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BAB I  

PENDAHULUAN 

1 . 1  Latar Belakang 

Tidak lama setelah Perang Dunia I berlangsung, Jepang menyatakan 

perang terhadap Jerman dengan alasan Jepang bersekutu dengan lnggris 

dan menyerang Qindao ( Tsingtao ) yang merupakan pangkalan Jerman 

dalam mengadakan invasi ke Cina. Jepang juga menduduki Semenanjung 

Shandong yang merupakan daerah kekuasaan Jerman terhadap Cina. Pada 

tahun 1 9 1 5 ,  ketika Pemerintahaan Cina meminta Jepang untuk segera 

meninggalkan Cina, pada saat yang bersamaan jepang menyampaikan apa 

yang dikenal dengan nama Dua Pu/uh satu Tuntutan kepada Pemerintahaan 

Cina. 

Pada tanggal 9 Mei 1 9 1 5 ,  Jepang dengan dukungan militer lnggris 

mengirimkan ultimatum untuk memaksa pemerintahaan Cina agar menerima 

hampir semua tuntutan tersebut. Maka Masyarakat Cina menyatakan tanggal 
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9 Mei 1 9 1 5  sebagai "Hari Penghinaan Nasional", dan Masyarakat Cina 

memulai kampanye-kampanye melawan Jepang yang kemudian melahirkan 

pergerakan nasional Cina. 1 

Pada tahun 1 9 1 9  Negara-negara yang telah memenangkan 

peperangan mengadakan Konferensi Perdamaian di Paris. Yang menjadi 

wakil Jepang dalam menghadiri konferensi tersebut adalah Yoshida shigeru 

dan Makino Nobuaki yang merupakan anggota dari YOHANSEN. 
2 Dalam 

konferensi ini Jepang diberikan kuasa yang sebelumnya dimil iki oleh Jerman 

alas Propinsi Shandong di Cina. 

Cina menuntut untuk menghapuskan Dua Pu/uh Satu Tuntutan yang 

telah dibuat oleh Jepang dalam Konferensi Perdamaian di Paris. Tapi 

permintaan Cina tidak dikabulkan maka Mahasiswa di Beijing mengadakan 

demonstrasi besar-besaran pada tanggal 4 Mei 1 9 1 9 ,  dengan tujuan untuk 

memprotes perjanjian perdamaian yang akan ditanda tangani oleh 

pemerintahaan Cina. Maka peristiwa ini disebut sebagai Gerakan 4 Mei 

Pada tahun 1921  diadakan Konfrensi Washinton Yang menyatakan 

bahwa Jepang harus mengembalikan hak-hak atas Seinenanjung Shandong 

kepada Cina dan mengeluarkan Deklarasi Perjanjian Perang ( Perjanjian Anti 

' Pengantar Sejarah Jepang 2; Prof. Dr. I Ketut Surajaya MA. Hal ; 54 
Empire and Aftermath; Yoshida Shigeru and The Japanese Experience, 1 9 7 8 - 1 9 5 4 ;  
J . W . D o w e r ;  Hal: 234 
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Perang ), Yang mewakili Jepang adalah Yoshida Shigeru yang pada saat itu 

sebagai Perdana Menteri Jepang.4 

Setelah Perang Dunia I berakhir, depresi ekonomi yang terjadi di 

Amerika Serikat yang membawa dampak besar terhadap negara-negara 

yang membutuhkan bantuan dana dari Amerika Serikat. lni berlangsung 

selama sepuluh tahun, hal ini dikenal dengan nama Depresi Dunia°. Jepang 

adalah salah satu negara yang terkena dampak depresi tersebut. 

Maka pada tahun 1931 sebagian masyarakat Jepang dipindahkan ke 

Manchuria dimana Jepang mempunyai perusahaan tambang batu bara dan 

pabrik-pabrik baja. Manchuria bagi masyarakat Jepang adalah sebagai "Garis 

Kehidupan Jepang".6 Setelah peristiwa di Manchuria berakhir, kaum militer 

dan kaum nasionalis melakukan segala upaya untuk menciptakan sebuah 

pemerintahan yang diktator dengan kaisar sebagai penguasa tertinggi. 

Pada tanggal 26 Februari 1936, para perwira-perwira muda memimpin 

lebih dari 1400 orang untuk membunuh para anggota parlemen. Peristiwa ini 

dikenal sebagai peristiwa 26 Februari. Pada peristiwa itu banyak anggota dari 

Pengantar Sejarah Jepang 2; Prof. Dr. I Ketut Surajaya MA. Hal ; 62 
4 

Giants Of Japan; Mark Weston. Hal; 209 
Pengantar Sejarah Jepang 2 ; Prof. Dr. I Ketut Surajaya MA. Hal ; 78 
Ibid. h a l ;  91 
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YOHANSEN dicurigai terlibat. Seperti Mizaki Jinzaburoo, Mizaki Katsuuji, 

Obata Tashiro dan Suzuki Kantaroo.7 

Pada bulan September 1939, meletuslah Perang Dunia II di Eropa. 

Kemudian tahun 1940 Jepang membentuk persekutuan dengan Jerman dan 

Italia yang pada saat itu Jepang sedang menuju ke Utara lndocina yang 

dilanjutkan ke Selatan lndocina.8 Alas tindakan Jepang tersebut 

menimbulkan reaksi kontra terhadap Jepang oleh lnggris, Amerika Serikat 

dan Belanda yang kemudian mengeluarkan larangan ekspor barang-barang 

militer ke Jepang. 

Alas perbuatan Amerika Serikat terhadap Jepang yang mengembargo 

ekspor minyak ke Jepang, maka Jepang secara diam-diam membuat rencana 

untuk menyerang Amerika Serikat besar-besaran. Peristiwa ini dikenal 

dengan nama Pearl Harbor,9 Pada 7 Desember 1941  (waktu Hawai) 

Penyerangan ini dip impin oleh Perdana Menteri Tojo Hidek i . Yoshida begitu 

mendengar berita ini langsung pergi menemui Menteri Luar Negeri Togo 

Shigenori , ia memohon untuk membatalkan niatnya menyerang Amerika 

Serikat karena Jepang pasti akan kalah jika Amerika Serikat memba lasnya . 

7 

Empire and Aftermath, Yoshida Shigeru and The Japanese Experience, 1878-1954 ; JW. 
Dower. Hal : 241 

6 Jepang Selama Dua Abad Perubahan : Marius B Jansen 
9 Japan in War and Peace; J.W. Dower; hal 50 

I 
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Akhirnya Jepang kalah pada saat Amerika Serikat meluncurkan serangan 

balasannya ( Pe rang Pasifik, bulan April 1945 ) 10 

Yoshida bersama-sama dengan teman dekatnya memutuskan untuk 

mendirikan suatu kelompok yang dikenal dengan nama YOHANSEN 

singkatan dari Yoshida Hansen (Yoshida Anti Perang), pada tahun 1942, 

yang bersamaan dengan perang yang terjadi di Eropa. Anggota YOHANSEN 

terdiri dari orang-orang yang mempunyai kekuasan tinggi pada 

pemerintahaan Jepang. YOHANSEN mempunyai misi untuk 

memperjuangkan kebebasan masyarakat Jepang terhadap perang. 

Tujuan utama dari kelompok YOHANSEN adalah untuk membina 

hubungan Jepang dengan negara-negara barat, seperti lnggris, Amerika 

Serikat dan Belanda. 

Ada beberapa orang yang memegang peranan penting didalam 

YOHANSEN, mereka adalah Mazaki Jinzaburo, Yoshida Shigeru, lwaguchi, 

Ueda, Konoe dan Obata. Mereka telah membuat rencana perjanjian 

perdamaian dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya'' 

" 1bid. hal 55 
' '  Empire and Aftermath, Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954,  J.W 

Dower. Hal : 227 
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1 .2 Permasalahan 

Dari uraian tersebut di alas penulis merasa tertarik melakukan 

penelitian untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terbentuknya 

Kelompok Anti perang ( YOHANSEN ) yang dipimpin oleh Yoshida Shigeru 

pada tahun 1942-1945. 

1 .3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memaparkan peranan 

Yoshida Shigeru dalam menentang penyerangan terhadap pangkalan 

Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, disamping itu penulis 

mencoba untuk meneliti pembentukan YOHANSEN oleh Yoshida Shigeru 

pada tahun 1942 

1 .4  Ruang Lingkup 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup 

penulisan pada saat dimulainya penyerangan pangkalan Angkatan laut 

Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 sampai 

dengan terbentuknya Kelompok Anti Perang (YOHANSEN ) yang dipimpin 

oleh Yoshida Shigeru tahun 1942-1945. 
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1 .5 Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode 

perpustakaan. Penulis berusaha mendapatkan data sebanyak mungkin yang 

berkaitan dengan topik yang akan ditulis dari berbagai macam buku. Baik 

yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa lnggris kemudian data 

tersebut dianalisa dengan pendekatan sejarah. 

1 .6  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu : 

Bab I 

Bab II 

Bab Ill 

Bab IV 

Pendahuluan yang merupakan uraian tentang latar 

belakang, permasalahan, tujuan penulisan ruang lingkup, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Pembahasan mengenai riwayat hidup Yoshida Shigeru. 

Merupakan bab yang menguraikan tentang apa yang 

melatar belakangi terbentuknya YOHANSEN berserta 

nama-nama anggota dan kegiatannya. 

Kesimpulan yang didapat dalam penul i s a n  s k ri p s i  i n i .  


