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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Comfort women (atau dalam bahasa Jepang disebut Jugun Ianfu “慰安婦”) 

merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk kelompok wanita yang terlibat 

dalam perekrutan secara paksa untuk menjadi pekerja seks bagi tentara Jepang. 

Kelompok comfort women ini ditempatkan di comfort stations atau rumah 

bordil yang didirikan oleh Jepang kepada tentaranya di beberapa wilayah 

jajahannya ketika Perang Asia Pasifik berlangsung. Menurut Yoshiaki Yoshimi 

yang merupakan peneliti yang pertama kali mengkaji comfort women, korban 

comfort women berjumlah sekitar 50.000-200.000 orang.1  

Comfort women tersebut ditempatkan pertama di rumah bordil di Shanghai 

pada 1932. Alasan pembangunan rumah bordil ini adalah untuk menjadi 

pemuas seksual di bawah pengawasan resmi pemerintah agar dapat mengatur 

penyebaran penyakit kelamin. Awalnya perekrutan comfort women ini bersifat 

sukarela.2 Akan tetapi dengan semakin berkembangnya Perang Dunia II, 

kebutuhan rumah bordil juga semakin berkembang. Comfort women yang 

																																																								
1 Radhika, Coomaraswamy, “Report on the Mission to the Democratic People’s Republic of 
Korea, the Republic of Korea and Japan on the Issue of Military Sexual Slavery in Wartime”, 
United Nations; Economic and Social Council; Comission on Human Rights (4 Januari 1996) 
2 Iida.K, “Human Rights and Sexual Abuse: The Impact of International Human Rights Law on 
Japan”, Human Rights Quarterly, Vol. 26, No. 2 (Mei 2004): hal. 428-453.  
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direkrut dari Jepang mulai berkurang sehingga wanita mulai direkrut dari luar 

Jepang, khususnya di Korea dan Tiongkok yang merupakan koloni Jepang.3  

Isu comfort women muncul kembali setelah Perang Dunia II dimulai dari 

mantan comfort women dari Korea, Kim Hak-sun (김학순), muncul pertama 

kali pada tahun Agustus 1991.4 Kim menjadi korban pertama yang memberikan 

testimoni dan membuat permasalahan comfort women ini mendapatkan 

perhatian masyarakat. Testimoninya berisi bahwa ia dipaksa menjadi budak 

seks untuk tentara Jepang dan ia ditempatkan di rumah bordil di China pada 

tahun 1941.5 Tindakan yang dilakukan oleh Kim menjadi awal dari ratusan 

wanita yang menjadi korban comfort women untuk memberikan testimoni dan 

menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang.  

Dengan banyaknya jumlah wanita yang menjadi korban comfort women, 

jumlah wanita yang direktrut dari Korea Selatan menjadi salah satu yang paling 

banyak jika dibandingkan dengan negara lain.6 Pemerintah Korea Selatan telah 

mengidentifikasi terdapat 234 wanita sebagai korban dari kekerasan seksual 

sebagai comfort women dan 63 wanita masih hidup hingga sekarang.7 Kasus ini 

akhirnya menjadi topik sengketa diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang.  

																																																								
3 “A Fact Sheet on Japanese Military Comfort Women”, Japan-U.S. Feminist Network for 
Decolonization (FeND), Terakhir diperbaharui Maret 2016, 
http://fendnow.org/resources/cw_factsheet/  
4 “How did the Comfort Women Issue come to light?”, Digital Museum the Comfort Women 
Issue and the Asian Women’s Fund, http://www.awf.or.jp/e2/survey.html	
5 Yoon, Bang-Soon L, “Imperial Japan’s Comfort Women from Korea: History & Politics of 
Silence Breaking” The Journal of Northeast Asian History: vol 7, no 1: hal. 1.  
6 Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on 
the result of the study on the issue of “comfort women””, 4 Agustus 1993, 
https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html  
7 Yoon, Bang-Soon L, Ibid.		
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Upaya rekonsiliasi juga sulit dilakukan dengan adanya perbedaan sudut 

pandang antara kedua negara. Menurut Jepang, pembangunan rumah bordil 

untuk comfort women dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi dan 

mengatur penyebaran penyakit kelamin. Pemerintah Jepang juga menyatakan 

bahwa para wanita tersebut memberikan jasanya tanpa ada paksaan dan 

kekerasan. Pandangan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa wanita 

tersebut bukanlah budak seks, tetapi prostitusi. Walaupun begitu, di sisi Korea 

Selatan banyak korban yang bermunculan dan memberikan testimoni bahwa 

mereka telah mengalami kekerasan dan menjadi budak seks untuk tentara 

Jepang di wilayah perang.  

Pada awalnya Jepang menolak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran 

HAM yang terjadi kepada comfort women. Akan tetapi dengan banyaknya 

tekanan dari korban dan publik yang mendukung, Pemerintah Jepang akhirnya 

mengeluarkan Kono Statement yang merupakan pernyataan dari Sekretaris 

Kabinet Yohei Kono pada 4 Agustus 1993. Kesimpulan dari pernyataan ini 

adalah bahwa pemerintah Jepang mengakui bahwa militer Jepang pada saat 

Perang Dunia 2 terlibat dalam pengelolaan rumah bordil dan para wanita yang 

direkrut menjadi comfort women hidup dalam kesengsaraan dan memberikan 

jasanya dengan terpaksa.8 Ia juga menyatakan permintaan maaf kepada para 

mantan comfort women dan menjadi sebuah awal baik karena adanya 

pengakuan resmi dari pemerintah.  

																																																								
8 Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on 
the result of the study on the issue of “comfort women””, 4 Agustus 1993, 
https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html  
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Selain Kono Statement ini, terdapat beberapa permintaan maaf atas 

penjajahan Jepang yang dinyatakan oleh pejabat pemerintah Jepang. Walaupun 

begitu, permintaan maaf tersebut tidak pernah menyebutkan dengan khusus 

mengenai permintaan maaf dan pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM 

kepada comfort women. Setelah awal baik dari Kono Statement, keadaan 

kemudian menjadi buruk lagi dengan pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe 

pada 2007 yang menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Jepang memaksa 

wanita-wanita tersebut dan justru mereka memberikan jasanya dengan 

sukarela.9 

Pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe mendapatkan kecaman yang kuat 

dari korban, para aktivis dan keluarga dari comfort women. Mereka melakukan 

aksi demonstrasi untuk mendapatkan keadilan pada setiap hari Rabu dan 

membangun sebuah patung anak perempuan sebagai lambang comfort women 

di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Demonstrasi tersebut, disebut 

Wednesday Demonstration, bertujuan untuk meminta Pemerintah Jepang 

bertanggung jawab kepada korban comfort women. Demonstrasi ini dimulai 

pertama kali pada 8 Januari 1992 dan hingga sekarang masih tetap 

dilaksanakan.10 Korea Selatan terus meminta pengakuan resmi, permintaan 

maaf dan pertanggungjawaban dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang 

dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga masalah ini 

																																																								
9 Colin Joyce, “Japanese PM denies wartime ‘comfort women’ were forced”, The Telegraph, 03 
Maret 2007, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1544471/Japanese-PM-denies-
wartime-comfort-women-were-forced.html  
10 Gregg Benzow, “Korea’s former ‘comfort women’ hold 1000th protest”, Deutsche Welle, 14 
Desember 2011, https://www.dw.com/en/koreas-former-comfort-women-hold-1000th-protest/a-
15601284		
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menjadi sebuah ‘batu sandungan’ pada isu hubungan diplomatik antara Korea 

Selatan dan Jepang. 

Setelah demonstrasi dan tuntutan terus dilakukan, akhirnya kedua negara 

melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan comfort women 

pada 28 Desember 2015. Kesepakatan itu berisi permintaan maaf secara resmi 

yang disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan pemerintah Jepang 

akan membayar 8,5juta dollar Amerika Serikat atau Rp 121 Milliar untuk 

mendirikan yayasan khusus untuk korban dan keluarga korban comfort 

women.11 Pemerintah Jepang juga menginginkan patung comfort women di 

depan kantor kedutaannya disingkirkan.  

Walaupun telah mencapai kesepakatan, perjanjian ini secara luas dikecam 

oleh korban comfort women dan kelompok pendukungnya. Mereka berpendapat 

bahwa perjanjian ini gagal melibatkan suara dari para korban dan gagal 

memenuhi tuntutan dari aktivis dan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB).12 Terdapat empat tuntutan yang dibuat oleh korban comfort 

women yaitu: permintaan maaf harus dilakukan oleh Kabinet atau Parlemen 

(karena pernyataan Shinzo Abe ditafsirkan bersifat pribadi), dana kompensasi 

kepada korban comfort women, memasukkan pengajaran mengenai comfort 

																																																								
11 Ministry Foreign Affairs of Japan, “Announcement by Foreign Ministers of Japan and the 
Republic of Korea at the Joint Press Occasion”, 28 Desember 2015, 
https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html  
12 United Nations Human Rights Bodies, “Complication of Recommendations by the UN Human 
Rights Bodies on the “Comfort Women” Issue”, April 2013.  
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women di buku-buku sejarah Jepang dan juga investigasi dan penyelidikan 

kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam isu ini.13   

Hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan terus mengalami 

ketegangan walaupun perjanjian mengenai comfort women telah dilakukan pada 

tahun 2015. Ketegangan terus berlanjut dimana Pemerintah Korea Selatan yang 

terus menuntut pertanggungjawaban lebih dari Jepang. Walaupun begitu, 

Pemerintah Jepang sendiri merasa bahwa permasalahan comfort women dengan 

Korea Selatan telah selesai dengan perjanjian pada 2015. Tuntutan kepada 

Jepang tetap terus dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan hingga sekarang.  

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana permasalahan 

comfort women yang terjadi pada Perang Dunia II berimplikasi terhadap 

hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, 

permasalahan ini juga terus berkembang dan tidak ada tindakan yang diambil 

oleh kedua pemerintah yang mengidentifikasikan adanya penyelesaian 

masalah. Berdasarkan argumen di atas maka dilaksanakan penelitian dengan 

judul “Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women Terhadap Hubungan 

Korea Selatan dan Jepang Pada Tahun 2015-2019”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan akan dibatasi terhadap penanganan 

masalah comfort women antara Korea Selatan dan Jepang dan bagaimana 

																																																								
13 ““A Fact Sheet on Japanese Military Comfort Women”, Japan-U.S. Feminist Network for 
Decolonization (FeND), Terakhir diperbaharui Maret 2016, 
http://fendnow.org/resources/cw_factsheet/		
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penanganan tersebut memberikan implikasi kepada hubungan antara kedua 

negara tersebut. Penulis juga akan membahas mengenai bagaimana 

permasalahan comfort women yang dilakukan oleh Jepang merupakan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembahasan ini dibutuhkan karena terdapat 

berbagai argumen dari pemerintah Jepang yang menolak permasalahan comfort 

women merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.  

Periode penanganan masalah juga dibatasi mulai dengan tahun 2015, 

dimana terjadi perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang dengan maksud 

memulai penyelesaian masalah comfort women. Pemilihan korban comfort 

women dari Korea Selatan dipilih oleh penulis dikarenakan jumlah korban yang 

paling banyak jika dibandingkan jumlah dari negara lainnya yang pernah dijajah 

Jepang. Selain itu, permasalahan antara kedua negara tersebut mengenai 

comfort women juga masih berlangsung hingga sekarang dan mempengaruhi 

dinamika hubungan kedua negara tersebut.  

Berdasarkan topik yang akan dibahas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian yaitu: 

1.  Bagaimana permasalahan comfort women yang dilakukan Jepang pada 

Perang Dunia II?  

2. Bagaimana hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dalam 

penanganan masalah comfort women? 

3. Bagaimana implikasi penanganan masalah comfort women terhadap 

hubungan Korea Selatan dan Jepang pada Tahun 2015-2019? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin penulis 

capai, yaitu: 

1. Mendapatkan gambaran dan fakta-fakta dari masalah comfort women 

yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia 2. 

2. Mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara Korea Selatan dan 

Jepang dalam menangani masalah comfort women.   

3. Mendapatkan gambaran mengenai implikasi penanganan permasalahan 

comfort women terhadap hubungan Korea Selatan dan Jepang pada 

tahun 2015-2019.   

 

1.4.Kegunaan Penelian 

Dalam menulis penelitian ini, penulis melihat bahwa terdapat kegunaan 

yang dapat diberikan kepada pembaca. Kegunaan tersebut yaitu: 

1. Menambah wawasan dari gambaran dan fakta-fakta dari permasalahan 

comfort women yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II. 

2. Menambah wawasan mengenai bagaimana penanganan permasalahan 

comfort women antara Korea Selatan dan Jepang memberikan pengaruh 

kepada dinamika hubungan antara kedua negara tersebut. 

3. Menjadi sebuah referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian lain 

yang sudah dipublikasikan mengenai topik comfort women pasca 

Perang Dunia II, khususnya yang terjadi di Korea Selatan.  
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1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini dibagi menjadi lima bagian yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan memberikan penjelasan awal yang singkat dan latar belakang 

mengenai permasalahan comfort women yang dilakukan oleh Jepang pada 

Perang Dunia II. Bab ini juga menjelaskan mengenai bagaimana permasalahan 

comfort women berkembang di Korea Selatan hingga menjadi sebuah 

permasalahan yang mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. 

Selain itu, bab ini juga terdapat inti dan rumusan masalah serta tujuan penelitian 

yang berisi seluruh aspek yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Bab ini 

juga dilengkapi dengan kegunaan penelitian dan penjelasan mengenai 

sistematika penulisan penelitian ini.   

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Bab ini akan berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dari data yang 

digunakan di dalam penelitian ini yang didapatkan dari penelitian-penelitian 

dengan topik yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Bab ini juga berisi 

kerangka teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian dan 

pendekatan ilmiah yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Selain itu, bab 

ini juga menjelaskan mengenai teknik yang digunakan penulis untuk 
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mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta teknik analisis dalam 

menganalisis data yang telah dikumpulkan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjadi bagian penulis menjabarkan hasil penelitian yang 

telah digunakan sekaligus memberikan analisis dan menjawab rumusan 

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan permasalahan comfort women itu sendiri dan bagaimana 

hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini dalam menangani permasalahan 

ini. Kemudian penulis akan menjelaskan mengenai implikasi yang diberikan 

dari penanganan masalah comfort women dari tahun 2015 hingga tahun 2019 

kepada hubungan Jepang dan Korea Selatan.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari empat bab sebelumnya 

disertai dengan saran yang penulis berikan berkaitan dengan topik penelitian ini 

dan penelitian dengan topik serupa selanjutnya.  

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


