Selain itu jumlah penduduk Indonesia sangat banyak bisa menjadikan

Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan

upah yang relatif murah serta membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Dalam rangka memperlancar kebijakan di wilayah pendudukan Jawa, pemerintah

militer Jepang memberikan perhatian besar tentang bagaimana menyita hati rakyat

dan bagaimana mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka (Kurasawa, 2015:

247).  Doktrin-doktrin yang dilakukan Jepang bukan hanya dilakukan di Jawa
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tetapi hampir merata di seluruh Indonesia, salah satu upaya Jepang dalam

menguasai Indonesia adalah dengan propaganda.

Sebelum invasi Jepang datang ke Indonesia, pihak Jepang sudah menyebarkan

propagandanya melalui radio yang disiarkan dengan bahasa Indonesia. Setiap hari

dengan mengatakan bahwa perang di kawasan Pasifik merupakan perang suci

untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Hasil dari propaganda-

propaganda yang dilakukan bisa terlihat dari kedatangan tentara Jepang terus

berlanjut ke Indonesia dan kota pertama yang diduduki oleh tentara Jepang adalah

Kepulauan Tambelan, sekitar Selat Karimata pada tanggal 27 Desember 1941.

Tambahan ketika berhasil menduduki daerah tersebut, Jepang masuk ke wilayah

Pulau Kalimantan.

Kalimantan Timur termasuk daerah-daerah yang pertama dari kepulauan
Indonesia yang diduduki oleh tentara Jepang. Angkatan laut yang datang
di Kalimantan Timur dari arah utara melalui kepulauan Philipina yang
sudah lebih dahulu didudukinya. Kota pertama yang diduduki Jepang di
Kalimantan Timur ialah kota minyak Tarakan yang terletak paling utara
(dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur,
1978:74).

Ketika tentara Jepang ini datang ke Kalimantan Timur, masyarakat sekitar

menerima dengan tangan terbuka. Dikatakan propaganda sejak awal pendudukan

merupakan kewajiban pokok. Oleh karena itu departemen yang paling

independen, Sendenbu (Departemen Propaganda) dibentuk pada Agustus 1942

dan bertanggung jawab atas propaganda (Kurasawa, 2015: 247). Kegiatan

Sendenbu ditunjukkan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pada umumnya,

penguasa propaganda mencurahkan upaya mereka untuk membangun jaringan

yang baik serta menunjuk orang yang tepat di tempat yang sesuai (Kurasawa,
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2015:254). Orang-orang yang memiliki pengaruh di daerah mereka menjadi

sasaran Jepang untuk terlebih dahulu didekati, biasanya orang-orang yang berlatar

pendidikan agama dan yang memiliki pengaruh yang cukup luas di kalangan

masyarakat.

Pada awalnya, sendenbu tidak hanya bertindak sebagai kantor
administratif, tetapi secara langsung menjalankan operasi propaganda.
Namun ketika struktur pemerintahan militer semakin rumit, beberapa biro
khusus yang bertanggung jawab atas bidang propaganda yang berbeda-
beda sebagai badan-badan di luar departemen dari sendenbu dan
pelaksanaan operasi propaganda dipercayakan kepada mereka (Kurasawa,
2015: 248).

Selanjutnya kepada merekalah, urusan propaganda dipercayakan untuk

dilaksanakan. Kemudian dalam pendudukan Jepang, mengatur kebijakan yang

sesuai dengan kebutuhan pada saat itu menjadi hal yang sangat penting.

Kebijakan-kebijakan tersebut direncanakan dan disesuaikan dengan kondisi rakyat

Indonesia. Selama pendudukan berbagai kebijakan dilakukan oleh Jepang. Untuk

itu Jepang mengajak rakyat Indonesia untuk membantu mereka. Selanjutnya untuk

untuk untuk melancarkan kebijakannya tersebut Jepang menggunakan

propagandanya. Tak ayal propaganda menjadi instrumen penting dalam

pendudukannya di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas menjadikan

alasan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dan menganalisa

propaganda yang untuk melancarkan kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia

1942-1945.
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1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah pada

penelitian ini adalah:

1. Propaganda Jepang yang dijalankan oleh Sendenbu untuk

melancarkan kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia 1942-

1945

2. Propaganda Jepang yang dijalankan oleh badan-badan luar

departemen sendenbu untuk menlancarkan kebijakan pendudukan

Jepang di Indonesia 1942-1945

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar pembahasan

penelitian tidak terlalu luas kemudian peneliti membatasi masalah

pada:

“Propaganda Jepang yang dijalankan oleh badan-badan luar

departemen Sendenbu untuk melancarkan kebijakan pendudukan

Jepang di Indonesia 1942-1945”

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: Apa sajakah bentuk Propaganda

Jepang yang dijalankan oleh badan-badan luar departemen

Sendenbu untuk melancarkan kebijakan pendudukan Jepang di

Indonesia 1942-1945?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk propaganda Jepang

yang dijalankan oleh badan-badan luar departemen Sendenbu untuk melancarkan

kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan wawasan kesejarahan khususnya dalam melihat

mengenai bentuk propaganda yang dijalankan oleh badan-badan luar

departemen Sendenbu untuk melancarkan kebijakan pendudukan Jepang di

Indonesia 1942-1945.

2. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang kesejarahan dalam

disiplin Ilmu Sejarah Indonesia, yakni mengenai bentuk propaganda yang

dijalankan oleh badan-badan luar departemen Sendenbu untuk

melancarkan kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945.

3. Sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi pelajar dan mahasiswa dalam

mata kuliah Sejarah Pergerakan Indonesia 1900-1945, yakni pada masa

Pendudukan Jepang di Indonesia.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas maka dalam penelitian ini untuk menghindari

kesalahpahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang

sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

a. Objek Penelitian : “Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia”

b. Subjek Penelitian : Propaganda Jepang
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c. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung

Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung

d. Waktu Penelitian : Tahun 2017

e. Konsentrasi Ilmu : Ilmu Sejarah
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi konsep-konsep yang dijadikan landasan serta akan

berhubungan dengan penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini

adalah:

2.1.1 Konsep Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan merupakan perbuatan yang menyangkut hal dan sebagainya

menduduki suatu daerah dengan menggunakan tentara (Poerwadarminta,

1984:731).

Selanjutnya di tambahkan bahwa pendudukan adalah dalam hukum
perang, penempatan satuan angkatan perang, di suatu tempat atau daerah
yang direbut untuk keperluan pertahanan, atau untuk menjaga tata tertib
dan keamanan di masa perang. Biasanya pemerintah beralih ke tangan
panglima-panglima tentara musuh. Hak- hak kekuasaan tentara serta
pemerintah pendudukan diatur dalam peraturan- peraturan perang darat.
(Depdikbud, 1991:26-29).

Berdasarkan pendapat diatas, pendudukan Jepang di Indonesia yang dimaksud

adalah pendudukan dengan penguasaan wilayah Indonesia yang dikuasai oleh

balatentara Jepang melalui kapitulasi Kalijati. Penguasaan ini untuk keperluan

pertahanan, khususnya dalam hal ini perang Jepang. Pendudukan Jepang di

Indonesia ditempatkan di bawah pimpinan komando Tentara Wilayah Selatan

Marsekal Terauchi yang bermarkas di Dalat Vietnam. Untuk dapat terus

mengontrol dan mempertahankan wilayah pendudukannya, Jepang kemudian
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membagi Indonesia ke dalam tiga zona wilayah pemerintahan sementara.

Pembagian zona wilayah pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pulau Jawa dan Madura di bawah Osamu Shudan (Tentara ke-16), yang
bermarkas di Jakarta.

2. Pulau Sumatra di bawah Tomi Shudan (Tentara ke-25). Pada mulanya
Pusat pemerintahnya berada di Singapura tetapi kemudian dipindahkan ke
Bukittinggi, Sumatra Barat.

3. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur lainnya berada di bawah
kekuasaan Dai Nankenkatai (Armada Selatan ke-2) yang bermarkas besar
di Makassar. (Oktorino, 2016:203).

Dengan menguasai semua yang dimiliki Indonesia pasca hengkang nya

pemerintahan Hindia Belanda, Jepang memiliki kekuasaan penuh dalam

menentukan segala urusan di Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan perang. Pada masa awal pendudukan untuk dapat memulihkan

ketertiban dan keamanan di setiap daerah, maka ditempatkan gunseibu, yang

ditugaskan untuk mengganti para pejabat Belanda dan segera membentuk

pemerintahan daerah, sebagai pembantu direkrut lah orang-orang Indonesia yang

memiliki potensi.

Di Jawa Barat pembesar militer Jepang kolonel Matsui merangkap sebagai
gubernur menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota dewan
pemerintah daerah untuk menciptakan suasana dan kerja sama yang baik,
R. Pandu Suradiningrat diangkat menjadi wakil gubernur, sebagai
pembantu wakil gubernur diangkat Atik  Suardi (Marwanti Djoened
Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008: 17).

Selanjutnya dilakukan pembagian beberapa daerah administrasi di setiap wilayah

pemerintahan pendudukan di Indonesia. Jepang membagi wilayah menjadi

beberapa daerah yang disebut sebagai shu (karesidenan), kochi (kerajaan), ken

(kabupaten), si (kotapraja). Untuk wilayah Indonesia Timur yang dikuasai oleh

angkatan Laut diperintah oleh Mainseifu (kantor pemerintahan sipil) yang

berpusat di Makassar (oktorino, 2016: 206).
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2.1.2 Konsep Kebijakan

Pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola,

mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah

dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan tidak hanya

mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu,

melainkan diikuti dengan keputusan atau petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih

detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemberlakuan

nya (Wahab, 2012:21).

Selanjutnya konsep kebijakan juga di kemukakan oleh Dye, kebijakan adalah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

(Thomas R. Dye dalam Budi Winarno, 2002:15-17). Dilanjutkan oleh Carl

Friedrich, menurutnya kebijakan adalah sesuatu tindakan yang mengarah pada

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan (Suharno, 2013: 4).

Berdasarkan definisi di atas, bahwa kebijakan merupakan hal-hal yang telah

disusun oleh pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan negara guna

mencapai tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut.  Pada penelitian ini, peneliti

hendak meneliti secara lebih mendalam tentang kebijakan yang dikeluarkan

Jepang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kebijakan yang sudah

mulai di berlakukan sejak awal pendudukannya dalam menjalankan sistem
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pemerintahan. Peneliti akan menguraikan beberapa kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintahan pendudukan Jepang.

2.1.3 Konsep kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia

Setiap rezim yang berkuasa pada suatu negara atau wilayah tertentu, pasti akan

mengeluarkan berbagai kebijakan selama berkuasa dan untuk melanggengkan

kekuasaan tersebut. Kebijakan dan pendudukan memiliki definisi yang berbeda-

beda. Seperti yang sudah di paparkan di atas, bahwa kebijakan adalah sesuatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Suharno, 2013: 4). Sedangkan

pendudukan adalah perbuatan yang menyangkut hal dan sebagainya menduduki

suatu daerah dengan menggunakan tentara (Poerwadarminta, 1984:731).

Berdasarkan definisi tersebut, maka kebijakan pendudukan adalah tindakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah militer guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini fokus kepada kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia.

Orientasi yang sebenarnya lebih diarahkan pada upaya eksploitasi sumber daya

alam, mobilisasi sumber daya manusia serta mengupayakan mobilisasi sumber

daya kerja untuk kepentingan perang Asia Timur Raya (Isnaeni dan Apid,

2008:29). Dimana setelah berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda

yang telah berlangsung lama, membuat Jepang dengan sigap mulai dari awal

menata pemerintahan militernya di Indonesia. Dengan berhasil didudukinya

Indonesia oleh Jepang, hal pertama yang dilakukan adalah dengan diadakan

pemerintahan pendudukan yang sifatnya sementara. Kemudian dengan
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mengeluarkan undang-undang no.1 tentang tata negara pendudukan Jepang di

Indonesia.

Pasal 1: bala tentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer
sementara waktu di daerah-daerah yang telah di tempati supaya
mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.
Pasal 2: pembesar bala tentara memegang kekuasaan pemerintahan militer
yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Pasal 3: semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan
undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk
sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah
militer
Pasal 4: bahwa bala tentara Jepang akan menghormati kedudukan dan
kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang.
(Marwanti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008: 14).

Dengan adanya undang-undang tersebut maka berubahlah struktur pemerintahan

di Indonesia. Untuk dapat terus mengendalikan rakyat di bawah pengaruh Jepang,

maka berbagai kebijakan di daerah pendudukan dilakukan oleh pemerintahan

militer Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia,

Pemerintahan militer Jepang berupaya untuk membuat kebijakan yang mengatur

rakyat untuk dapat melakukan hal yang diperbolehkan dan yang tidak

diperbolehkan.

Prioritas pada kebijakan Jepang di Indonesia ini adalah untuk menghapus

pengaruh barat dan untuk mobilisasi rakyat demi kemenangan perang. Usaha

untuk mengsukseskan kebijakan tersebut juga dilakukan Jepang dengan serius.

Segala perhatian dicurahkan untuk melancarkan kebijakan yang dikeluarkan.

Kemudian untuk bisa mendukung kebijakan tersebut, Jepang memberikan

propagandanya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang tentunya

disesuaikan dengan situasi dan keadaan pada saat itu. Dengan satu tujuan yakni

untuk memenangkan Jepang dalam perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya.
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2.1.4 Konsep Propaganda

Propaganda berasal dari bahasa latin, yaitu propagare yang berarti

mengembangkan atau memekarkan. Kata itu muncul dari kata CONGREGATIO

DE PROPAGANDA FIDE pada tahun 1622 ketika Paus Gregorius XV

mendirikan organisasi yang bertujuan mengembangkan dan memekarkan agama

Khatolik Roma baik di Itali maupun di  negara-negara lain (R.A Santoso, 1983:

16). Propaganda adalah bagian dari pengendalian opini masyarakat, dan dalam hal

ini akan difokuskan pada propaganda Jepang yang dilakukan di Indonesia pada

masa-masa pendudukannya. Lasswell percaya bahwa propaganda yang sama

dengan manipulasi perasaan manusia, diperlukan baik pada masa perang maupun

damai, dan memandang hal itu sebagai satu dari empat “instrumen utama

kebijakan dalam perang dan damai”, tiga instrumen lainnya adalah diplomasi,

senjata dan ekonomi (Varma, 2001: 273).

Menurut Kimball Young ia melihat propaganda sebagai penggunaan lambang

yang kurang lebih direncanakan dengan sengaja dan sistematis, terutama melalui

sarana dan teknik psikologis yang berhubungan dengan maksud mengubah dan

mengendalikan pendapat, gagasan dan nilai dan akhirnya mengubahan tindakan

(Holsti, 1988:121)

Ditambahkan kembali oleh  Holsti bahwa  propaganda memiliki empat unsur yang

sama yaitu  1. seorang komunikator yang bermaksud mengubah sikap, pendapat

dan perilaku pihak lain, 2. lambang- tertulis, diucapkan atau berupa perilaku yang

digunakan komunikator, 3. media komunikasi dan 4. pendengar atau sebagaimana

sering dinamakan dalam peristilahan telaah pendapat umun “sasaran” (Holsti,
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1988: 212). Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep propaganda adalah

sebuah usaha yang dilakukan secara sistematis yang mempunyai proses dan tujuan

untuk mempengaruhi cara pandang seseorang demi kepentingan individu atau

kelompok yang melakukan propaganda tersebut.

Propaganda juga memerlukan teknik-teknik guna mencapai tujuannya. Dalam

buku Holsti disebutkan bahwa setelah dapat menentukan sasaran dan strategi yang

cocok, propagandis kemudian akan menggunakan suatu variasi teknik khusus

untuk menyampaikan pesan. Di antara teknik yang lebih terkemuka adalah:

1. Nama julukan
Propagandis mencantelkan lambang yang dibebani emosi pada seseorang
atau suatu negeri. Sasaran diharapkan akan menanggapi cap tersebut
tampa memeriksa bukti. Propagandis menghubungkan daya tarik mereka
pada stereotip yang telah melekat di benak khalayak (pendengar).

2. Generalitis gemerlapan
Ini serupa degan teknik yang pertama di atas, tetapi digunakan untuk
gagasan atau kebijakan dan bukan untuk individu.

3. Pengalihan
Propagandis berupaya mengidentifikasi suatu gagasan, seseorang, suatu
negara, atau kebijakan dengan gagasan, seseorang, atau suatu negara atau
suatu kebijakan lain untuk membuat sasaran menyetujui atau tidak
menyetujuinya.

4. “orang sederhana”
Setiap propagandis sadar bahwa masalahnya rumit jika ia tampak pada
pendengarnya sebagai “orang asing.” Oleh karena itu, mereka berusaha
mengidentifikasi diri sedekat mungkin dengan nilai dan gaya hidup
sasaran dengan menggunakan logat, aksen dan ungkapan setempat.

5. Kesaksian
Di sini propagandis menggunakan seseorang atau lembaga yang di hargai
untuk mendukung atau mengecam suatu gagasan atau kesatuan politik.
Suatu variasi dari ini adalah “restu dari yang wewenang,” dimana sasaran
diminta untuk mempercayai sesuatu hanya karena “yang berwenang”
mengatakan hal itu benar.
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6. Pilihan
Hampir semua propaganda, sekalipun menggunakan semua teknik yang
dibicarakan diatas, bersandar pada pilihan fakta, walaupun isi propaganda
itu aktual jarang bersifat sangat spesifik. Kalau penyajian terinci diberikan,
propagandis hanya menggunakan fakta yang diperlukan untuk
“membuktikan” tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu.

7. Ikut pihak yang banyak
Teknik ini memanfaatkan keinginan pendengar untuk “menjadi bagian”
atau “satu sikap” dengan orang banyak, ini serupa dengan teknik
kesaksian, kecuali bahwa massa orang atau bukanya seseorang atau suatu
lembaga yang dikagumi, berfungsi sebagai daya tarik. Teknik ini secara
tidak langsung mengatakan bahwa sasaran adalah kelompok minoritas-
jika ia menentang isi pokok pesan itu- dan seharusnya masuk kelompok
mayoritas. Atau jika sasaran bersimpati pada propagandis, teknik ini akan
memperkuat sikap seseorang dengan menunjukkan bahwa ia di pihak
“yang benar” bersama semua orang lain.
(Holsti, 1983: 220-221).

Dalam penelitian ini, uraian teknik-teknik propaganda di atas tentunya

disesuaikan dengan propaganda Jepang selama masa pendudukan di Indonesia.

2.1.5 Konsep Sistem Propaganda Jepang di Indonesia

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, propaganda merupakan hal yang

tidak bisa terlepas dari masa itu dan propaganda dijadikan sebagai upaya untuk

menarik kerja sama dengan rakyat dan juga sebagai upaya Jepang untuk meredam

perlawanan rakyat.  Propaganda dijadikan sebagai instrumen penting dalam upaya

perang Jepang dan hampir di semua wilayah yang diduduki oleh Jepang. Untuk

dapat menguasai Indonesia, Jepang memiliki dua asas penting yakni bagaimana

menarik hati rakyat (minshin ha’aku) dan bagaimana mengindoktrinasi dan

menjinakkan mereka (senbu kosaku). Kedua asas ini perlu dilaksanakan untuk

dapat memobilisasi seluruh rakyat untuk kepentingan perang Jepang.

Mereka beranggapan bahwa perlu memobilisasi seluruh rakyat Indonesia menuju

kesesuaian dengan ideologi Jepang tentang Lingkungan Kemakmuran Bersama
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Asia Timur Raya (Kurasawa, 2015: 247). Di dasari pada keyakinan bahwa rakyat

Indonesia harus dibawa kedalam pola tingkah laku dan berpikir bangsa Jepang,

propaganda ditujukan untuk mengindoktrinasi rakyat agar dapat dipercaya untuk

ikut serta memperkuat pasukan balatentara Jepang. Jauh sebelum Jepang

melakukan invasi nya, propaganda mereka telah lebih dahulu lakukan. Pada tahun

1933, Jepang telah mengundang pemimpin redaksi surat kabar Bintang Timur,

bersama dengan wartawan lainnya, untuk mengunjungi Jepang, undangan ini

dimaksudkan untuk menanamkan rasa hutang budi, sehingga para wartawan

Indonesia itu bersedia menyiarkan tulisan-tulisan yang mendukung Jepang

(Soebagijo, 1980: 68).

Selain itu juga guna memberikan berita yang lebih bombatis, Jepang membeli

sejumlah surat kabar di wilayah Hindia Belanda. Surat kabar tersebut kemudian

diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Cina. Penggunaan media seperti

surat kabar sangatlah efektif dirasa oleh Jepang. Hingga akhirnya ketika Jepang

datang dan berhasil menduduki Indonesia, mereka disambut baik oleh rakyat

Indonesia dan hal itu membuat Jepang semakin memantapkan sistem

propagandanya.

Memasuki masa pendudukan Jepang, semua penerbitan Surat kabar dan
siaran radio yang ada sebelumnya ditutup dan digantikan dengan Surat
kabar baru di bawah pengawasan militer Jepang. Untuk wilayah pulau-
pulau besar misalnya diterbitkan Surat kabar Jawa Shimbun, Sumatra
Shimbun, Borneo Shimbun, dan Celebes Shimbun. Selain itu ada surat
kabar Asia Raya terbit di Jakarta, Tjahaja di Bandung, Sinar Baru di
Semarang, Sinar Matahari di Yogyakarta dan Suara Asia di Bandung
(Cangara, 2011:105).
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Tahun pertama pendudukan pemerintah Jepang kemudian mendirikan sebuah

Departemen Propaganda (Sendenbu) pada bulan Agustus 1942. Sebelum adanya

Sendenbu di Indonesia, Jepang sudah memiliki Sendenhan (Barisan Propaganda)

yang telah bekerja jauh sebelum Jepang menduduki Indonesia.

Dalam bab “Propaganda dan Pemberitaan” dalam Jawa Nenkan: Kigen
2604-nen tadi, diuraikan juga proses perubahan Sendenhan (Barisan
Propaganda) ke Sendenbu (Bagian Propaganda). Sejak awal, Sendenhan
bertugas untuk membangun dasar dari urusan-urasan seperti penyiaran,
pemberitaan, perfilman, penyuluhan rakyat, sandiwara, dan penyensoran di
Jakarta (Widiatmoko, 2010:56).

Aktifitas Sendenbu diarahkan kepada penduduk sipil Jawa, termasuk orang

Indonesia, Eurasia, minoritas Asia dan Jepang (Kurasawa, 1993:230). Sendenbu

langsung melaksanakan operasi-operasi propaganda, di dalam menjalankan

propaganda, semua rencana mengenai propaganda secara garis besar ditangani

langsung oleh kepala pemerintah militer (Gunseikan), dan Sendenbu bertugas

dalam pelaksanaannya. Kemudian pada bulan Oktober 1942 terjadi perubahan

dalam departemen Sendenbu.

Pada awalnya, Sendenbu tidak hanya bertindak sebagai kantor
administratif, tetapi secara langsung menjalankan operasi propaganda.
Namun ketika struktur pemerintahan militer semakin rumit, beberapa biro
khusus yang bertanggung jawab atas bidang propaganda yang berbeda-
beda sebagai badan-badan di luar departemen dari Sendenbu dan
pelaksanaan operasi propaganda dipercayakan kepada mereka (Kurasawa,
2015: 248).

Setelah pembentukan organisasi spesialisasi dan biro-biro, Sendenbu sendiri tidak

lagi melaksanakan aktivitas secara langsung urusan-urusan yang menyangkut

propaganda kemudian diberikan kepada masing-masing badan. Berikut ini

dikemukakan dalam tabel yang memuat daftar nama dan bidang operasi unit kerja

khusus tersebut.
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Tabel 1. Organisasi Propaganda luar departemen dari Sendenbu

Organisasi Propaganda

Nama organisasi Didirikan Fungsi

Jawa Hôsô Kanrikyoku
(Biro Pengawas Siaran
Jawa

Oktober 1942 Siaran domestik (pengelolaan
dipercayakan kepada NHK,
Siaran Radio Jepang).

Jawa Shinbunkai
(Perserikatan
Suratkabar Jawa)

Desember 1942 Penerbitan surat kabar
(pengelolaan dipercayakan
kepada Asahi Shinbun)

Kantor berita Domei Oktober 1942 Korespondensi

Jawa Engeki Kyokai
(Perserikatan Oesaha
Sandiwara Djawa)

Tidak diketahui Produksi seni teater

Nihon Eigasha atau
Nichi’ei (Perusahaan
Film Jepang)

April 1943 Produksi film

Eiga Haikyusha atau
Eihai (Perusahaan
Penditribusian Film)

April 1943 Distribusi film

Sumber: Kurasawa, 2015: 248.

Dimulai dari bulan Oktober 1942, di dirikanlah biro khusus yang menangani

mengenai saluran penyiaran radio di Indonesia dan kantor berita. Kantor berita ini

kemudian di ganti namanya menjadi Domei merupakan bekas kantor berita milik

Belanda. Kemudian, mereka juga menjadikan kantor berita Antara sebagai bagian

bahasa Indonesia kantor berita Domei. Kantor cabang Domei dibuka di Jakarta,

Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang. Begitu Jepang berhasil menduduki

Indonesia, Jepang selanjutnya mulai menyita radio milik Belanda kemudian

menyegel radio milik pribumi guna mencegah mereka mendengarkan siaran radio

dari sekutu.
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Semua radio sitaan tersebut dikumpulkan dan disimpan di Hoso Kanrikyoku (Biro

Pengawasan Penyiaran) dan dipinjamkan secara gratis kepada balatentara dan

orang-orang Jepang yang berada di Indonesia. Jepang kemudian membangun

menara-menara di setiap sudut desa. Keberadaan menara ini dirasa penting agar

cepat sampai berita kepada rakyat luas. Pernyataan ini diperkuat dengana adanya

pernyataan dari Soetomo dari Hoso Kanrikytoku mengenai peran radio dalam

masyarakat.

Balatentara Nippon mendarat dipoelaoe-poelaoe Indonesia oentoek
melenjapkan kekoeasaan Belanda, dan dengan demikian meniadakan poela
segala dajaoepaja Belanda oentoek meroesak-binasakan djiwa Timoer kita.
Berlainan sekali dengan pemerintah Belanda, Nippon memberi
kesempatan seloeas-loeasnja kepada kita oentoek menjempoernakan dan
mengembangkan keboedajaan kita. Oentoek maksoed ini Pemerintah
Balatentara Nippon diantaranja menggoenakan siaran-radio (Djawa Baroe
(no.14 15.7.2605).

Semua urusan penyiaran diserahkan kepada NHK yang merupakan bekas stasiun

radio NIROM di Jakarta dijadikan sebagai stasiun pusat. Sementara itu, pada 1

Oktober 1942 dibentuk Hoso Kanrikyoku yang mengawasi urusan penyiaran di

Jawa maupun terhadap luar negeri termasuk Jepang. Program radio dalam negeri

yang dibuat di bawah pengawasan Hoso Kanrikyoku pada umumnya dibagi dalam

dua bagian: siaran pertama untuk orang Indonesia dan siaran kedua untuk orang

Jepang.

Radio difungsikan sebagai alat propaganda untuk mengerakkan rakyat. Selain

siaran dalam negeri, Jepang juga mengadakan siaran luar negeri. Mengenai siaran

luar negeri, Soetomo melanjutkan dalam artikel tersebut. Seperti djoega perdjoerit

(sic) menggoenakan peloeroe oentoek memoesnahkan moesoeh, demikian poela

propaganda radio boleh kita oempamakan dengan peloeroe, jang diarahkan
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kepada hati rakjat moesoeh, oenoek mematahkan semangat perlawanannya

(Djawa Baroe (no.14 15.7.2605). Fungsi radio lainya yakni adalah untuk

menyampaikan pengumuman dari pemerintah Jepang kepada rakyat dengan cepat.

Selanjutnya Jepang juga membentuk perserikatan sandiwara Jepang yang

berfungsi sebagai usaha untuk memproduksi seni teater.

Di sana Kiyoo Yasuda (pembimbing Bagian Seni Sandiwara dan Seni
Tari) menyatakan: (…) sandiwara dan tari-menari itoe dalam zaman
peperangan modern ini adalah satoe sendjata jang tadjam dalam
melakoekan “peperangan-pikiran”. Boekankah ra’jat terbanjak, jang tidak
tahoe membatja dan meloekis itoe, moedah mendapat penerangan dan
pendidikan, apabila semoea ini dilakoekan dengan perantaraan sandiwara
(Djawa Baroe (no.8. 15.4.2603), Hal: 9).

Sandirawa akan efektif jika dilakukan dengan berkeliling dari desa ke desa

lainnya. Sandiwara ang ditampilkan juga berbagai macam, yakni sandiwara

modern dan juga tradisional seperti wayang dengan tema-tema perjungan,

kebijakan yang telah dibuat dan perang dalam melawan musuh (Amerika dan

Inggris). Sendenbu pada 19 Januari 1943 mengeluarkan beberapa peraturan untuk

mengawasi jalannya kegiatan seni sandiwara di Jawa khususnya di Jakarta.

Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk sandiwara modern saja tapi juga berlaku

untuk sandiwara tradisional. Isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semua cerita yang hendak dimainkan harus dikirim dahulu ke kantor

HOODOKA.

2. Yang diserahkan ke kantor tersebut bukan hanya isi cerita atau kesimpulan

saja, tetapi cerita yang lengkap dengan bagian-bagian lakon nya serta

semua pembicaraan yang akan dilakukan di dalam permainan itu

3. Cerita itu harus ditulis dengan bahasa yang digunakan oleh orang yang

bermain pada waktu mengadakan pertunjukkan.
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4. Semua perkumpulan yang terus menerus atau sering mengadakan

pertunjukan, diwajibkan mendaftarkan nama kelompoknya dan nama

orang yang bertanggung jawab pada kelompok tersebut.

Sandiwara pada masa pendudukan Jepang telah melahirkan tokoh-tokoh kesenian

sandiwara dan penulis- penulis sandiwara ternama diantaranya adalah Armijn

Pane, D. Djojokoesomo, Usmar Ismail, Ananta Gaharsjah dan pemimpin POSD.

Hasil karya mereka, seperti ”Awas Mata-Mata Moesoeh”, ”Djarak”, ”Koeli dan

Romusha”, ”Bekerdja”, ”Ajo...Djadi Roomusha!” dan lain-lain. Selain itu Jepang

juga membentuk organisasi Nihon Eigasha atau Nichi’ei (Perusahaan Film

Jepang) dan Eiga Haikyusha atau Eihai (Perusahaan Pendistribusian Film) pada

bulan April 1943, yang berfungsi sebagai memproduksi film dan mendistribusikan

film.

Organisasi Nihon Eigasha atau Nichi’ei dan Eiga Haikyusha atau Eihai inilah

yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan propaganda melalui film.

Pemilihan film-film yang akan disajikan kepada rakyat sikap pemerintah Jepang

sangat hati-hati. Tema-tema yang disajikan biasanya yang mengandung ajaran

moral dan indoktrinasi politik yang sejalan dengan keinginan serta kebijakan

pemerintah Jepang. Jepang juga menyelenggarakan pemutaran film secara keliling

yang kemudian dikenal dengan sebutan “layar tancep” (bioskop keliling).

Film ini merupakan media yang baik karena ditekankan kepada media yang

mengusik “pendengaran dan penglihatan” (audio visual) seseorang. Media

audiovisual pada masa ini dianggap paling efektif untuk mempengaruhi penduduk

perdesaan yang banyak tidak berpendidikan dan buta huruf tetapi haus akan
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hiburan dan informasi. Melalui Film Jepang ingin agar pesan-pesan ini

tersampaikan dan dengan mudah dimengerti oleh rakyat. Hal ini pula yang

menyebabkan film mudah mendapatkan banyak penggemar, dalam penelitian ini

penulis terfokus kepada propaganda yang dilakukan oleh badan-badan di luar

departemen Sendenbu seperti yang terurai dalam tabel 1.

2.2. Kerangka Pikir

Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang merupakan sebuah titik balik dari kemajuan

Jepang. Pembukaan politik isolasinya dan penyerahan kekuasaan pemerintahan

dari Shogun Tokugawa kepada Kaisar Meiji, membuat Jepang menjadi negara

industri baru dan sekaligus membuat masalah baru muncul. Masalah yang terjadi

seperti tekanan penduduk yang cukup tinggi hingga sempitnya lapangan pekerjaan

dan membutuhkan wilayah baru untuk melakukan emigrasi. Salah satu cara untuk

permasalahan tersebut adalah dengan melakukan ekspansi. Ekspansi ini juga

dirasa cocok dengan konsep ideologi Jepang yakni Hakko Ichi-u. Ekpansi Jepang

sendiri terbagi dua yakni ke Utara dan Selatan. Terkhusus ke Selatan adalah guna

pencarian sumber bahan baku.

Salah satu negara yang menjadi sasaran untuk memperluas industrialisasi Jepang

adalah Indonesia. Indonesia di pandang Jepang memiliki potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia. Akan tetapi pada saat itu Indonesia telah di

kuasai oleh Belanda dan salah satu usaha Jepang untuk menguasai Indonesia

pertama-tama haruslah mengusir Belanda dari Indonesia. Kemudian untuk

menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap Jepang dengan melakukan

propaganda.
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Propaganda yang dilakukan sebelum pendudukan ternyata berhasil, rakyat di

berbagai daerah menerima kedatangan tentara Jepang. Ketika Jepang sudah

menduduki wilayah Indonesia, Jepang segera membentuk pemerintahannya.

Selanjutnya Jepang melakukan pengamatan dan studi tentang bagaimana cara

menarik simpati rakyat. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Jepang selama masa

pendudukannya. Berjalannya sebuah kebijakan tentulah harus di dukung oleh

rakyat, untuk itu perlunya propaganda di dalam setiap kebijakan yang akan di

lakukan oleh pemerintah Jepang.

Pada masa awal kekacauan sosial ekonomi terjadi di masyarakat. Peralihan

kekuasaan yang cepat dan kebutuhan akan bahan pokok yang tinggi membuat

Jepang harus mengeluarkan kebijakannya. Ketika situasi memaksakan untuk

pembangunan pertahanan dari serangan sekutu dengan cepat, Jepang membuat

kebijakan pengerahan tenaga rakyat dan di kirim ke daerah-daerah. Untuk

menarik hati rakyat Jepang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada

siapa saja kaum lelaki yang akan menjadi Romusha.

Menjelang masa-masa sulit ketika Jepang mulai mengalami kekalahan kebutuhan

akan pasukan pembantu sudah mulai dibutuhkan. Untuk itu Jepang memerlukan

bantuan para pemuda Indonesia, atas dasar mempertahankan tanah air Jepang

mengajak para pemuda untuk ikut dalam perang melawan sekutu. pada dasarnya

propaganda Jepang yang dilakukan di wilayah pendudukan ini adalah guna

melancarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang. Dengan

propaganda Jepang berharap rakyat Indonesia mau ikut serta melawan sekutu dan

memenangkan perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik.
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Propaganda Jepang Kebijakan
pendudukan

2.3 Paradigma

Keterangan :

: Garis propaganda
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang

mempunyai langkah-langkah sistematis (Husaini Usman dan Purnomo Setiady,

2008:41). Metode penelitian merupakan suatu cara yang terstruktur guna

memperoleh pengetahuan dengan memecahkan masalah, maka metode yang akan

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1. Metode Penelitian Historis

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis.

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan
menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk
memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu
terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian
atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat
dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan
datang (Nawawi, 2001: 79).

Menurut Louis Gottschalk, metode historis adalah proses menguji dan

menganalisa secara kritis rekaman, dokumen-dokumen dan peninggalan masa

lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis

atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. (Daliman,

2012:28). Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa



28

lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi,

memverifikasi, serta mensistensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan

memperoleh kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 2012:73).

Berdasarkan pendapat diatas maka metode Historis adalah suatu cara melihat

masa lampau dengan menggunakan, menguji serta menganalisa data-data dan

peninggalan masa lalu yang hasilnya bisa digunakan untuk memecahkan masalah.

3.1.2. Langkah-langkah Penelitian Historis.

Langkah-langkah penelitian historis Menurut Nugroho Notosusanto meliputi :

1. Heuristik yaitu pengumpulan sumber-sumber data
2. Kritik yaitu menyelidiki keaslian dan kesahihan sumber-sumber data

yang di dapat,
3. Interpretasi yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data yang telah

di kritik menjadi satu kesatuan yang mampu menerangkan objek
penelitian

4. Historiografi yaitu tahap penulisan hasil penelitian (Notosusanto,
1984:11).

Sesuai dengan langkah-langkah diatas, maka proses dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuristiken yang memiliki arti

mengumpulkan atau menemukan. Tahapan ini dilakukan untuk mencari

dan mengumpulkan sumber data yang berhubungan dengan peristiwa

sejarah yang akan diteliti, sehingga dapat menghilangkan keraguan akan

suatu peristiwa. Pada tahap ini kegiatan diarahkan pada pencarian sumber

data dari buku-buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan

permasalahan. Pencarian sumber-sumber tersebut dilakukan dengan

mendatangi perpustakaan Universitas Lampung, perpustakaan daerah

Propinsi Lampung dan juga koleksi buku yang ada di Laboratorium
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Program Studi Pendidikan Sejarah dan juga untuk e-book peneliti temukan

dalam Google Scholar dengan menelusuri digital library Universitas

dalam negeri. Sumber-sumber data yang diperoleh untuk menjelaskan

konsep, materi dan metodologi penelitian dalam penelitian ini antara lain:

a. Buku-buku sejarah:

 Api Sejarah 2,Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam

menegakan Negara kesatuan Republik Indonesia, Karya Ahmad

Mansur Suryangera.

 Bulan Sabit dan Matahari Terbit (Islam Indonesia pada masa

pendudukan Jepang) karya H.J Benda.

 Dibawah Matahari Terbit Sejarah Pendudukan Jepang di

Indonesia 1941-45 karya Nino Oktorino.

 Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Perdesaan 1942-1945

karya Aiko Kurawasa.

 Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca Pangalengan Bandung

Selatan karya Ahmad Mansur Suryanegara.

 Penetrasi Lewat Laut: Kapal-Kapal Jepang di Indonesia Sebelum

1942 karya Gusti Asnan.

 Persitiwa mandor berdarah karya Syafaruddin Usman dan

Isnawita Din.

 Peraman Pemuda: dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi karya

Sangimun Dumadi Mulus.

 Revolusi Pemuda (Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa

1944-1946) karya Ben Anderson.
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 Romusa: Sejarah yang terlupakan karya F Husaini, dan Apid.

 Sejarah Asia Timur 1 karya Leo Agung.

 Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karya Sutrisno

mandoryo.

 Sejarah Indonesia Modern karya M.C Ricklefs.

 Sejarah Kebangkitan Kalimantan Timur karya proyek penelitian

departemen pendidikan dan kebudayaan.

 Sejarah Nasional Indonesia jilid V dan VI karya Marwanti Djoened

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.

 Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia karya Jan S

Aritonang.

 Selamat Berpisah Sampai Bertemu di Saat yang Lebih Baik,

(Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda) karya J.C. Bijkerk.

b. Buku-buku pendukung penelitian:

 Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model

inplementasi kebijakan publik karya Solichin Abdul Wahab.

 Dasar-dasar kebijakan Publik karya Suharno M.

 Ensiklopedi Nasional Indonesia karya Depdikbud.

 Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwadarminta.

 Kebijakan Publik Teori dan Proses karya Budi winarno.

 Komunikasi Politik karya Hafied Cangara.

 Komunikasi Politik karya Riswandi.

 Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Nugroho

Notosusanto.
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 Mengerti Sejarah karya Louis Gottschalk.

 Metode Penelitian Bidang Sosial karya Hadari Nawawi.

 Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek karya Joko

Subagyo.

 Metode Penelitian Kepustakaan karya Mestika Zed.

 Metode Penelitian Pendidikan. (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D) karya Sugiyono.

 Metode Penelitian Sejarah karya Daliman.

 Metode Penelitian Survei karya Masri S. Dan Effendi.

 Metode-metode Penelitian Masyarakat karya Koentjaraningrat.

 Metodologi Penelitian karya Sumadi Suryabrata.

 Metodologi penelitian sejarah karya Dudung Abdurahman.

 Metodologi Penelitian Sosial Karya Usman, Husaini dan

Purnomo Setiady Akbar.

 Metodologi Sejarah Helius Sjamsuddin.

 Metodologi Sejarah karya Kuntowijoyo.

 Pendekatan Sosial dalam Metodologi Sejarah karya Sartono

Kartodirdjo.

 Politik Internasional karya K.J. Holsti.

 Teori Politik Modern karya Varma.

 Propaganda salah satu bentuk komunikasi massa karya R.A.

Santoso.

 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek karya

Suharsimi Arikunto.
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 Teori dan Metodologi Sejarah karya Suhartono.

2. Kritik Sumber, setelah sumber data-data telah ditemukan maka tahap

selanjutnya adalah kritik sumber guna mendapatkan autentisitas suatu

sumber. Kritik sumber berfungsi untuk menghindarkan penulis dari

manipulasi data. Kritik sumber dilakukan dengan pengujian kritik yaitu

kritik ekstern dan intern.  Kritik ekstern merujuk pada penelitian fisik

sumber seperti bahasa dokumen, apakah dokumen tersebut asli bukan

tiruan.  Kritik intern mengacu pada kredibilitas sumber apakah sumber

tersebut bisa dipercaya dengan memahami isi sumber. Kemudian

membandingkan antara literatur satu dengan literatur yang lain sehingga

diperoleh sumber yang terpercaya.

Dalam kritik ekstern yang dinilai ialah apakah sumber tersebut memang

sumber yang memang diperlukan dalam penelitian ini, dalam hal ini kritik

ekstern dilakukan dengan menyeleksi bentuk sumber data literatur yang

telah didapat. Jadi setelah melakukan tahapan heuristik, peneliti

menggunakan literatur dengan tema sejarah pendudukan Jepang yang

ditulis oleh para sejarawan Indonesia dan sejarawan asing seperti karya

H.J. Benda, Ben Anderson, Aiko Kurasawa, Marwati Djoened

Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Nino Oktorino, Gusti Asnan, F

Husaini, Apid, Kosoh, Suwarno K, Syafei, dan masih banyak lagi. Secara

fisik buku-buku yang digunakan merupakan hasil cetakan pemutakhiran

dan juga beberapa sumber merupakan hasil copy mengingat sudah tidak

dicetaknya sumber-sumber tersebut dan sulit ditemukan di pasaran.
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Setelah kritik ekstern sudah dilakukan, maka selanjutnya ialah dengan

melakukan kritik internal.

Kritik internal ialah penilaian terhadap isi sumber tersebut apakah

memberikan informasi yang sebenarnya kita butuhkan atau sebaliknya.

Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan

sumber satu dengan sumber lainnya sehingga didapat validitas sumber

yang bisa digunakan nantinya dalam penginterpretasi. Seperti karangan

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dengan judul

Sejarah Nasional Indonesia jilid VI dengan buku Nino Oktorino Di Bawah

Matahari Terbit Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia 1941-45

dimana kedua buku tersebut memiliki kesamaan dalam membahas

pendudukan Jepang mulai dari awal kedatangan hingga melakukan akhir

masa pendudukan di Indonesia.

3. Interpretasi setelah melalui tahap kritik sumber kemudian adalah langkah

interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang sudah di peroleh.

Dalam menginterpretasikan fakta sejarah perlu menguraikan data-data

sehingga dapat disimpulkan dalam suatu gambaran yang harmonis serta

masuk akal.

4. Historiografi, merupakan tahapan terakhir dalam penggunaan metode

historis, yang berbentuk laporan hasil keseluruhan secara sistematis.

Penulisan skripsi disusun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang

berlaku di Universitas Lampung.
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3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasi Variabel

3.2.1. Variabel Penelitian

Secara sederhana variabel dapatlah diartikan sebagai suatu hal yang menjadi objek

penelitian, yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian (point to be notice) yang

menunjukkan variasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Arikunto,

2006:10). Menurut Hadari Nawawi, variabel adalah himpunan sejumlah gejala

yang memiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya yang dapat bersumber dari

kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada

objek penelitian (Nawawi, 2001:55). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, yang

dimaksud dengan variabel penelitian adalah sebuah himpunan yang menjadi

pengamatan dalam penelitian dan menjadi pusat perhatian dalam sebuah

penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal

dengan fokus penelitian pada kebijakan propaganda Jepang di Indonesia tahun

1942-1945.

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefinisikan, dapat diamati dan di observasi (Suryabrata, 2012:83). Menurut

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi definisi Operasional Variabel adalah unsur

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel

atau memberi petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel

(Singarimbun, 1991:46). Dengan demikian maka definisi operasional variabel

adalah suatu petunjuk yang memberitahukan cara mengukur suatu variabel dengan

cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan agar mudah diteliti.
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Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah kebijakan propaganda

Jepang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian maka diperlukan

teknik pengumpulan data yang mendukung. Teknik pengumpulan data adalah

suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian

yang sebenarnya. (Subagyo, 2006:37). Untuk memperoleh data yang relevan

dengan permasalahan yang akan di teliti maka penulis pada langkah awal

melakukan tahapan heuristik dimana dalam langkah ini menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1. Teknik Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di

ruangan perpustakaan, misalnya Koran, majalah-majalah, catatan-catatan, kisah

sejarah, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koenjaraningrat,

1983:420). Dalam penelitian ini studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang

tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian guna memperoleh informasi tentang

penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Menurut

Hadari Nawawi Teknik kepustakaan merupakan studi penelitian yang

dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di

perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti (Nawawi, 2001:133) Jadi teknik kepustakaan merupakan teknik

pengumpulan data serta informasi dengan menggunakan berbagai literatur seperti
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koran, buku-buku yang relevan dengan penelitian yang berada di perpustakaan.

Langkah-langkah dalam teknik kepustakaan:
1. Menyiapkan alat perlengkapan berupa pulpen dan kertas
2. Menyusun bibliografi kerja, yaitu catatan mengenai bahan sumber utama

yang akan dipergunakan untuk keputusan penelitian
3. Mencari daftar katalog tentang alat bantu bibiografi seperti: buku

bibliografi, ensiklopedia, kamus khusus, indeks jurnal ( majalah dan
koran), katalog, daftar koleksi utama dan sumber lainnya

4. Mengatur waktu
5. Membaca dan membuat catatan penelitian (Mestika Zed, 2004:17-22).

3.3.2. Teknik Dokumentasi

Menurut Suharmi Arikunto yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah

Mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,

buku, surat kabar dan lainnya (Arikunto, 2002:206).  Sementara itu menurut

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Teknik pengumpulan data dengan

dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

(Usman dk, 2008: 69). Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka teknik

dokumentasi ini menjadi tambahan dalam mengumpulkan data berupa dokumen-

dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat penting. Tujuan

analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari,

hipotesis apa yang perlu di uji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa

yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang

harus segera diperbaiki (Usman dk, 2003: 83). Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data historis. Teknik analisis

data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai
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metode untuk menilai sumber-sumber yang di gunakan dalam penulisan sejarah

(Sjamsuddin, 1996:89). Kegiatan analisis di dalam penelitian ini menggunakan

analisis historis yaitu menggunakan kritik dan interpretasi serta menarik dan

menafsirkan kesimpulan dengan menggunakan tahap historiografi.

Kritik : langkah kedua setelah data dan sumber kita kumpulkan adalah

memberikan verifikasi atau kritik terhadap sumber yang telah kita kumpulkan.

Kritik dilakukan untuk mendapatkan autentisitas, kevalidan, dan kesahihan

sumber yang telah didapatkan. Fungsi dari kritik sumber adalah untuk mencari

kebenaran sumber. Dalam tahap ini Keaslian Sumber (Autentisitas) dihasilkan

dengan melakukan pengujian atas asli tidaknya sumber dan sesuai dengan

keadaan nyatanya. Terdapat 2 (dua) jenis kritik sumber, eksternal dan internal.

1. Kritik Eksternal :Kritik eksternal adalah upaya yang dilakukan peneliti dengan

melihat suatu sumber secara fisik. Sumber yang asli biasanya waktu dan

tempatnya diketahui. Kritik eksternal melihat fisik sumber dengan melihat pada

zaman kapan sumber tersebut ditulis serta dengan melihat keadaan pada zaman

itu. Makin luas dan makin dapat dipercaya pengetahuan kita mengenai suatu

sumber, akan makin asli sumber itu. Kritik eksternal menguji keaslian dokumen

2. Kritik Internal: Berbeda dengan kritik eksternal yang lebih menitikberatkan

pada uji fisik suatu dokumen, maka kritik internal ingin menguji lebih jauh lagi

mengenai isi dokumen. Artinya apakah isi dokumen tersebut dapat dipercaya serta

tidak ada manipulasi data.  Uji kredibilitas disebut juga uji reliabilitas. Artinya

sejarawan ingin menguji seberapa jauh dapat dipercaya kebenaran dari isi

informasi yang diberikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah.
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Interpretasi : setelah peneliti mampu menghasilkan sumber yang valid dari

proses kritik, maka peneliti akan menafsirkan yang merupakan bagian yang

penting, karena dengan interpretasi maka akan diperoleh cerita yang runtut dan

berkaitan dengan objek penelitian yaitu Propaganda Jepang. Interpretasi

merupakan tahapan / kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna

dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Dalam menafsirkan

makna dari sumber sejarah harus dilandasi penilaian yang objektif.

Dalam menginterpretasikan sumber sejarah dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik analisis data historis. Analisis data historis lebih dikenal

dengan penafsiran atau interpretasi sejarah. Interpretasi sejarah sering disebut juga

dengan analisis sejarah (Abdurrahman, 2007: 73). Dalam interpretasi sejarah, ada

dua metode yang digunakan, yaitu: analesis dan sintesis. Analesis dilakukan

terhadap suatu kejadian dalam sejarah. Ada beberapa kejadian sejarah, tetapi

setelah dilakukan analesis ternyata hanya ada satu faktor kuat yang menyebabkan

terjadinya kejadian sejarah.

Analesis artinya menguraikan setiap kejadian-kejadian atau sebab-sebab sejarah.

Faktor-faktor yang sudah ada dihubungkan dengan faktor-faktor lain yang berbeda

namun hasilnya merupakan kesatuan. (Pranoto, 2006:153). Menurut Sartono

Kartodirdjo analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau

kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai

dalam membuat analisis itu (Kartodirdjo, 1992: 2). Data yang telah diperoleh di

interpretasikan, di analis isi-isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka
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teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan

penelitian.

Historiografi: langkah terakhir yang dilalui oleh peneliti sejarah adalah penulisan

atau historiografi. Pada tahap terakhir ini peneliti akan mengumpulkan semua

hasil penelitiannya bentuk tulisan untuk dibukukan. Historiografi adalah

rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang

diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis

rekaman dan peninggalan masa lampau. (Gottschalk, 1975: 39).

Di tahap terakhir yaitu historiografi, peneliti mulai menuangkan hasil penelitian

ini kedalam tulisan, yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai tugas akhir

perkuliahan. Di tahap ini peneliti mengaitkan fakta-fakta sejarah tentang

Propaganda Jepang yang telah di interpretasikan dan kemudian peneliti

menyampaikan sintesis yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dan

disampaikan dalam bentuk karya ilmiah atau tulisan tentang propaganda Jepang di

Indonesia, merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan

sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

propaganda Jepang yang dijalankan oleh banda-badan luar departemen sendenbu

untuk melancarkan kebijakan pendudukannya adalah melalui cara sebagai berikut:

1. Propaganda melalui media cetak

Propaganda melalui media cetak yang diterbitkan pada masa pendudukan

Jepang seperti melalui surat kabar seperti Asia Raya, Sinar Baroe dan

majalah Djawa Baroe dari tahun pertama pendudukan hingga memasuki

masa akhir pendudukan. Pemilihan media cetak sebagai strategi mengingat

bahwa media cetak sangat merakyat pada saat itu. Hingga akhir masa

kekuasaan Jepang tren penggunaan media cetak masih cukup bisa

dirasakan peranannya dalam strategi propaganda Jepang.

2. Propaganda melalui media audiovisual

Propaganda melalui media audiovisual seperti melalui radio, lagu-lagu

maupun film-film. Penyampaian propaganda di desa dirasakan sangat

efektif dengan mempergunakan media audiovisual, hal ini dikarenakan

masyarakat perdesaan sangat haus akan hiburan. Tren media audiovisual

sangat terasa pada tahun 1943 ketika pengerahan tenaga rakyat besar-

besaran dan penghematan.
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3. Menggunakan tokoh nasional sebagai propagandis

Peranan tokoh nasional sebagai propagandis merupakan hal yang tak

terlepas dari suksesnya propaganda Jepang di Indonesia. Sosok-sosok

yang menjadi propagandis adalah Soekarno, R.M. Gondhojoewono, R.

Soekarjo Wirjopranoto dan lainnya.

Propaganda yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia merupakan langkah

taktis untuk perang dan dalam mempersiapkan propagandanya Jepang

sangatlah sungguh-sungguh terlihat dari adanya departemen tersendiri

yang mengurusi masalah ini, dan merupakan ciri khas dari pendudukan

Jepang di Indonesia.

5.2 Saran

Sejarah bangsa Indonesia yang cukup panjang mampu menjadikan bangsa ini

tetap utuh hingga saat ini. Berbagai pengalaman pahit telah dilalui, hingga pada

masa pendudukan Jepang memberikan pengalaman tersendiri. Kebahagiaan yang

diberikan pada masa awal ternyata hanyalah kebahagiaan semu. Oleh sebab itu,

penulis memberikan saran antara lain:

1. Untuk seluruh generasi penerus bangsa Indonesia, baik kaula muda

maupun tua untuk terus menghargai sejarah perjalanan bangsanya.

2. Menghargai jasa para pahlawan dan pejuang yang telah mempertaruhkan

hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Hendaknya tiap-tiap individu yang mempelajari sejarah bangsa dan tidak

mudah tertipu dengan berbagai berita palsu yang ingin memecah belah

bangsa Indonesia.
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