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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Hubungan internasional tidak terlepas dari hal-hal yang mengenai politik, 

diplomasi, perebutan kekuasaan, masalah territorial, sosial dan budaya, kepentingan 

nasional suatu negara. Secara umum hubungan internasional merupakan hubungan 

antar negara baik bilateral maupun multilateral. Hubungan antar negara diwarnai 

dengan adanya negara yang melakukan kerjasama demi tercapainya kepentingan 

nasional masing-masing negara dan ada juga negara yang terlibat konflik baik 

melibatkan dua negara atau lebih. Seperti halnya Jepang dan Korea Selatan yang 

terlibat sengketa kepemilikan atas Pulau Dokdo atau Takeshima.  

     Korea Selatan menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Dokdo dan Jepang 

menyebutnya dengan Pulau Takhesima. Hubungan bilateral antara Jepang dan Korea 

Selatan memiliki sejarah yang panjang, mengingat Jepang menjajah Korea Selatan 

dalam kurun waktu yang lama yakni 35 tahun sejak 1910 hingga 1945. Hal ini 

tentunya menjadi sejarah kelam bagi Korea Selatan. Di masa modern ini keduanya 

harus tetap menjalin hubungan diplomatik demi kelangsungan hidup negara masing 

masing. Ditambah dengan kasus sengketa kepemiliki atas Pulau Dokdo/Takeshima 

menambah kerenggangan hubungan keduanya. 
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     Sengketa kepemilikan atas pulau Dokdo/Takeshima yang melibatkan Jepang dan 

Korea Selatan terjadi sejak tahun 1905 (Maemi,n.d).  Korea mengklaim bahwa secara 

geografis, hukum internasional, dan sudut pandang sejarah, Dokdo merupakan milik 

Korea Selatan, sedangkan Jepang juga menyatakan pulau tersebut milik Jepang. 

Sengketa atas pulau Dokdo yang terjadi sejak tahun 1905 belum terselesaikan hingga 

sekarang. 

     Pulau Dokdo/Takeshima adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan 

antara Semenanjung Korea dan kepulauan Jepang (pada 37 ° 14 26,8 ˝ N dan 131 ° 52 

10,4 ˝ E) (Maemi, n.d). Secara fisik, pulau Dokdo/Takeshima bukan satu pulau tapi 

merupakan gugusan pulau. Dokdo terdiri dari dua pulau utama, Dongdo (Pulau 

Timur) dan Seodo (Pulau Barat), yang sekitar 89 batu-batu yang lebih kecil tersebar. 

Kawasan Dongdo adalah 73297m ², dan Seodo memiliki luas 88639m ². Total luas 

kawasan Dokdo adalah 187.453 m²  Dokdo memiliki ekosistem yang unik.Wilayah 

ini memproduksi air tawar, para permukaan gunung berapi, sebagian ditutupi dengan 

tanah dan tipis lumut, menjadi habitat tentang 70-80 jenis tanaman, 22 jenis burung, 

dan 37 jenis serangga (Maemi, n.d). Pulau sekitarnya, dimana suhu dingin dan hangat 

memenuhi arus laut, menjadi tempat komunitas berbagai macam organisme laut, 

termasuk anjing laut dan sebanyak 100 jenis ikan.  
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Gambar 1.1.1 Laut Jepang 

 

Lokasi Pulau Dokdo/Takeshima 

 

     Kepentingan Korea Selatan yang melatarbelakangi pengklaiman Pulau 

Dokdo/Takeshima adalah kepentingan atas sejarah dan national pride atau 

kepentingan nasional (Hee Min, 2009). Sementara Jepang memiliki alasan 

mengklaim Pulau Dokdo atau Takeshima, Jepang menganggap Korea Selatan 

melakukan penghinaan nasional terhadap Jepang. Bagi Jepang Pulau 

Dokdo/Takeshima secara resmi tidak termasuk wilayah yang harus dikembalikan ke 

Korea Selatan saat Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan tidak termasuk suatu 

perselisihan yang harus diselesaikan oleh hukum internasional (Jung-ang, 2008). 

Sengketa kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima tentunya memberikan dampak negatif 

untuk hubungan diplomatik keduanya, baik dalam lingkungan pemerintahan, peran 



 

4 
Universitas Pelita Harapan 

 

Jepang dan Korea Selatan dalam dunia internasional maupun dari msayarakat Jepang 

dan Korea Selatan.  

     Persengketaan pulau Takeshima/Dokdo ini kembali memanas pada tahun 2005 

yaitu saat Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa pulau 

Takeshima/Dokdo merupakan bagian dari Perfektur Shimane oleh Dewan  Perfektur 

Shimane. Diperkuat oleh pemerintah Jepang dengan mempublikasikan sebagai 

“Takeshima Day” atau Hari Takeshima (On The Occasion Of Takeshima Day, n.d). 

Pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan saat itu Lee Myung Bak melakukan 

kunjungan ke Pulau Dokdo/Takeshima (Bbc Indonesia, 2012). Kunjungan Presiden 

Korea Selatan Lee Myung Bak ke Pulau Dokdo/Takeshima merupakan kunjungan 

pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan dan kunjungan tersebut 

menunjukan bahwa Pulau Dokdo/Takeshima masih milik Korea Selatan. Antara 

Jepang dan Korea Selatan sama-sama tetap untuk mempertahankan pulau 

Dokdo/Takeshima sebagai wilayah territorial mereka.  

     Di tahun 2008, Jepang mempertegas klaimnya dengan cara memasukkan kepuluan 

Dokdo ke dalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang (Jeffrey, n.d). 

Hal ini, menunjukan bahwa Jepang melakukan pengenalan terhadap anak sekolah 

menengah atas legalitas Jepang terhadap Pulau Dokdo/Takeshima dan juga terhadap 

negara lain termasuk Korea Selatan dan secara tidak langsung menyatakan bahwa 
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Korea Selatan tidak berhak atas Pulau Dokdo/Takeshima. Korea Selatan saat ini 

menjadi sorotan di dunia internasional karena mengalami kemajuan perekonomian 

yang pesat. Pada abad 21 Korea Selatan bisa disebut sebagai salah satu negara yang 

memiliki kekuatan menengah (medium power) di dunia yang perannya dapat 

diperhitungkan. Masyarakatnya pun mengalami transformasi yang besar dan 

memperoleh pengakuan internasional, menjadi garis terdepan dan muncul sebagai 

newly industrializing country atau NICs dan dicatat sebagai suatu gejala ekonomi 

yang menakjubkan, menjadi sumber penanaman modal asing, dan bahkan pemberian 

bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang (Seoung Yoon dan Mohtar 

Mas’oed, 2004). Pada abad ke-19, Korea Selatan masih menolak untuk terbuka 

terhadap dunia barat yang meminta untuk membangun hubungan diplomatik dan 

perdagangan (Korea: Dulu dan Sekarang, 2012). 

     Kemudian, ada sosok Jepang di Asia Timur yang mengalami masa kejayaan 

terlebih dulu dari pada Korea Selatan. Kejayaan bangsa Jepang dimulai pada 

pemerintahan zaman Tokugawa tahun 1603-1867 dan masa Restorasi Meiji 1868, 

dimana pada masa Shogun Tokugawa bangsa Jepang dalam keadaan tertidur yang 

artinya Jepang tidak membangun hubungan dengan negara lain atau ikut serta dalam 

peperangan karena waktu itu negara Jepang memakai politik isolasi (Rosidi, 1992). 

Pembenahan perekonomian pun dilakukan Jepang akibat dari Perang Dunia II. 
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Perindustrian merupakan sektor ekonomi yang paling utama buat Jepang yang sangat 

bergantung pada pengimporan bahan mentah dan minyak (Sartini dan Arianto, 2010). 

Perkembangan industri di Jepang didukung oleh ketersediaan energi listrik serta 

adanya buruh yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi dan ada sarana 

transformasi teknologi yang maju. Adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain 

antara keduanya membuat Jepang dan Korea Selatan membuka hubungan diplomatik 

demi kepentingan nasional masing-masing. Melalui ulasan singkat latar belakang 

diatas, penulis memamaparkan secara umum tentang sejarah pengklaiman pulau 

Dokdo/Takeshima baik dari pihak Jepang maupun dari pihak Korea Selatan. Penulis 

juga memaparkan secara umum dinamika hubungan Jepang dan Korea Selatan terkait 

sengketa kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima. Masalah sengketa kepemilikan pulau 

Dokdo/Takeshima sampai sekarang memang belum terselesaikan. Belum ada 

keputusan mengenai pulau Dokdo/Takeshima berada dalam kedaulatan Jepang atau 

Korea Selatan.  

     Akan tetapi penelitian ini menurut penulis penting untuk diangkat dan cukup 

menarik melihat Jepang dan Korea Selatan hingga saat ini terlihat berhubungan baik. 

Akan tetapi di balik hubungan tersebut masih ada sengketa atas status kepemilikan 

pulau Dokdo/Takeshima yang menjadi batu sandungan setiap keputusan kebijakan 

luar negeri baik Jepang atau Korea Selatan. Selain itu, penulis menyakini penelitian 
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ini nantinya dapat membantu kalangan umum atau akademisi yang juga tertarik untuk 

mengkaji mengenai sengketa pulau Dokda/Takeshima. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

     Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim dan 

upaya-upaya penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di Pulau 

Dokdo/Takeshima. Persoalannya menjadi semakin rumit dikarenakan baik dari pihak 

Jepang dan pihak Korea Selatan masing-masing memiliki landasan yang kuat atas 

klaim Pulau Dokdo/Takeshima, yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah yang 

jelas atas kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima dalam hubungan bilateral Jepang dan 

Korea Selatan. Berdasarkan uraian singkat yang dipaparkan penulis dalam sub bab 

latar belakang, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika konflik kepemilikan atas Pulau Dokdo/Takeshima 

dalam   hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan periode 2005-2013?  

2. Seperti apa upaya kedua negara Jepang dan Korea Selatan dalam 

penyelesaian sengketa territorial atas kepemilikan pulau 

Dokdo/Takeshima? 

     Persengketaan pulau Takeshima/Dokdo ini kembali memanas pada tahun 2005 

yaitu saat Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa pulau 
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Takeshima/Dokdo merupakan bagian dari Perfektur Shimane oleh Dewan  Perfektur 

Shimane dan diperkuat oleh pemerintah Jepang dengan mempublikasikan sebagai 

“Takeshima Day” atau Hari Takeshima. Hal ini, tentunya menyulut reaksi pemerintah 

Korea Selatan. Pada tanggal 24 April tahun 2006, Jepang berencana untuk melakukan 

survey di sekitar Kepulauan Dokdo/Takeshima (BBC News, 2006). Korea Selatan 

mengancam akan menangkap penjaga pantai Jepang, jika Jepang terus berusaha untuk 

melakukan survey dan Korea Selatan juga akan mengirim 20 kapal meriam jika 

survey tersebut tetap diberlakukan. 

     Berselang sehari, pada tanggal 25 April 2006, Presiden Korea Selatan saat itu, Roh 

Moo-Hyun, meminta Jepang untuk minta maaf atas kolonialisasi yang dilakukan 

Jepang sebelumnya atas pulau – pulau dan Korea Selatan secara keseluruhan (Philip, 

2013). Di tahun 2008, Jepang mempertegas klaimnya dengan cara memasukkan 

kepuluan Dokdo ke dalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang 

(Hays, n.d). Hal ini, menunjukan bahwa Jepang melakukan pengenalan terhadap anak 

sekolah menengah atas legalitas Jepang terhadap Pulau Dokdo/Takeshima dan juga 

terhadap negara lain termasuk Korea Selatan dan secara tidak langsung menyatakan 

bahwa Korea Selatan tidak berhak atas Pulau Dokdo/Takeshima. Prilaku Jepang 

langsung mendapat penolakan keras dari pihak Korea Selatan yang juga merasa 

pemilik dari Pulau Dokdo/Takeshima.  
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     Korea Selatan tetap berpendirian teguh bahwa Pulau Dokdo/Taakeshima adalah 

milik mereka. Pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan saat itu Lee Myung Bak 

melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo/Takeshima (BBC Indonesia, 2012). 

Kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak ke Pulau Dokdo/Takeshima 

merupakan kunjungan pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan dan 

kunjungan tersebut menunjukan bahwa Pulau Dokdo/Takeshima masih milik Korea 

Selatan. Kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak tersebut mendapat 

balasan dari Jepang. Pada tahun yang sama 2012 Jepang ingin mengangkat 

permasalahan sengketa Pulau Dokdo/Takeshima ke Mahkamah Internasional akan 

tetapi ditolak oleh Korea Selatan. Penolakan yang dilakukan pihak Korea Selatan 

beralasan karena Korea Selatan ingin penyelesaian sengketa Pulau Dokdo/Takeshima 

diselesaikan secara bilateral dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

menyatakan Pulau Dokdo/Takeshima merupakan wilayah Korea Selatan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan uraian yang disampaikan penulis, penelitian yang dilakukan penulis 

bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Menggambarkan dinamika sengketa territorial atas kepemilikan pulau 

Dokdo/Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan. 
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2. Memaparkan langkah-langkah yang ditempuh Jepang dan Korea Selatan untuk 

penyelesaian sengketa territorial kepemilikan atas Pulau Dokdo/Takeshima. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

     1.4.1 Manfaat Teoritis 

     Memberikan gambaran prilaku sebuah negara yang sama sama mempertahankan 

kedaulatannya sehingga terlibat konflik khususnya konlik sengketa territorial. Hal ini 

memperlihatkan bagaimana sebuah sebuah negara yang tidak mau kehilangan 

eksistensi mereka di dunia internasional dimana penelitian ini juga menggunakan 

teori-teori yang relevan. 

     1.4.2 Manfaat Praktis 

     Memberikan sebuah hasil proses bagaimana dinamika antar  negara yang terlibat 

konflik sengketa territorial dalam mempertahankan kedaulatan mereka. 

1.5 Sistematika Penulisan 

     Sistematika penulisan dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji untuk memberikan 

gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dijabarkan dalam proposal 

penelitian kali ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini dijelaskan dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang 

berdasarkan sumber serta landasan dari hasil penelitian, serta hasil sumber 

yang telah didapat. Serta meninjau teori secara tajam menggunakan sumber 

yang terkait dengan penelitian yang dibuat. Selain itu dalam bab ini juga akan 

dijelaskan secara lebih rinci pengklaiman pulau Dokdo/Takeshima oleh pihak 

Jepang dan pihak Korea Selatan. Sehingga nanti akan terlihat bahwa 

pemilihan teori dan kasus menjadi relevan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini, dijelaskan melalui pendekatan penelitian dan penjelasan 

pemilihan metode melalui metode kualitatif serta data-data yang didapatkan 

terkait penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dijabarkan untuk 

menjelaskan sebuah penjelasan yang akurat dan cermat mengenai bagaimana 

data tersebut dikumpulkan. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab IV akan dijelaskan mengenai dinamika kerjasama Jepang dan Korea 

Selatan meskupun keduanya terlibat sengketa kepemilikan Pulau 

Dokdo/Takeshima. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan bagaimana 

hubungan Jepang dan Korea Selatan, serta dampak dari sengketa kepemilikan 

Pulau Dokdo/Takeshima yang dapat dilihat dari beberapa aspek.  

BAB V : KESIMPULAN 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. 

  




