
KEDATANGAN JEPANG DI INDONESIA



KEDATANGAN JEPANG  DIMULAI 
DARI PERISTIWA PEARL HARBOUR

Penyerangan jepang ke pangkalan militer AS di Hawai
pada tanggal 7 Desember 1941



Sehingga Jepang berusaha untuk 
menguasai wilayah di kawasan Asia 
Pasifik termasuk Indonesia



Tanggal 1 maret 1942 jepang mendaratkan pasukanya di pulau 
jawa (banten, indramayu, bojonegoro) dibawah pimpinan jendral 
imamura



Tanggal 8 Maret 1942 
Belanda Menyerah Tanpa 
Syarat kepada Jepang di 
Kalijati Subang Jawa 
Barat 



Letjend Ter PoortenLetjend Hithosi Imamura



Sejak saat itulah kekuasaan Belanda di Indonesia 
berakhir dan awal pendudukan Jepang di Indonesia



Namun, sesaat setelah Jepang mendarat di INDONESIA 
ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan
bengisnya dari Kolonial Belanda



LATAR BELAKANG PENDUDUKAN 
JEPANG DI INDONESIA
1. Restoraisi Meiji  yaitu program 

pembaharuan pemerintah Jepang.
2. Keinginan Jepang menguasai Asia
3. Jepang ingin menjadi negara Industri.
4. Jepang anti terhadap imperialisme

barat.



TUJUAN JEPANG MENJAJAH 
INDONESIA

1. Indonesia dijadikan sumber memperoleh
bahan baku.

2. Rakyat Indonesia untuk dijadikan kekuatan
menghadapi Sekutu



DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DI 
INDONESIA BIDANG POLITIK:
Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi
pergerakan nasional yang dibentuk pada masa pendudukan
Belanda harus dibubarkan kecuali MIAI.

Bangsa Indonesia boleh aktif berpolitik melalui oganisasi
Pergerakan Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang
(Gerakan Tiga A, Putera, Jawa Hokokai, Cuo Sangi In)





DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG 
DI INDONESIA BIDANG EKONOMI 

1. Struktur Ekonomi rakyat Indonesia rusak.
2. Jepang memonopoli hasil bumi.
3. Diterapkan sistem Autarki ( Rakyat di semua

daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri)



Rakyat yang mengalami kekurangan sandang
pangan menyebabkan mereka mengkonsumsi
bahan makanan yang tidak pantas dimakan
oleh manusia (keladi gatal, bekicot, pohon
pisang bagian dalam, dll).



Mayarakat menggunakan pakaian yang 
terbuat dari karung goni, lembaran karet, 
daun-daunan, dll.)



DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG 
BIDANG SOSIAL:
Selama masa pendudukan jepang kehidupan sosial
masyarakat sangat memperihatinkan. Penderitaan
rakyat semakin bertambah, karena segala kegiatan
rakyat dicurahkan utuk memenuhi kebutuhan perang
jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya, melalui
ROMUSHA. 



Mereka diperlakukan sebagai tenaga budak yang 
tenaganya diperas, diperlakukan sangat buruk, kesehatan
tidak dijamin, makanan tidak dicukupi dan harus tinggal
di tempat yang jorok dan menjijikkan. 



Sehingga banyak tenaga romusha yang 
meninggal karena tidak kuat bekerja terlalu
berat dan kekurangan makanan.
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DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG 
BIDANG MILITER:
Jepang semakin terdesak dari Sekutu sehingga tenaga
rakyat Indonesia sangat diperlukan oleh Jepang untuk
membantu memenangkan perang. Para pemuda dididik
dan dilatih dalam bidang kemiliteran. 



Seinendan = Barisan pemuda
Seinentai = Barisan murid-murid SD.
Gakukotai = Barisan murid SMP.
Fujin-Seinentai = Barisan gadis-gadis.
Fujinkai = Barisan wanita.
Keibodan = Barisan Cadangan Polisi.
Romusha = Barisan pekerja paksa.
Heiho = Barisan cadangan prajurit.



6 dan 9 agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki di
bom atom oleh sekutu
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14 Agustus 1945
Jepang Menyerah tanpa syarat kepada Sekutu
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