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KESIMPULAN 

Sejak pertengahan tahun 1930-an, Jepang secara terang-terangan 

menyatakan keinginannya untuk melakukan ekspansi ke wilayah Selatan. Hal 

itu mencapai puncaknya ketika perang di Benua Eropa pecah dan pemikiran 

untuk melakukan ekspansi ke wilayah Selatan semakin banyak pendukungnya 

di dalam masyarakat J epang. 

Penyebab timbulnya ekspansi ke wilayah Selatan ini, antara lain adalah, 

krisis ekonomi yang melanda Jepang, krisis tersebut terjadi pada tahun 1929. 

Hal ini menyebabkan Jepang mencari jajahan di daratan Asia, guna 

mendapatkan sumber bahan mentah yang sangat diperlukan, pasaran bagi 

barang-barang buatan Jepang, dan jalan keluar bagi kelebihan penduduk. 

Kemudian terjadinya konflik di tubuh Angkatan Darat dan Angkatan Laut 

Jepang, perbedaan persepsi musuh antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut 

Jepang, serta terpukulnya Angkatan Dara! Jepang di Cina. Faktor-faktor di atas 

tersebut memicu lahirnya pemikiran untuk melaksanakan ekspansi ke wilayah 

Selatan. 
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Masalah Selatan memiliki makna yang sangat penting bagi Jepang bila 

dilihat dari tiga segi, yaitu sumber alam pertahanan negara, lingkungan 

pertahanan negara, dan pembangunan dunia kekaisaran. Dalam butir "sumber 

alam pertahanan negara", mencakup secara langsung tentang tiga unsur pokok, 

yaitu minyak, karet, dan timah. 

Daerah-daerah Selatan yang dimaksud di sini adalah daratan Asia 

bagian Selatan dari Sela: Taiwan, yaitu: Hongkong, Indo-Cina jajahan Prancis, 

Singapura, dan India, dan sebagainya. Sedangkan pulau-pulau di kawasan 

Selatan, yaitu: Filipina, Borneo atau Kalimantan, Hindia Belanda,dan Selandia 

Baru. 

Dalam kaitan dengan ha! itu, sebenarnya sebelum awal tahun 1930-an 

sebagian Kelompok Elite Intelektual Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa 

ekspansionisme Jepang di Pasifik Barat akan berbenturan dengan negara 

Imperialis Inggris dan Amerika, dan masa depan Indonesia pun diperkirakan 

akan mendapat pengaruh dari persaingan negara-negara adikuasa tersebut. Oleh 

karena itu, beberapa tokoh Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang 

ekspansi ke wilayah Selatan yang dilakukan oleh Jepang. Di antaranya adalah 

66 



Soekamo,Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. 

Tujuan Jepang dalam melasanakan ekspansi ke wilayah Selatan, 

akhirnya "gagal". Hal ini disebabkan oleh banyaknya kapal Jepang yang 

ditenggelamkan di dalam peperangan oleh pihak sekutu. Oleh karena itu, 

sumber daya alam yang dimaksud tidak dapat diangkat, karena kekurangan 

kapal. 
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1603-1867 

1894 

1895 

1907 

KRONOLOGI 

Sudah ada perhatian terhadap wilayah Selatan, berupa 
ekspansi perdagangan (zaman Edo ). 

Tokutomi Soho menulis naskah yang berjudul "Petisi 
Tentang Pendudukan Taiwan". 
Meletus perasaan tidak puas petani Korea terhadap 
pemerintah dan invasi negara-negara Amerika, Eropa, dan 
Jepang. 

Perjanjian Shimonoseki (17 April). 

Kebijakan pertahanan nasional kekaisaran menganggap 
Unisoviet, Amerika Serikat dan Prancis sebagai musuh 
utama. 

1908 Persetujuan "Takahira-Root" (30 November). 

19 15-1916 Hasil minyak mentah dalam negeri Jepang mengalami 
puncak penghasilan minimumnya. 
Minyak di dalam negeri Jepang mulai berkurang. 

1 9 1 8  Ditetapkan memorandum tentang "Kebijakan Pokok 
Penyuplaian Militer" (Juli). 

1920 Diterbitkan sebuah buku kecil dengan judul, Minyak 
Hindia-Belanda. 
Rakyat Jepang hidup dalam keadaan yang kotor 
mengerikan. 

1921 Perjanjian empat negara yakni: Jepang, Inggris, Amerika, 
Prancis ( 13 Desember). 

1922 Perjanjian 
Perjanjian 
Jepang;3). 

pembatasan 
Washington, 
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kekuatan laut 
(Amerika;5, 

disebut juga 
Inggris;5, dan 



1923 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1 9 3 1  

1932 

1933 

1934 

1935 
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Kebangkrutan bank sesudah terjadinya gempa bumi yang 
mengguncangkan Tokyo. 

Tiga juta pekerja industri kehilangan pekerjaan. 

Dibentuk Partai Nasional Indonesia. 

Timbul pemyataan Ratulangie (I Juni). 

Meletusnya Krisis Dunia. 
Amerika Serikat, terseret dalam krisis, sehingga 
menghentikan pembelian sutera ke Jepang. 

Krisis panen di J epang. 
Jepang mengadakan perjanjian lautan dengan Inggris (2 
April). 

Daerah Tohoko mengalarni kegagalan panen. 
Tatekawa Yoshitsugu mengadakan pidato dalam rapat 
rutin kepala divisi tentang perspektif situasi internasional 
( 1April). 
Partai Nasional Indonesia dibubarkan (April). 

Argkatan Darat Jepang sedang mengukuhkan kekuasaan 
dan kepentingannya di daratan Tiongkok secara paksa 
melalui negara Manchuria. 

Menguatnya posisi markas besar Angkatan Laut Jepang. 
Ditetapkan GBHN tentang bahan bakar dan Undang 
Undang usaha minyak (September). 

Dibentuk Seksi Penelitian Darurat. 
Jepang menangani masalah minyak dengan sungguh 
sungguh (Maret). 

Angkatan Laut Jepang mengadakan penelitian di lapangan 
secara konkrit dan membuat konsep politik Selatan. 
Tepat 40 tahun Jepang menjajah Taiwan. 
Dibentuknya Badan Penelitian Perindustrian Tropis (Mei). 



1936 

1937 

1938 

1939 

1940 
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Kebijakan Strategi Nasional Jepang diubah lagi dengan 
menambahkan Inggris sebagai musuh utama. 
Dipulihkannya kembali sistem pemerintahan militer 
(November). 
Mohammad Hatta dibuang ke Banda. 

Perang Jepang Tiongkok (Juli). 
Angkatan Darat Jepang merasa masalah Selatan masih di 
luar jangkauannya. 

Seksi Penelitian Darurat diganti menjadi Seksi Penelitian. 

Meletusnya Perang Dunia II (September). 

Antusiasme ekspansi ke Selatan oleh Angkatan Laut 
Jepang makin memuncak. 
Angkatan Darat Jepang memutuskan menduduki Hindia 
Belanda (Indonesia). 
Prancis kalah melawan Jerman. 
Aliansi Tiga Negara (Jerman, Italia, dan Jepang). 

Menteri Luar Negeri Arita Hachiro, memberikan 
pernyataan yang ditujukan ke dalam dan ke luar negeri 
bahwa Jepang memiliki perhatian yang sangat dalam 
terhadap perubahan keadaan di Hindia-Belanda ( 15 April). 
Jerman berhasil menguasai Belgia dan Belanda serta 
secara dominan berhasil mengalahkan Inggris dan Prancis 
(Mei). 
Berdirinya rezim vichy di Prancis. 
Pemerintah Kerajaan Belanda mengungsi ke London (Mei 
Juni). 
Dilaksanakannya perundingan perdagangan Jepang 
Belanda (17 Juli) 
Ekspansi ke Selatan ditetapkan sebagai haluan negara 
dalam rapat permusyawaratan Markas Besar Gabungan 
Pemerintah Jepang (27 Juli). 
Angkatan Darat Jepang untuk pertama kalinya 
mengadakan musyawarah dengan Angkatan Laut Jepang 
tentang rencana operasi militer gabungan ke Selatan (16 
Agustus). 
Dibentuk Badan Penelitian dalam komando pasukan 
Taiwan (25 Desember). 

I 
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1941 

1942 

1943 
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Angkatan Darat baru memulai penelitian secara konkrit, 
bukan saja mengenai bidang operasi militer, melainkan 
juga tentang cara melaksanakan pemerintahan militer 
setelah daerah-daerah tersebut diduduki tentara Jepang 
(Desember). 

Sumber alam khususnya minyak Selatan menjadi ha! yang 
makin darurat bagi Angkatan Darat. 
Perundingan Perdagangan Jepang-Belanda mengalami 
kemacetan (28 Maret). 
Pihak Angkatan Darat Jepang lebih mengutamakan 
memperkuat perlengkapan senjata dalam menghadapi 
Rusia (Maret). 
Jepang menjalin perjanjian netralisasi dengan Rusia dan 
mempersiapkan gerakan majuya ke Selatan. 
Ditetapkan Garis Pokok Pelaksanaan Pemerintahan 
terhadap wilayah pendudukan di Selatan (20 November). 
Pembagian daerah pemerintahan militer di daerah yang 
akan diduduki Jepang di Selatan dan dipilihnya Jendral 
Hisaichi Terauchi sebagai Panglima Tertinggi pasukan 
ekspedisi ke Selatan (26 November). 

Di Padang, Soekarno menegaskan, bahwa yang menjadi 
tujuannya adalah untuk menggunakan orang-orang Jepang 
sebagai perantara guna mempermudah tercapainya 
kemcrdekaan Indonesia (27 Maret). 

Didirikan Kementerian Persenjataan dibawah pimpinan 
Hideki Tojo (November). 



de kade 

diplomatik 

direvisi 

ekspansi 

elite 

emigrasi 

fasis 

fasi/itas 

forma/itas 

indikasi 

GLOSARI INGGRIS 

masa sepuluh tahun 

berkenaan dengan hubungan politik 
antara negara dan bangsa. 

ditinjau, diperiksa kembali untuk 
perbaikan 

perluasan wilayah suatu negara 
dengan menduduki (sebagian atau 
seluruhnya) wilayah negara lain; 
perluasan daerah 

orang-orang terbaik atau pilihan 
disuatu kelompok; kelompok kecil 
orang-orang terpandang 
atau berderajat tinggi 

pindah dari tanah air sendiri ke 
negeri lain untuk tinggal menetap di 
sana 

penganut fasisme, (fasisme adalah 
prinsip atau faham golongan 
nasionalis ekstrem kanan yang 
mengganjurkan pemerintahan 
otoriter) 

segala hal yang dapat memudahkan 
perkara (kelancaran tugas, dan 
sebagainya; kemudahan 

bentuk (peraturan, tata cara, 
prosedur kebiasaan) yang berlaku 

tanda-tanda yang menarik perhatian, 
petunjuk 
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induvidualisme 

inflasi 

imperialis 

inisiatif 

instansi 

intelektual 

invasi 
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paham yang menganggap manusia 
secara pribadi perlu diperhatikan 
(kesanggupan dan kebutuhannya 
tidak boleh disamakan), Paham 
yang menghendaki kebebasan 
berbuat dan mengganut suatu 
kepercayaan bagi setiap orang 

kemerosotan nilai uang (kertas) 
karena banyaknya dan cepatnya 
uang (kertas) beredar sehingga 
menyebabkan naiknya harga 
barang-barang 

bangsa (negara) yang menjalankan 
politik menjajah bangsa (negara) 
lain, atau negara yang memperluas 
daerah jajahannya untuk 
kepentingan industri dan modal 

usaha (tindakan dan sebagainya) 
yang mula-mula, prakarsa 

badan pemerintah umum (seperti 
jawatan, kantor) 

cerdas, berakal, dan berpikiran 
jernih berdasarkan ilmu 
pengetahuan, atau orang yang 
mempunyai kecerdasan tinggi: 
cendikiawan 

hal atau perbuatan memasuki 
wilayah negara lain dengan 
mengerahkan angkatan bersenjata 
dengan maksud menyerang atau 
menguasai negara tersebut; 
penyerbuan ke dalam wilayah 
negara lain 



jurnalis 

kedinamisan 

klimaks 

kolonialisme 

komoditi 

komite 
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orang yang pekerjaannya 
mengumpulkan dan menulis berita 
di surat kabar, wartawan 

bersifat penuh semangat dan tenaga 
sehingga cepat bergerak dan mudah 
menyesuaikan diri dengan keadaan 
dan sebagainya; mengandung 
dinamika 

puncak dari suatu hal, kejadian, 
keadaan, dan sebagainya yang 
berkembang secara berangsur 
angsur 

pengguasaan oleh suatu negara atas 
daerah atau bangsa lain dengan 
maksud untuk memperluas negara 
itu 

barang dagangan utama, benda 
niaga, bahan mentah yang dapat 
digolongkan menurut mutunya 
sesuai dengan perdagangan 
intemasional 

sejumlah orang yang ditunjuk untuk 
melaksanakan tu gas tertentu 
(terutama dalam hubungan dengan 
pemerintahan) 

konflik 

konsekuensi 

percekcokan, 
pertentangan 

akibat ( dari suatu 
pendirian dan 
persetujuan yang dulu 

perselisihan, 

perbuatan, 
sebagainya), 

konsep rancangan atau buram surat,dan 
sebagainya 



konservatif 

krisis 

liberalisme 

logistik 

memorandum 
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kolot, bersikap mempertahankan 
keadaan, kebiasaan, dan tradisi lama 
(yang turun- menurun) 

keadaan yang berbahaya ( dalam 
menderita sakit), keadaan yang 
genting, kemelut, keadaan suram 
(tentang ekonomi atau moral, dan 
sebagainya) 

aliran ke tata negaraan dan ekonomi 
yang menghendaki demokrasi dan 
kebebasan pribadi untuk berusaha 
dan berniaga (pemerintah tidak 
boleh turut campur) 

pengadaan, perawatan, distribusi, 
dan penyediaan (untuk mengganti) 
perlengkapan, dan ke tenagaan 

nota atau surat peringatan tidak 
resmi, surat pemyataan 
hubungan diplomasi, 
komunikasi yang berisi 
arahan, atau penerangan 

dalam 
bentuk 
saran, 

mengelcsploitasi 

mobilisasi ekonomi 

nasionalisme 

opini 

organic 

mengusahakan, mendayagunakan, 
mengeruk (kekayaan), memeras 
(tenaga orang lain) 

pengerahan secara masal di bidang 
ekonomi 

rasa kebangsaan 

pendapat, pikiran, pendirian 

bersangkutan dengan pegawai tetap 
dalam struktur suatu instansi, bukan 
pegawai honorer 



orientasi 

perjanjian netralitas 

persepsi 

petisi 

politik dumping 

progesif 

propaganda 

puak 

rasionalisasi 
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peninjauan untuk menentukan sikap 
( arah, tempat, dan sebagainya) yang 
tepat dan benar 

perjanjian untuk tidak saling 
memihak, bebas 

pandangan 

(surat) permohonan resmi kepada 
pemerintah 

politik yang menggunakan sistim 
penjualan di pasaran luar negeri 
dalam jumlah banyak dengan harga 
yang rendah sekali ( dengan tujuan 
agar .harga pembelian di dalam 
negeri tidak di turunkan sehingga 
akhirnya dapat menguasai pasaran 
luar negeri dan dapat menguasai 
harga kembali) 

ke arah kemajuan, berhaluan ke arah 
perbaikan keadaan sekarang 
( tentang politik) 

penerangan (paham, pendapat, dan 
sebagainya) yang benar atau yang 
salah yang dikembangkan dengan 
tujuan meyakinkan orang agar 
menganut suatu aliran, sikap, atau 
arah tindakan tertentu; . . . .  biasanya 
disertai dengan janji yang muluk 
muluk 

golongan, kelompok, gerombolan 

cara, proses, pembuatan menjadikan 
bersifat rasional ( menurut pikiran 
dan timbangan yang logis, menurut 
pikiran yang sehat 



sistematis 

staf 

status quo 

strategi 

strategis 

suplai 

swasembada 
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bertalian atau berhubungan dengan 
suatu sistem atau susunan yang 
teratur, terdiri atas beberapa 
subsistem 

administrasi sekelompok orang yang 
bekerja sama membantu seorang 
ketua dalam mengelola sesuatu 

keadaan, kedudukan suatu negara 

ilmu dan seni menggunakan semua 
sumber daya bangsa (-bangsa) untuk 
melaksanakan kebijaksanaan 
tertentu dalam perang dan damai, 
atau . ilmu dan seni memimpin 
balatentara untuk menghadapi 
musuh dalam perang 

berhubungan atau bertalian, 
berdasarkan strategi; baik letaknya 

perbekalan, pembekalan, persediaan 
barang-barang yang dibutuhkan dan 

dapat diperoleh 

usaha untuk mencukupi kebutuhan 
sendiri 



bayosen 

daihonei kimitsu nisshi 

domei 

gunmukyoku 

gunreibu 

gunsei kanbu 

kaikoshakiji 

kango 

nanpohan 

nanpo mondai ni tsuite 

nanpo sakusen ni okeru  
senryochi tochi yokoan 

nanpo senryochi  
gyosei jissi yoryo: 

nanpo seisaku 

nanshiron 

nanshin ha kakushin gurupu 

GLOSARI JEP ANG 

garis gizi 

catatan harian rahasia markas besar 
gabungan 

nama kantor berita 

biro urusan militer 

markas besar angkatan laut Jepang 

pusat pemerintahan militer angkatan darat 

majalah intern angkatan darat Jepang 

surat ijin perdagangan shogun 

bidang urusan Selatan 

mengenai masalah Selatan 

konsep garis pokok pemerintahan di 
wilayah pendudukan dalam operasi militer 
ke Selatan 

garis pokok pelaksanaan pemerintahan 
terhadap wilayah pendudukan Selatan 

kebijakan ke Selatan 

teori ekspansi ke Selatan 

golongan progresif kelompok ekspansi ke 
Selatan 
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nenryo kokusaku no taiko 

nettai sangyo chosakai 

nichiran ketsuchosokai 

ranryo higasi Indo no sekiyu 

rikugun sanbo honbu 
dai 2 bucho 

rigukunsho gunmu  
kyoku gujinka 

sanbo honbu 

sankoku domei 

sankoku kansho 

Seimeisen 

sekiyu g~tsha 

shidancho 

shigen iho 

shisei 40 sinen kinen 
Taiwan hakurankai 

tai nanpo hokyu 
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GBHN tentang bahan bakar 

badan penelitian perindustrian tropis 

badan penelitian lalu lintas Jepang-Hindia 
Belanda 

minyak Hindia-Belanda 

kepala bagian II markas besar angkatan 
Darat 

kepala seksi kemiliteran biro urusan militer 
departemen angkatan darat Jepang 

. 

markas besar angkatan darat Jepang 

aliansi tiga negara ( Jepang, Jerman dan 
Italia) 

disebut juga campur tangan tiga negara. 
(penyerahan semenanjung liao tung kepada 
Cina oleh Jepang, atas desakan Rusia, 
Prancis dan Jerman) 

garis nyawa 

perusahaan minyak Jepang di Borneo 

kepala divisi 

kumpulan laporan tentang sumber alam 

peringatan 40 tahun Jepang menjajah 
Taiwan 



konlyochi suishin yoryo unsur-unsur 
pembangunan 
terhadap Selatan 

pokok 
pangkalan 
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pendorong 
penyuplaian 

rinji chosaku 

tochi hoshin dai-ichi 

togaku 

seksi penelitian darurat 

haluan pemerintah nomor satu 

suatu kepercayaan yang dipeluk oleh petani 
Korea yang merupakan penggerak 
pemberontakan (pemberontakan petani 
togaku) 
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