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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

5.1  Kesimpulan  

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan berdasakan hasil 

penelitian yang penulis peroleh . Kesimpulan ini memaparkan beberapa pikiran 

pokok yang merupakan inti dari jawaban dari permasalahan yang telah dikaji oleh 

penulis. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Pertama, latar belakang terjalinya kembali hubungan diplomatik antara 

Indonesia dengan Jepang. Pampasan perang adalah sebuah perbayaran yang 

dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perang kepada pihak yang memenangkan 

perang. Pampasan perang dalam hal ini, dilakukan oleh pihak Jepang kepada 

negara-negara di Asia Tenggara yang pernah di kuasai oleh Jepang. Negara-

negara tersebut seperti Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Amerika Serikat 

merupakan negara yang memprakarsai terjadinya pembayaran pampasan perang 

yang dilakukan oleh Jepang. Jepang bersedia melakukan pembayaran kepada 

negara-negara di Asia Tenggara untuk mengembalikan kembali eksistensinya di 

mata dunia khususnya Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan ttempat yang 

penting bagi Jepang karena wilayah pemasaran barang-barang Jepang, selain itu 

Asia Tenggara juga menguntungkan karena banyaknya bahan baku yang sangat 

dibutuhkan oleh Jepang.  

Peristiwa pampasan perang didahului oleh sebuah perjanjian yang sering 

disebut dengan perjanjian pampasan perang. Perjanjian yang dilakukan 

berlangsung selama tujuh tahun sebelum akhirnya berhasil disepakati oleh 

Indonesia dan Jepang. Pampasan perang menjadi awal terjalinnya kembali 

hubungan Indonesia dengan Jepang setelah masa pendudukan Jepang selama 

kurang lebih 3,5 tahun.  

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang secara resmi 

ditandatangani pada tahun 1958. Perjanjian San Francisco menjadi salah satu 



2 
 

Novi Fitriani, 2015 
PAMPASAN PERANG ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG TAHUN 1951-1966 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

alasan bagi Indonesia dan Jepang untuk menjalin kembali hubungan diplomatik. 

Perjanjian ini diprakarsai oleh Amerika Serikat yang menghendaki adanya 

perdamaian antara Jepang dengan negara-negara yang pernah dikuasainya. 

Perjanjian ini dihadiri oleh banyak negara didunia, karena perjanjian ini bukan 

hanya bertujuan untuk mendamaikan Jepang dengan negara-negara di Asia 

Tenggara, tetapi juga bertujuan untuk mendamaikan negara-negara di dunia 

setelah Perang Dunia II. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang diundang dalam perjanjian ini 

tidak langsung menerima tawaran untuk hadir dan menandatangani perjanjian San 

Francisco. Indonesia pada saat itu, terdapat beberapa perdebatan dari dua partai 

besar di Indonesia. PNI tidak menghendaki Indonesia untuk menghadiri perjanjian 

San Francisco, sementara Masyumi menginginkan Indonesia untuk hadir pada 

perjanjian San Francisco karena perjanjian ini dirasa penting bagi Indonesia untuk 

meningkatkan interaksi dengan negara-negara lain. setelah beberapa kali 

perundingan pada akhirnya Indonesia bersedia untuk hadir pada perjanjian San 

Francisco dengan syarat-syarat tertentu. 

Peristiwa perjanjian San Francisco hanya satu alasan terjalinnya kembali 

hubungan Indonesia dengan Jepang, karena alasan lain Indonesia dengan Jepang 

kembali berhubungan adalah ketertarikan Jepang terhadap kekayaan alam negara-

negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris 

memungkinkan  Jepang untuk kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. 

Jepang membutuhkan Indonesia untuk membeli bahan baku industri, kemudian 

dipasarkan kembali ke Indonesia.  

Peristiwa lain yang menjadi alasan Indonesia dengan Jepang kembali 

menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang adalah hubungan diplomatik antara 

Indonesia dengan Jepang sebelum tahun 1942. Hubungan Jepang dengan 

Indonesia telah terjalin dengan baik terutama dibidang perdagangan dan 

pendidikan.  

Kedua, pelaksanaan pembayaran pampasan perang. Pelaksanaan 

pembayaran pampasan perang tidak berjalan sesuai dengan perkiraan karena 

banyak mengalami hambatan karena kondisi politik di Indonesia dan hutang  luar 
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negeri yang harus dibayar oleh Indonesia. Isi dan peraturan pampasan perang 

yang ditandatangani oleh Indonesia dengan Jepang juga ada beberapa yang pasal 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dan prakteknya. Dana pampasan lebih banyak 

dimanfaatkan untuk membayar hutang dibandingkan dengan proyek pampasan 

seperti yang telah disepakati oleh Indonesia dengan Jepang. 

Hambatan yang dialami bukan hanya saat pembayaran pampasan, tetapi 

juga saat perundingan pampasan berlangsung. Indonesia dengan Jepang tidak 

mudah untuk menemukan kesepakatan dana yang harus dibayar Jepang kepada 

Indonesia. Indonesia dianggap mengajukan dana  yang terlalu tinggi dan diluar 

kemampuan Jepang, sementara menurut Indonesia dana yang diajukan tersebut 

telah sesuai dengan kemampuan Jepang, karena sebelumnya Indonesia telah 

melakukan observasi terhadap kemampuan keuangan Jepang. Kesulitan yang 

dialami oleh Indonesia juga mengharuskan dana pampasan terhenti pada tahun 

1966, padahal seharusnya dana tersebut selesai pada tahun 1970. Selesainya 

kontrak pada tahun 1966 dikarenakan uang pampasan telah berhasil dilunasi pada 

tahun 1966. 

Ketiga, peran para pelobi dalam perundingan pampasan perang. Peran para 

pelobi pada peristiwa pampasan perang tidak dapat dianggap remeh, karena pelobi 

dari Indonesia maupun Jepang berperan untuk melakukan perundingan terkait 

dana pampasan yang akan dibayar oleh Jepang kepada Indonesia. bukan hanya 

jumlah uang yang menjadi pembicaraan dari kedua belah pihak, tetapi juga terait 

kelanjutan proyek yang akan dibangun di Indonesia yang dapat memberi 

keuntungan baik bagi Indonesia maupun Jepang. Pelobi dari Indonesia dengan 

Jepang menginginkan tercapainya keuntungan yang akan didapat oleh Indonesia 

maupun Jepang tanpa memberatkan salah satu pihak, dalam hal ini Jepang selaku 

pihak yang akan membayar dana pampasan perang kepada Indonesia. 

Keempat, dampak pampasan perang bagi Indonesia dan Jepang. Pampasan 

perang tentu saja memberikan dampak baik bagi Indonesia dan Jepang. Dampak 

yang paling mencolok adalah kedua belah pihak dapat kembali menjalin 

hubungan diplomatik. Hubungan perdagangan antara kedua belah pihak juga 

kembali berjalan dengan baik terutama dibidang Industri. Pengusaha Jepang 
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banyak memanfaatkan keadaan dengan menjadi investor di Indonesia. 

Perekonomian Jepang kembali meningkat setelah melakukan hubungan 

diplomatik dengan Indonesia dan negara-negara di Asia. Selain itu, kerjasama 

dibidang pendidikan juga dapat kembali dilaksanakan dengan cara megirim siswa 

asal Indonesia ke Jepang untuk bersekolah.  

Dana pampasan perang dari Jepang diakui sangat membantu Indonesia 

dalam membangun proyek-proyek di Indonesia seperti hotel, tempat hiburan, 

landmark dan lain-lain. Meskipun, sebenarnya proyek-proyek yang dibangun pada 

saat itu dinilai kurang efektif dizamannya, karena alat pendukung lain seperti jalan 

belum dibangun dengan baik, selain itu tingginya harga barang yang ditawarkan 

dinilai kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. 

5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini tidak memfokuskan kepada bidang ekonomi, politik, 

pendidikan maupun kebudayaan dari pampasan perang. Skripsi ini mengambil 

tema yang lebih umum yaitu dengan membahas sedikit politik, ekonomi maupun 

pendidikan pampasan perang. Sehingga selanjutnya penulis berharap ada 

pengembangan penelitian yang fokus membahas mengenai  dampak ekonomi dan 

politik dari pampasan perang bagi Indonesia. berikut ini merupakan beberapa 

rekomendasi yang diajukan, diantaranya sebagai berikut: 

 Pertama, rekomendasi penelitian selanjutnya sebagai salah satu rujukan 

apabila ada yang ingin menulis mengenai pampasan perang. Peneliti selanjutnya 

dapat menuliskan secara mendalam mengani perundingan dan dampak pampasan 

perang bagi Indonesia dan Jepang secara lebih mendalam, selain itu peneliti 

selanjutnya juga dapat menuliskan menganai peranan tokoh Indonesia selaku 

pelobi dalam pampasan perang lebih mendalam. Peran pelobi menjadi salah satu 

bagian penting dalam perundingan pampasan perang, karena mereka telah berhasil 

melakukan lobi-lobi terkait dana pampasan perang.  
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 Kedua, untuk pembelajaran di sekolah sebagai salah satu referensi dalam 

materi pelajaran sejarah di SMA kelas XII  semester I sesuai dengan KD 3.3,  

yaitu Mengevaluasi  perkembangan kehidupan  politik, sosial dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Sehingga siswa tidak hanya belajar 

mengenai sistem politik,ekonomi, militer dan aspek lain. Siswa dapat memahami 

peristiwa perundingan yang  terjadi antara Indonesia dengan Jepang setelah 

kemerdekaan Indonesisa. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui latar belakang 

terjalinnya kembali hubungan Indonesia dengan Jepang setelah Indonesia 

merdeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


