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BABIV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari uraian dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diketahui bahwa Jepang sebagai negara imperialis, selama 

menguasai daerah-daerah pendudukan tidak hanya menguasai sumber daya 

alammya saja, tetapi sumber daya manusianya juga. 

Penguasaan terhadap sumber daya manusia di daerah yang 

didudukinya itu, militer Jepang banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang 

menyengsarakan rakyat, seperti mengeksploitasi penduduk Kamboja, Laos 

dan Vietnam, pembantaian terhadap rakyat Nanjing di Cina, penculikan 

orang-orang Korea, kerja paksa yang dilakukan rakyat Indonesia dan 

perbudakan seksual di daerah pendudukan yang dapat dikatakan sebagai 

pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, rakyat bekas jajahan Jepang 

melakukan upaya-upaya hukum atas kejahatan militer Jepang sebagai 

pelanggaran hak asasi manusia, namun sampai sekarang Jepang belum 

mengakui dan bertanggung jawab secara hukum. Pemerintah Jepang hanya 

memberikan kompensasi sebagai tanggung jawab moral, padahal 

melaksanakan tanggung jawab hukum merupakan bentuk dari tanggung 

jawab moral itu sendiri. 
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GLOSARI 

:Penyerangan suatu negara ke negara lain. 

:Politik diskriminasi warna kulit. 

:Senjata tajam, biasanya dipasang di ujung 

senapan. 

:Sikap bertahan. 

:Persetujuan bersama di dalam pernyataan 

tertulis. 

:Perluasan wilayah negara dengan menduduki 

wilayah lain. 

:Memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan 

sendiri. 

:Larangan pengiriman barang dagangan dan lain 

lain ke suatu negara karena permusuhan. 

:Faham golongan nasionalis yang menganjurkan 

pemerintahan otoriter. 

:Sesuatu yang berhubungan dengan susunan 

masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan. 

:Slogan Jepang yang artinya Negara Kaya Militer 

Kuat, merupakan slogan untuk dasar membangun 

perekonomian dagang dan industri serta 
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membangun angkutan bersenjata negara menurut 

gaya Barat. 

:Hak dasar atau pokok setiap individu yang 

dibawanya sejak lahir. 

:Hak untuk memberlakukan hukum dari suatu 

negara di wilayah negara lain. 

:Hukum yang berlaku antara negara yang satu 

dengan yang lain yang menimbulkan hak-hak dan 

kewajiban terhadap negara yang bersangkutan 

tersebut. 

:Tempat perempuan penghibur. 

:Orang,negara yang menjalankan politik menjajah 

negara lain. 

:Faham tentang negara yang memperluas daerah 

jajahannya untuk kepentingan industri dan modal. 

:Usaha campur tangan Rusia, Jerman dan Prancis 

dalam perselisihan antara Jepang dengan Cina. 

:Gelar pada Angkatan Darat. 

:Angkatan Laut Jepang. 

:Orang, negara yang menganut faham kolonial. 

:Penguasaan oleh suatu negara atas daerah lain 

dengan maksud untuk memperluas negara itu. 
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:Perjanjian antara negara-negara, penguasa 

pemerintahan dan sebagainya. 

:Sistem pelacuran umum dalam undang-undang 

Jepang, 

:Gelar pada Angkatan Laut. 

:Orang, negara yang menganut faham militer. 

:Faham yang berdasarkan pada kekuatan militer 

sebagai pendukung kekuasaan. 

:Orang yang berdasarkan pada rasa kebangsaan. 

:Faham tentang rasa kebangsaan. 

:Angkatan Darat Jepang. 

:Dalam bahasa Jepang artinya menutup negeri 

yaitu kebijakan nasional yang melarang orang 

Jepang untuk berdagang atau pergi ke luar negeri 

(kecuali ke Ryukyu dan Selatan Korea). 

:Undang-undang. 

:Rukun tetangga dan rukun warga. 
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