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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karakter disiplin sangat penting dalam menunjang kemajuan dan keamanan 

suatu bangsa.Dalam kehidupan militer, disiplin merupakan faktor utama yang selalu 

diterapkan kepada setiap prajuritnya.Hal tersebut dikarenakan militer merupakan 

badan keamanan bagi masyarakat dan pusat pertahanan negara, sebagaimana 

dikemukakan bahwa “… fungsi militer di dalam negara adalah melakukan 

“pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. 

Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan” (Budiardjo,2008:56). 

Lingkungan tugas militer diutamakan di medan perang, oleh karena itu militer dilatih 

dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Para pemimpinnya harus mampu 

bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata yang siap 

untuk menghadapi peperangan. 

Pentingnya militer dalam setiap negara juga dirasakan oleh negara Indonesia 

dalam usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 

1945.Untuk dapat mencapai kemerdekaan tersebut tentu saja memerlukan kekuatan 

militer agar dapat melawan Sekutu yang sedang menjajah Indonesia.tetapi, ketika itu 

rakyat Indonesia belum memiliki bekal militer yang cukup besar dan kuat dalam 

usaha perjuangannya. Sejak negara Indonesia dijajah oleh Sekutu, rakyat tidak pernah 

diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan militer yang layak dan nantinya 

digunakan sebagai bekal perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia hanya 

diperbudak saja oleh Sekutu. Penjajahan yang dilakukan oleh pihak Sekutu di 

Indonesia berlangsung sekitar 350 tahun, dan selama itu rakyat Indonesia 

diperlakukan secara tidak manusiawi. 
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Ketika Indonesia ingin terbebas dari belenggu penjajahan, Jepang mulai 

muncul dan menduduki negara Indonesia.Jepang merupakan salah satu negara yang 

mengutamakan kedisiplinan dalam militernya.Disiplin selalu diterapkan kepada para 

prajuritnya karena Jepang menganggap bahwa disiplin lebih penting dibandingkan 

dengan teknologi yang ada dalam bidang kemiliteran. Ketika ada seorang prajurit 

yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, maka akan diberikan sanksi hukum sesuai 

dengan peraturan yang ada. Hal tersebut berlaku bagi siapa saja dan tidak ada yang 

dikecualikan.Tradisi kemiliteran yang dimiliki oleh Jepang tersebut telah menjadikan 

Jepang kuat dan mampu untuk menjadi negara yang besar.Kekuatan militer yang 

dimiliki Jepang tersebut telah mengantarkannya terlibat dalam Perang Pasifik 

melawan Sekutu, Hal tersebut dikarenakan adanya keinginan Jepang untuk 

membentuk Negara Asia Timur Raya.Dalam usaha untuk membangun suatu 

imperium di Asia, Jepang dengan kekuatan pasukan militernya secara tiba-tiba 

menyerbu ke Asia Tenggara dan menyerang Pearl Harbour yaitu pangkalan terbesar 

angkatan laut Amerika di Pasifik hingga akhirnya meletuslah Perang Pasifik 

(Notosusanto, 1993:1). 

Dalam gerakannya ke Selatan tersebut, Jepang juga menyerbu ke Indonesia 

yang ketika itu sedang dikuasai oleh Sekutu.Demikian juga ketika Jepang masuk ke 

Indonesia, kekuatan pasukan militer Jepanglah yang telah berhasil mengusir Sekutu 

dari Indonesia.Jepang mulai menduduki Indonesia di wilayah Sumatra di bawah 

pengendalian Departemen Pemerintahan Militer (Gunseibu) Tentara ke-25, wilayah 

tersebut dianggap penting bagi Jepang. Zed (2004:47) menyatakan bahwa: 

Pertama, Kedudukan geografisnya yang strategis dalam usaha Jepang 

mendepak dominasi barat di kawasan selatan. Kawasan ini terletak di lintasan 

hubungan Timur-Barat selama berabad-abad dan kini Jepang harus 

memutuskan hubungan-hubungan itu, termasuk hubungan Sumatra dengan 
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Jawa, guna mengaburkan citra nasionalisme Indonesia yang telah terbentuk 

jauh sebelumnya. Kedua, erat kaitannya dengan ini, Dari sudut strategi militer 

Jepang pada masa PD (Perang Dunia) II, ancaman serangan musuh (sekutu) 

yang paling rawan diperkirakan akan muncul dari arah barat (ceylon, kini 

Srilanka). Tumpuan pertahanan tentara pendudukan, karenanya, harus terletak 

di seputar Sumatra dan Selat Malaka. Dengan sendirinya Sumatera dan 

Semenanjung Malaya menjadi vital.  Selain itu, wilayah Sumatra juga kaya 

akan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perang. Ketiga, Sumatra 

memiliki sumber alam yang kaya, yang diperlukan Jepang untuk ekonomi 

perangnya pada masa PD II (1939-1945). Terutama bahan bakar minyak, 

timah dan karet yang diperlukan untuk industri perang di dalam negerinya, 

disamping untuk mobilitas mesin perang di daerah pendudukan. 

Berlangsungnya Perang Pasifik telah membuat kekuatan angkatan militer 

Jepang menjadi lemah karena serangan balik dari pihak Sekutu yang begitu besar dan 

lebih kuat.Jepang mulai tersudut dalam perang di Pasifik terutama pertempuran yang 

terjadi di Laut Karang dan Guadalcanal. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran 

bagi Jepang akan terjadinya serangan terhadap negara-negara yang dikuasainya, 

termasuk Indonesia. Agar dapat menahan serangan Sekutu tersebut maka Jepang 

mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk 

dapat menduduki bagian-bagian dalam pemerintahan, selain itu Jepang juga merasa 

bahwa perlunya dibentuk kekuatan pertahanan militer di daerah jajahan karena tenaga 

bantuan dari negaranya sudah berkurang.Dengan adanya faktor tersebut maka Jepang 

mengeluarkan kebijakan untuk membentuk tentara sukarela di Indonesia untuk 

membantu pertahanan dan kekuatan Jepang, tentara sukarela tersebut di antaranya 

Heiho, PETA, dan Giyugun(Notosusanto, 1993:29).  

Jepang mulai melancarkan rencananya untuk membentuk tentara sukarela 

Indonesia pada tahun 1943, di Sumatra “proyek latihan militer Jepang yang akan 

dilaksanakan itu diberi nama Jepang Giyugun (giyu= sukarelawan, gun=korps 

tentara) …” (Zed, 2004: 53). Program pendidikan militer Jepang berlandaskan dua 

asumsi dasar, yang pertama adalah semangat atau seishin, “ … semangat militer 
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Jepang yang berakar dalam tradisi Bushido (harfiah Bushido artinya “jalan 

Pejuang”)“ (Zed, 2004:69), Semangat jauh lebih penting daripada teknologi di dalam 

persenjataan militer. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Bushido adalah mengenai 

bagaimana cara kita agar bersikap total dalam mengerjakan segala hal di kehidupan 

kita. Semangat Bushido telah membangun karakter para prajurit Giyugun agar mau 

bekerja keras, disiplin, pantang menyerah dan kepercayaan diri  hingga akhirnya akan 

melahirkan nasionalisme yang begitu besar terhadap para prajuritnya.Yang kedua 

adalah disiplin yang mutlak dibutuhkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-

nilai lain seperti nilai-nilai Islam.Para prajuritGiyugun digembleng dan dilatih untuk 

mempraktekkan sikap disiplin model Jepang. (Pusat Sejarah ABRI, 1988:181). 

Jepang yang pada awalnya membentuk pendidikan militer Giyugun hanya 

untuk kepentingannya sendiri, tetapi ternyata telah memberikan kontribusi yang besar 

bagi Indonesia.Program-program pendidikan militer Jepang banyak memberikan 

dampak bagi Giyugun di Sumatera.Giyugun merupakan tempat digemblengnya 

prajurit dalam suatu tempat kehidupan yang keras dan tidak kenal kompromi. 

Pelajaran langsung yang diperoleh bangsa Indonesia melalui pendidikan kemiliteran 

Jepang  adalah rasa tanggung jawab yang tinggi dalam rangka pertahanan Indonesia. 

Pembinaan mental yang ditanamkan oleh Jepang dititikberatkan kepada rasa benci 

terhadap bangsa Barat, dengan demikian rasa kebangsaan nasional Indonesia dapat 

terbentuk.Oleh karena itu pembentukan kemiliteran Jepang merupakan suatu faktor 

yang penting di dalam Sejarah nasional Indonesia karena telah mempercepat proses 

kemerdekaan (Pusat Sejarah ABRI, 1988:217). 

Warisan karakter kemiliteran yang diberikan oleh Jepang memberikan 

pengaruh besar dalam lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Tetapi selama ini banyak 

yang beranggapan bahwa ketika masa penjajahan Jepang, Indonesia hanya 

mengalami kesengsaraan sebagai negara yang dijajah (Zed,2005:184). Jika diteliti 
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lebih jauh, ternyata Jepang telah memberikan warisan karakter kemiliteran yang dapat 

dimanfaatkan oleh militer Indonesia dalam lahirnya tentara kebangsaanyang kokoh 

pada masa kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk lebih 

mengkaji dan merumuskan penelitian ini dengan judul:“Pengaruh Unsur Karakter 

Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di Sumatera Tahun 1942-1945 Dan 

Dampaknya Terhadap Pembentukan BKR/TKR Tahun 1945-1950”. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang 

“BagaimanaPengaruh Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di 

Sumatera Tahun 1942-1945 Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan BKR/TKR 

Tahun 1945-1950”. 

Peneliti membatasi beberapa rumusan masalah yang diuraikan dalam 

beberapa pertanyaan sehingga terarah sesuai dengan masalah pokok, yaitu: 

1. Bagaimana unsur karakter kemiliteran Jepang yang diterapkan dalam 

Giyugun di Sumatera tahun 1942-1945? 

2. Bagaimana karakter Giyugundi Sumatera tahun 1942-1945 yang mendapat 

pendidikan darimiliter Jepang ? 

3. Adakah dampak dari semangat Giyugun di Sumatera tahun 1942-1945 

dalam pembentukan BKR/TKR tahun 1945-1950? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang 

“BagaimanaPengaruh Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di 

Sumatera Tahun 1942-1945 Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan BKR/TKR 

Tahun 1945-1950”. 
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Tujuan penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai sasaran yang 

diharapkan. Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang sudah dirancang oleh 

penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan unsur karakter kemiliteran Jepang yang diterapkan 

dalam Giyugun di Sumatera tahun 1942-1945. 

2. Mendeskripsikan karakter Giyugun di Sumatera tahun 1942-1945 yang 

mendapat pendidikan darimiliter Jepang. 

3. Mengidentifikasi dampak dari semangat Giyugun di Sumatera tahun 

1942-1945 dalam pembentukan BKR/TKR tahun 1945-1950. 

 

I.4 Manfaat atau Signifikasi Penelitian 

Manfaat Penelitian adalah upaya yang ingin dicapai dari suatu penelitian 

dengan maksud memberikan solusi serta saran bagi pihak yang terkait dengan suatu 

penelitian.Adapun manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian 

mengenai “Pengaruh Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di 

Sumatera Tahun 1942-1945 Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan BKR/TKR 

Tahun 1945-1950”adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai bentuk 

aplikasi atas semua yang didapat selama perkuliahan untuk menarik 

sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan.  

2. Bagi Mahasiswa, karya ilmiah ini dapat menambah wawasan tentang asal-

usul militer di Sumatera yang berperan dalam pembentukan Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dan sebagai jajaran militer untuk 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 



 

Utami Iskanti , 2013 

Pengaruh Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di Sumatera Tahun 1942-1945 Dan 

Dampaknya Terhadap Pembentukan Bkr/Tkr Tahun 1945-1950 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

3. Dengan mengkaji mengenai tentara Giyugun di Sumatera ini diharapkan 

dapat memperkaya pengetahuan tentang karakter kemiliteran Giyugun di 

Sumatera yang merupakan hasil dari pendidikan militer Jepang. 

4. Bagi Keilmuan Sejarah, karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

materi tambahan khususnya mengenai sejarah pendudukan Jepang di 

Indonesia serta unsur-unsur karakter yang beragam dalam bidang 

kemiliteran. 

 

I.5 Metode dan Teknik Penelitian 

a. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam 

penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang 

diteliti. (Sjamsuddin, 2007 : 13) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode historis.Secara umum metode sejarah bisa diartikan sebagai cara atau upaya 

yang ditempuh oleh para peneliti sejarah melalui beberapa tahapan tertentu dari mulai 

pencarian sumber, kritik sumber, penginterpretasian fakta untuk kemudian hasilnya 

dituliskan hingga menjadi suatu bentuk penulisan sejarah. 

Sesuai dengan kepentingan penulis dalam melakukan penelitian, tahapan 

metode sejarah seperti yang dijelaskan dalam buku karya Ismaun (2005: 48-50) 

adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang 

dianggap relevan dengan topik yang dipilih.Cara yang dilakukan adalah 

mencari dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.Sumber penelitian sejarah 

terbagi menjadi tiga yaitu sumber benda, sumber tertulis dan sumber 
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lisan.Sumber sejarah yang penulis pergunakan disini berupa sumber 

tertulis terdiri dari buku, jurnal, makalah, internet dan lain sebagainya. 

Sumber tertulis tersebut penulis peroleh dari perpustakaan dan kantor 

kearsipan atau instansi terkait yang menurut penulis relevan dengan 

permasalahan penelitian. 

2. Kritik Sumber  

Kritik yaitu memilah dan menyaring keotentikan sumber-sumber yang 

telah ditemukan.Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian terhadap 

sumber-sumber yang didapat untuk mendapatkan kebenaran 

sumber.Penulis berupaya untuk menilai apakah sumber yang berkaitan 

dengan kemiliteran Giyugun di Sumatera dan BKR/TKR layak untuk 

digunakan atau tidak. Pelaksanaan kritik dilakukan untuk memperoleh 

fakta sejarah secara akurat dan relevan dengan tema yang telah 

ditentukan oleh penulis.    

3. Interpretasi 

Interpretasi yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-

fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. 

Penulis mencoba menafsirkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang berhubungan dengan Giyugun danBKR/TKR  

sertamenghubungkan satu dengan yang lainnya.Penafsiran yang 

dilakukan di antaranya meliputi tentang pengaruh unsur-unsur karakter 

militer yang diberikan Jepang terhadap Giyugun di Sumatera dan 

dampaknya terhadap pembentukan BKR/TKR Indonesia. 

4. Historiografi 
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Historiografi yaitu tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahapan ini 

penulis menyajikan hasil temuannya dengan cara menyusun dalam 

bentuk tulisan dengan jelas dengan gaya bahasa yang sederhana 

menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar. 

 

b. Teknik Penelitian 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil teknik 

studi kepustakaan dan studi dokumentasi.Studi kepustakaan merupakan proses 

mengumpulkan sumber dalam bentuk tulisan atau lebih dikenal sebagai sumber 

tertulis. Dalam hal ini penulis berupaya mencari, membaca dan mengkaji sumber-

sumber yang berhubungan dengan militer Indonesia dan mengenai tentara Giyugun di 

Sumatera. Adapun sumber-sumber yang dimaksud berupa buku, dokumen, artikel, 

jurnal dan internet.Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik.Studi dokumentasi ini digunakan penulis dengan 

mengumpulkan berupa data-data atau foto-foto untuk menjelaskan kondisi yang nyata 

di lapangan. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika dari hasil penelitian akan disusun kedalam lima bab yang terdiri 

dari : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah 

yang menjadi alasan penulis sehingga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh unsur karakter militer Jepang yang diwariskan kepada Giyugun di Sumatera 

1942-1945 dan dampaknya terhadap pembentukan BKR/TKR tahun 1945-1950. 

Untuk membatasi permasalah agar tidak melebar maka dicantumkan perumusan dan 
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pembatasan masalah sehingga permasalah dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Pada 

bagian akhir dari bab ini akan dimuat tentang metode dan teknik penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, juga sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan 

pedoman penulisan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka. dipaparkan mengenai sumber-sumber yang digunakan 

sebagai referensi yang dianggap relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang 

dikaji mengenai kemiliteran Giyugun di Sumatera dan mengenai BKR/TKR. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai 

serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna 

mendapatkan sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh 

penulis. Di antaranya heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan skripsi ini. Setelah heuristik dilakukan kritik yaitu proses 

pengolahan data-data yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya sehingga data 

yang diperoleh adalah data yang reliabel dan otentik, lalu interpretasi yaitu penafsiran 

sejarawan terhadap data-data yang telah disaring, dan tahap akhir yaitu historiografi 

yaitu penyajian penelitian dalam bentuk tulisan yang enak dibaca dan mudah 

dimengerti. 

Bab IV  Pembahasan. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan 

mengenai.karakter kemiliteran Jepang yang diterapkan dalam Giyugun di Sumatera 

tahun 1942-1945. Dijelaskan pula mengenai karakter Giyugun di Sumatera tahun 

1942-1945 yang mendapat pendidikan dari militer Jepang, dan pembahasan yang 

terakhir yaitu Menganalisisdampak dari semangat Giyugun di Sumatera tahun 1942-

1945 dalam pembentukan BKR/TKR tahun 1945-1950. 

Bab V Kesimpulan. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan sebagai 

jawaban pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan penulis tentang permasalahan yang 

dikaji pada penulisan skripsi ini.  
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