


Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Materi Pokok dan Uraian Materi 

 

Indikator 
 

Bentuk-bentukInteraksi Indonesia-Jepang 

Dampak Kebijakan Imperialisme  
Jepang di Indonesia 

Uji Kompetensi 



2.  Kemampuan memahami perjalanan bangsa 
Indonesia sejak masuknya pengaruh barat 
sampai dengan pendudukan Jepang. 

2.3.Kemampuan menganalisis proses interaksi 
Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan 
militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat. 



MATERI Pembelajaran 

• Proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan 
militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. 

 

URAIAN MATERI 

   Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada masa kolonial 
Belanda dan pengaruhnya terhadap kebiajakan pemerintah 
Hindia Belanda. 

• Bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik 
pada masa pendudukan militer Jepang. 

• Dampak kebijakan imprialisme Jepang di bidang militer, sosial 
– budaya, dan politik di Indonesia. 



 

Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang 
pada masa kolonial Belanda. 

Menganalisis dampak kebijakan imprialisme Jepang di bidang 
militer di Indonesia. 

Menganalisis dampak kebijakan imprialisme Jepang di bidang 
sosial dan budaya di Indonesia  

Menganalisis dampak interaksi Indonesia-Jepang di bidang 
politik pada masa perjuangan pengakuan kedaulatan RI. 

 

 



Usaha-usaha 
 Jepang 

Pertama kali  
di Indonesia 

Propaganda 
 Jepang  

di Indonesia 

Latar Belakang 
Jepang Invasi 
Ke indonesia 

Bentuk-bentuk  

Interaksi  

Indonesia- 

Jepang 



 Adanya semangat Shintoisme (Hakko Ichiu) 
 

 Adanya hasrat ingin menguasai dunia  menggantikan  Eropa 
 

 Mencari daerah Industri 
 

 Gerakan 3 A 
 

 Menyerahnya Belanda ke tangan Jepang (8 Maret 1942, di Kalijati) 



 

 

 

Hakko Ichiu berarti kesatuan keluarga  

umat manusia.Ajaran tersebut telah 

 memberi motivasi bangsa dan pemerintah 

 Jepang untuk membangun masyarakat  

dunia di bawah kendali Jepang.  

 

 
 







 
 

Gerakan ini merupakan upaya 
Jepang untuk merekrut dan 
mengerahkan tenaga rakyat 

yang akan dimanfaatkan 
dalam perang Asia Timur 

Raya. Berbagai propaganda 
akan dilakukan agar gerakan  

tersebut sukses dan 
Indonesia dapat meyakini 
 bahwa Jepang adalah 

bangsa  
Asia yang memiliki kelebihan 

dan dapat  
diharapkan membebaskan 
Indonesia dari penjajahan 

Barat. 
 
 





• Melakukan pendekatan dengan pemuda 
dan tokoh-tokoh Indonesia. 

• Nipponisasi 
• Membubarkan organisasi politik 
Indonesia 

• Melancarkan gerakan 3 A 



Propaganda Jepang di Indonesia 

 

Menganggap Jepang sebagai  

saudara tua bangsa Asia  

 

 

Melancarkan semboyan 3A  

(Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia) 

 

 

Melancarkan simpati lewat pendidikan 

 berbentuk beasiswa pelajar 

 

 

Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji 

 

Menarik simpati organisasi Islam 

Melancarkan politik dumping 

Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional  

Dengan  

cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.  
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Dampak Kebijakan  
Imperialisme 

Jepang dalam Bidang 
 Ekonomi dan sosial 

Kemiskinan, Eksploitasi, 

Habisnya Sumber  

Daya alam Indonesia 

Rusaknya Mentalitas  

Masyarakat Indonesia,  

Traumatis  

berkepanjangan 

Sistem ekonomi Autarki, 

Kinrohoshi (Kerja Bakti) 





Kebijakan yang diterapkan 
pemerintah Jepang di 

bidang pendidikan adalah 
menghilangkan 

diskriminasi/perbedaan 
siapa yang boleh 

mengenyam/merasakan 
pendidikan  

 

kebijakan pemerintah Jepang 
di bidang budaya yakni 

berkembangnya tradisi kerja 
bakti secara massal melalui 
kinrohosi/ tradisi kebaktian 

di dalam masyarakat 
Indonesia. Adanya tradisi 
kebaktian, kerja keras dan 

ulet dalam mengerjakan itu.  



Dampak Interaksi  

Indonesia- 

Jepang  

di Bidang  

Politik  

pada Masa  

Perjuangan  

Pengakuan  

Kedaulatan RI. 

 

       Kegagalan Gerakan 3A, kalahnya 
Jepang oleh Sekutu membuat Soekarno, 

Hatta dan Syahrir di bebaskan.  
Membentuk Organisasi Putera 

 
Membentuk Cuo Sangi In 

 
Membentuk Pasukan Keamanan 

 
Membentuk BPUPKI 

 
Membentuk PPKI 













Anggota Tentara PETA Blitar sedang diadili,Oleh Mahkamah Militer Jepang 











 
  
 
 Apa alasan Jepang mengangkat orang Indonesia dalam jabatan penting? 
 
 Pelajaran apa yang dapat Anda tarik dari sistem pemerintahan yang 

disusun Jepang untuk Indonesia? 
 
 Penjajah Belanda dalam hal pendidikan lebih bersifat memecah belah dan 

diskriminasi. Berikan  alasannya!  
 

 Pendidikan Jepang misalnya bidang militer seperti PETA apakah benar-
benar tulus?  

 
 Jelaskan latar belakang pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia      (BPUPKI) ! 
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Jepang mencoba untuk menanamkan kekuasaan di Indonesia. 
Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting, 
bahkan jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda 
dihapus dan diambil alih oleh panglima tentara Jepang di 

Jawa. Sementara status pegawai dan pemerintahan sipil masa 
Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki 

kesetiaan terhadap Jepang. Status badan pemerintahan dan 
UU di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal 
tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan tentara Jepang. 
 
 
 



Argumentasi sendiri dengan menggunakan 
acuan materi 

Tentang kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan 
birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain 

terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, 
terjadi mobilitas sosial vertikal (pergerakan sosial ke atas dalam 

birokrasi) dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat Anda 
ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai 
jawaban cara mengatur pemerintahan, karena adanya kesempatan 

yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting 
seperti Gubernur, dan wakil Gubernur, Residen, Kepala Polisi.  



Karena yang dapat merasakan pendidikan formal 
untuk rakyat pribumi hanya kalangan menengah ke 
atas, sementara rakyat kecil (wong cilik) tidak 

memiliki kesempatan. Sebagai gambaran diskriminasi 
yang dibuat Belanda, ada 3 golongan dalam 

masyarakat: 
1. Kulit putih (Eropa)  

2. Timur Aing (Cina, India dll)  
3. Pribumi  



Tidak, karena adanya bentuk eksploitasi (pengerahan) 
fisik terjadi, baik pada saat pelatihan maupun sesudah 
menjadi Tentara Sukarela yang dikirim untuk berperang. 
Mereka yang berada pada usia produktif (aktif 20 - 40 

tahun) harus berjuang dengan taruhan nyawa demi 
membela kepentingan bangsa lain. Sementara bagi mereka 

yang tidak terjun langsung ke medan juang, tenaga 
mereka dipersiapkan untuk menyediakan fasilitas perang 
mulai dari perlengkapan fisik sampai pada penyediaan 

logistik/bahan makanan untuk tentara.  



Latar Belakang Pembentukan BPUPKI : 

1. Benteng pertahanan Jepang di Pasifik hancur oleh 
sekutu. 

2. Banyaknya daerah yang berhasil dikuasai oleh 
Sekutu yang awalnya dikuasai oleh Jepang. 

3. Menarik simpatik rakyat Indonesia, karena 
hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia 
terhadap kemampuan Jepang melawan sekutu 




