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Analisis Permintaan llang Kas di hdonesia Th. 197, _ 1976

MENGENAL PULAU HONSU DAN PERKEMBAIYGANNYA

Oleh : Suhadi purwantoro dan U.H. Hadori

Abstrak
Untuk dapat lebih iauh b"I!!, mengenai geggrafi regional suatu ne_gara, perru juga meribanding,,an dengan negeri rain. Turisan ini menvaii-kan tentang-pilau Hottsu. ia,yangdisai-iki;z;;;;;;;;;f i;::;,W1,,';:l:;f ,HXl:,t;!#r; j::!

sannva. untuk memberikan sahba7a;; F;,;;;i;;;i,"aoh^ r,ttop pemba_hasan sub topiknva, doroi t'uti"ii k;;;fi;;ibri##sro, densan putauJawa. Tutisan ini dianekat brrd;r";i;;;;;;r;;;;o bahwa kepadatanpenduduk di kedua puiau, rain.negara teisebut haipir sama, tetapi daramp e r k e mb an g a n k e iaj u a n ny 
" i, ifi-t, ii iii: ;;; ;;; ; p e rs am aan p e r b e _)na46y4 dapat dibaci padi,"ji"" t"riilr.-'' "rq eqrs

pendahuluan
sebelum berbicara lebih iauh meng-enai pulau Honsu, dapat dibandinskanterlebih drhulu dengan Puhuiawa ai l"?"*i"]fr1*"ii*"i penduduk di Ind-one-sia adalah di purau-Jaw". s"tit"iju";;;ii,#;ilfr;ii rndonesia ada di purauJawa. Beberap" f$tol p"-oy"U"U lonsentrasi itu antara lai

illiiiJiii,,;*:l1trff r:;;nt;;d;;i;ttt**iiF*ilffiTJi#i
5_","j4#-k;,q j;;dil;;;;ffil:"H1""*"iifl 

i:?J,rif"r.SebutsajaMataraniHindu, Singasari, 
Jvrajapahit, 

-dem"k -maupun ivr"t"iir. oleh karena itu Jawameqiad.i pusat.kebudayi"" j"un sebelum t"_[rO-**l]. --

*dd-i".ri;ltfii""'*i,,lifi H##;{ii#[ffi *h,perbandinsanantaradi daerah pedesaai tiri_tcii-aaalan

rr"mfl*fu rip#$ffi9$,EE$;ffi
dalam kunin n"tt,iTig" a;;;;.:*'r*"d;"mr"'oy"s?u"s",-.*,iilli:*:y[|#ffi il%t###if lrr-"+;;pulau Honsu adalah pulau terb

ilt'#ilHrl#Tl##l**i#$idrtui;p,tj'jti['*I*frltr;
Aniara purau Jawa dan purau Hoasujeras banyak perbedaannya. Berdasar pada

fetaknyl ry1a_sqdah berbeda. put; H;H;;fir#d;;
lawa ida o"i'rnaonoi". pui"uliJ; ,"i6.k di *irffi'u"-.i1ffi',i#lir5T#;XPulau Honsu berada di wirayah u".r.l-i-,,"a"il: iffifj;wa ada diantara 76 Lshingg" 8" Ls, sedangt"o put:*-Honsu terbentang dari 34o hingg" 42" LrJ. Meski-
#r,f#i',T1ffi'l$;*,:"fi:nm*ru,Ssgi';*:Si#j;,i$hxi,tr
dan kebudayaan

or ,$?H#ifrii$f,Jtiafff::1t1t,t 9i ryH"n rimur be-nua-Asia dan terretak
*",ip,,ny"i"ii-".''?iii,,;iffi ;ff :rJflff iil*Tmf _r;lr{Hf#hXfr

-

6e
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basian utara beriklim sedang. Oleh karena itu maka veg-etasinyapun untuk berbagai

a"!t"niia"t iama. Pada d-aerah beriklim sub-tropis berkembang tanaman atau

;;;;t""i[td.un lebar sedangkan pada daerah tengah merupakan.ca-mpuran antara

ve-setasi berdaun lebar dengan vegetasi berdaunjarum dan seballknya bagran

p;fi;t ubra ada sebagian kecil merupakan hutan boreal'

Letak Geotogis-l;rdfjx;ietak geologis, kepqlauan di_Jepang,.contohnya Pulau Honsu ada

o"ro-r"" a"" per$d;;t; a"rig- Pulau Jawa. Frlau Jawa 
-secara 

geolo.gis. terle-

ffi;;d" i"l.t ;;il;;; ;'rnung-berapi Mediteranean' yang berawal dari Laut
ffi J"hlffi ;; fi;'A;i;"fi ;. Di-Pulau'Jawa terdapat puluhan-gunung berapi y31q

ffiffi'"kffil";lt'"f.tif. Ot"n karena itu Pulau Ja-wa iermasulrrafian (vulnerab-le)

;;;;;;"tt; Gi"pl (iolcanic hazard)' Pulau-Jawa j.yel merupakan jalur
;bfid'diM,faion [oib *t"t, kerak Sainudera Hindia (Indian Oceanic Crust)

e;;;; kLrak benua Arii"rop" (Eurasian Continental Crus.t), sehingga juga

;*"";;;;"r"f, urri"rito 6*o"oo" alam gempa bumi- .7/rg{ Risk Earthquuke

fr;;;i;):H;lit, [";;it;;." d"og"o Pula[ H6nsu. Adanya jalur subduksi dan

i"irii ""ft* itu pula nienyebabkan laratan sebagian berupa peglnuqgan' Di Pulau

ffi; ffit"r;il;J"; L;iian timur daerah peg-unungan;di di bagian selatan. Di
"p;i;""i"+; bfti;;-dg"f; p"a" i"tur tengah !6tAlp"i serangkaian gunung berapi

."o"rti-tnt"r"pirMerb"f,u, dindoio, sumb-ing dan Siamet. Meskipun-demikian luas

;^d;;;;6i;ti.tmasih banyak. 6bih setengah Pulau Jawa berupa dataran.*}[ffi 
H;ffi-."*p"t*iolah satu guCu&n kepulauan yang menjalu_r F:ITC-

k.rns;nshadap ke f,"r"t"n Asia. Sifit j-alur ini iama delgan.Pulau Hokkaido,

i;;t""r Shif;tu,'pur"u Kyushu, Kep. Shakahu, Taiwan, Filipina,.dan.beberapa
ili;;"it" ,"(it"*y". i"'tur X"put"1u- Jepang merupatg j.aly1 vulkanis' Junlah

il;;;;";;;;;d" 192 buah ian 152 diintaianva masin anif' Keadaan-keadaan

i;i;;il;H;;ilt"tt"t"t pada jalur pegunungan !'qtg gtti!.ryuda vang menjalur

dari Semenanjung Horn di Alaska sampai Australia. Kondtsl Jalur pegunungan

t"r"!6oi-"rii bisifat labil sehingga seiing mengakibatkan getaran-getaran.atau

semDa. baik setaran-getaran keciisimpai ki gempa hebat yang pernah menghan-

!"ii'un'fot" fokyo, Klota Kyoto dan juga K_ota Kobe. Jalur pegunungan rm sampat

;il;;;i";;f."C ke arair daratan-, d'an J_epang menduduki.sebagiar ja\n yang

;"i;Ak"id-ifi.-i"3i rangkaian kepuiauan J"p*E terletak pada Jalur Pasifik yang

masihlabil-karena masih muda.
Sebasian besar daraiannya (sekitar 85 %\ merupakan Pegunungan-Pegunungan

o""s;-ft;rk"- t"or. dapat dibayangkan bahwa pulau Honsu dapat.dijumpai

[;;ilti"t-i.g-fii"; yang terjal, leren-g yang curam dan lembah-lembah_y1ng

;;ffi:-Dil*:" rr*ii i"ra"lpat ierpencar-pdncai dengan areal yang sempit (15 .%).
oiiri"o-Ho"r"i"i"ng dij'umpai daerah-dataran luas. Daerah dataran yaqg.luas

ft*y" t*a:ip;Taib;d"pi t"titp"t saja diantaranya. adalah dataran sekitar lbkyo'
iG;rd I1Jb" aan Sena"i. Daerah daltaran tersebar baik dipedalaman yang beruqa

tgriUiA 6ntermontaite basin) maupu-n-dataran yang terd-apat di daerah.pantai.
b""i"n,[t r"o reluas i5% t"r!"but iiOuk seluruh-wiliyah dapat dipergunakan, hal

t .geuut t.r""" banyak dataran berupa rawa-rawa aqair d"laryo yang mengandung

i"oir* batu-batu sehingga sulit untuk-dijadikan dderah pertanian.'* ni"*"o"i t;;di;1ffi;t"inv" bervar"iasi. Ada sebalian berupa pantai c-liff adt
p"f"'p*"t"i-f""a"i i*bi y"ng 

"uo- 
terbentuk karena di daerah itu banyak terda-

iat pegunungan-pegunuigai ataupun daerah patahan. Pantai landai terbentuk
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diantaranya karena alluvial yang mencapai pantai danjuga karena terjadinya proses
pengangkatan dasar laut. Disini biasanya pantainya teratur dan lurus.

Letak Maritim
Sebagaimana semua kepulauan yang ada di Indonesia, Pulau Jawa merupakan

kepulauan yang terletak di tepi utara Laut Hindia. Wilayahnya bukan saja rlikeli-
lingi oleh lautan tetapi juga terpisabkan oleh laut, seperti Laut Jawa, selat Sunda,
dan Selat Bali. Bagaimana dengan Pulau Honsu ?

Pulau Honsu terletak di tepi barat laut Pasific. Wilayahnya bukan saja dikeli-
lingi oleh lautan tetapijuga terpisahkan oleh laut antara bagian satu dengan daeratr
lainnya. Bagian barat wilayahnya dibatasi oleh Laut Jepang dan beberapa selat
diantaranya selat Korea, Tsjusjirna dan bagian utara berupa selat Nemura dan Selat
Soya.

Letak Kontinen
Ditinjau berdasar letak kontinen dari Benua Asia, Pulau Jawa terletak di bagian

tcnggara Asia yang terpisahkan cukup jauh oleh laut Cina selatan dan selat Mala-
ka. Meskipun demikian secara klimatologis Pulau Jawa tidak terpengaruh oleh
kondisi Benua Asia karena secara klimatologis lebih terpengaruh oleh massa udara
yang berasal dari l-autan pasifik.

Berbeda dengan Pulau Honsu. Karena letaknya dekat dengan Kontinen Asia
itulah maka iklimnyapun terpengaruh oleh massa udara dari kontinen yang relatif
dingin dan kering. Tetapi pada musim panas Pulau Honzu terpengaruh oleh massa
udara yang berasal dari daerah tropis. Massa udara yang berasal dari daerah tropis
banyak membawa massa air hingga banyak menimbulkan curah hujan relatif ting-
gr.

Lokasi Ekonomi
Di Indonesia Pulau Jawa yang tedetak di sebelah tenggara Benua Asia terma-

suk pulau dengan ukuran luasnya sedang. Diantara pulau pulau lainnya di kawasan
Asia tenggara, Pulau Jawa memiliki kepadatan tertinggi. Di Pulau ini menjadi
pusat kebudayaan sekaligus pusat aktivitas manusia dan pusat perekonomian wi-
layah lndonesia.

Pulau Honsu di Jepang memiliki lokasi yang sangat menguntungkan baik dalam
bidang perdagangan rnaupun transportasi udara dan laut. Dari daratan Asia (China)
terpisahkan oleh laut Jepang, pada titik terlebar hanya 550 mil. Dari daratan
Sovyet (Sovyet-Hokkaido) hanya 180 mil. Sedangkan dari benua Amerika terpi-
sahkan oleh laut Pasific selebar I 4.000 mil.

Kedudukannya dengan Kepulauan Inggris agak mirip dimana kedua negara ini
berdekatan/menghadap benua yang luas, dimana Jepang menghadap ke Eropa. Dan
kedua negara ini sama-sama merupakan pengeksport barang-barang hasil industri.

Meskipun demikian letak Pulau Honsu lebih strategis atau lebih menguntung-
kan. Mengapa demikian? Karena Pulau Honsu di Jepang merupakan lokasi industri
yang berdekatan dengan negara yang sedang berkembang sebagai konsumen atau
pelemparan barang-barang industrinya.

Berdasarkan lokasinya Pulau Honsu yang berdekatan dengan negara-negara
berkembang sudah barang tentu akan berpengaruh atau mempengaruhi perkemban-
gan ekonomi dalam negeri Jepang sendiri. Tetapi apakah hal semacam itu akan
terus berjalan? Tidak, karena negara ketiga sebagai salah satu sumber bahan
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mentah akan menuntut perimbangan/menuntut hasil bahan yang dieksport deng.an

fr*f';JH1ffi;tli1'**1;m1?.li?h$?H'g:iff "[h'f ::"ffi ff ;
tersebUt."' 

t;1.;; perdagangan pertama- adalat da.ri Eropa Tr.elalui 
Samudera Indonesia

-"rk k; bi"sd"ral keitara melalui Hongkong dan Shanghai kemudian masuk ke

;;;;;"il"i;ipJlt"tt"" krue dan Yoliohaia. Jalur kedua adalah jal.ur perda-

ffiffi d-i-A-Jridutara kearah barat melalui Jepang yang kemudian dilanjutkan

ff8fr"ilp;;iEfti""l a." fiiifina. Route laut riaufuir uiiara dari San-Fransisco

il;ffid k" ;;fi-E'hi;;, Filliin", Ildochina, Siafo , Singapura _atau 
Jawa akan

sinssah dulu di r"p"og. i.i.j"f"'o"o udara dari San-FransiJco ke Manila melalui

i;"fffi;;;t" i.-r!oo'arit iJuil singtat/dekat dibanding dengan route dari San-

Fraisisco tL tttanita melalui Hawai dan Guam'"-Sb"i;i"p*g-Git"-t*g seperti saat ini ada banyak irrtanyaan. Benarkah

prrtau-tton"u d"o -y*og t"io diieping mgryqaklnpintu maiuk ke Asia? Apa\ah

hxr",ii;fu ;t"m'r.f"r.'f"l;f:irm'6ff i1*TfrTx;,ilff i'i
il;;;;;;T;sifi6 taraffD;6;t"i-anakah kedudukai China di mata- J-epang?

l""f."ftl"o"ng akan ;;il G;*i;g dengan China yang -sekarang 
sudah mulai

;:ffikf d;f;Gtifit*"t"?'Ak; nanipukaf' China mehghadapi armada perdangan

ifrily*g r"a"ft tr"ia"nmerupakari- negara supe-r-po*er da=lam Ekonomi?

Beberapa pertanyaan tua"n t"t3"*ab sdkarang di 
-mana 

Jepang yang berknsen-

tr"S Aiii6"rlu,-Sftitotu dan Kyishu nampaknya sudah dapat merebut pasaran

perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya'

Lokasi Budaya--ilF;idtakan bahwa suku bangsa yang ada di Jawa adalah bangsa y-atg tigak

t"to.,'a"f"- arti memilikikebudaiaan yaig serba luqalr Contolrnya dalam hal

ffi;fuiiil:-#fii;;;j"riiie 
"u"6 

t" dua fruluh satu ini konsepjam t<aret masih

ada dalam masYarakat Jawa.--S"6;iik"t;'bangsa Jip*e bqk y*g tinggal di Pulau Honsu dan yang laainnya

merupakan bangol*g tceris aan-AiJiplin-ilengan kekuatannya, TamPu m9r-np:l-

ffi;;il;;a i rl.v i. g?ia"iar kebudayaanny a-tneman g ban yak dipen garuhi oleh

ilihrr-A; ;ituy"it a...tu" China, aafat Oititrat dgng1n' adanya "g?* 
Contuchu,

ilA; ;;p";-fldA". p"i"*U"oti kebudayaan melal-ui beberipa jalan diantaranya

*i*ii*i tJU"a"yo"'a*g"o China selatan_mgtatui Jepang bagian.se.la94, Kyukyu

d";;;;;;i;t;Ft" mialui laut Tiongkok selatan. Jugrmelalui Korea dan

il;;;;;ilti6d;f en"t kemudian masik ke-Jepang melalui laut Jepang/Japan

sea). Sebetulnva dengan kebudayaan barat lokaslnya sangatjauh, tetapi karena

;;ffi;;;-;;;irA;d; --"n .6k"r"ng misal melilui peiawat dan sebag.ainya.

il;l6!.e;rgil Aiuukaat" hubungan denlan negara barat.-mempercepat perubahan-

oerubahan-kultur terutirna ai kdta-tota 
-Uesar. -Dengan dibukanya hubungan dalam

fie;;;.|-enoieiran J;;taeainya dengan dunia-barat maka ko_ta-kota besar di

ilin; 6;;d"h ;"; i 
"di 

a;E*h'd"ng"fr k"budavaan van g u ltra Uodeln, ini j u ga

ffi;;"kanfi;it p"oigun""o-pengg-inyn tekn6.logi muiakhir' fetpi T"*ipll
Jeoans mampu mempertahankan kebudayaan asltnya terutama dl daeran-oaeran

if-,Ir"ffJ"a"I""").D"ngan demikian mika ada dria sifat, disatu pihak Jepang

-"*iiiii t"t"-trtlib*t".i"og"n kebudayaannya yang ultra modern hasil pengaruh
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tehnologi barat, di satu pihak tercermin dari adanya tradisi yang kuat sebagai hasil
warisan nenek moyangnya yang rnampu dipertahankan.

Dernograli
Salah satu ciri kependudukan negara berkembang adalahjumlah penduduk di

daerah perkotaan lebih kecil dibandingkan penduduk pedesaan. Tercatat di Jawa
jumlah penduduk perkotaan menjelang abad ke 21 sebesar 30 %. Penduduk Jawa
masih banyak tinggal di lingkungan pedesaan. Namun demikian di @esaan Jawa
pada masa kini sudah relatif memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan pulau
lainnya. Fasilitas utama sepertijalan beraspal, sarana transportasi, listrik bahkan
telepon sudah masuk ke daerah pedesaan. Sehingga akhirnya daerah pedesaan
berkembang berubanh menjadi kawasan kota-kota satelit baru dengan munculnya
pembangunan-pembangunan perumahan, kampus, rumah sakit maupun pusat
rekreasi yang bertempatjauh di luar kota.

Pulau Honsu sangat sempit bila dibanding dengan jumlah penduduknya. Jurrlah
penduduk merupakan problem iersendiri bagi Puiau Honsu dan Jepang pada
umumnya. Tirnpa ada usaha penghambatan pertumbuhan penduduk berarti bahaya
mengancam kehidupan penduduk, tedebih-lebih daerah yang dapat dipergunakan
untuk permukiman, usaha dan pertanian hanya sebagian kecil saja, yaitu kurang
darj 15 %.

Penyebaran penduduk tidak merata dan terpusat pada kota-kola QO%\, sedang-
kan 30% tersebar di daerah pedesaan-pedesaan. Penyebaran pendudurl ternyata
mengikuti pola penyebaran daerah dataran. Semakin ke arah utara penduduknya
semakin jarang. Penduduk memusat terutama di daerah jalur industri. Sedangkan
yang terpadat penduduknya di daerah megapolitan yang terpusat sekitar Tokyo
hingga Kobe dan sekitarnya. Urbanisasi merupakan masalah yang perlu segera
ditangani karena ternyata semakin lama semakin berkembang jurnlah kota-kaya
metropolitan. Hal ini rupanya erat dengan pertumbuhan industri.

Honsu sebagai bagian negara industri maka sebagian besar penduduknya ber-
gerak dalam sektor industri danjasa sedangkan yang bergerak dalam bidang perta-
nian hanya 30%. Keadaan industri di Honsu dan Jepang umumnya tidak memiliki
bahan baku yang diperlukan, seperti besi dan baja, tetapi justru industri dalam
bidang tersebut berkembang. Dapatlah dikatakan industri besi dan baja sangat
tergantung kepada negara penghasil batran baku. Kurang lebih 90% bahan industri
besinya mengimport dari luar dan batu bara sekitar 50%. Karena pertumbuhan
industrinya, baik industri elektronik dan industri lainnya maka standart of living
penduduknya meningkat dan cenderung untuk merubah makanan pokoknya dari
beras ke roti.

Walaupun industri modern bericembang pesat tetapi temyata masyarakat Pulau
Honsu mampu mempertahankan industri tradisionalnya. Karena letaknya yang
strategis sehingga merupakan pertemuan dua jalur perdagangan internasional yaitu
jalur perdagangan dari Eropa dan jalur perdagangan dari Amerika Utara. Honsu
terletak pada jalur lalu lintas laut maupun udara. Tidak kalah pentingnya pemnan
negara tetangga yang ternyata merupakan negara yang sedang berkembang sehing-
ga mudah dijadikan tempat pemasaran hasil industrinya. Lihat saja China, Viet-
nam, thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia dan banyak lainnya disekitarnya
adalah negeri sasaran eksport.

Walaupun Honsu merupakan daerah industri tetapi tidak mengesampingkan
masalah pertanian. Pertanian tetap mempunyai arti penting dalam perekonomian
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dalam neseri. Bahkan usaha peningkatan hasil pertanian terus-digalakkan. Keber-

il;ii-.*.-ff1u* *"rg"*U*Stcdn per[anian berarti juga mengusahakan untuk mence-

sah arus urbanisasi yang semakin meningkat'
"-'Ailirit;;;tA;"tt?i J"p*g satu d-aerah dengan yang lain_b-erbeda, terutama

."bil;i ;ilt;;;;.6;a;n il"'i tu-u uh ( s r ow ii s sb a s o n). sebagai contoh : 4i

;i;r9"-';ilt"r ffi;; t"di dalam setahui dapat-ditanam dua kali, sebaliknva{i
iffi; "t"* 

n"iv" *t, kili. Secara umum pertinim di Pulau Honsu dapat dibecz-

i.;;GAU;al" O""t"n pertanian yaitu: pertanian di daerah dataran rend=h

7f';T;ril:'n^;;t;;;;i'igasi aan'aaerali datara.r''lioeqi gPt!"al.Ya.g Pa la.

ffi;;;'; ;;r"p"fi"" p"it 
"iian 

ker in g 613u n on-i rri gas-i . D i .da er ah I ow I a=d

ffiijffd;"C ?;;'r*il iadi dan di daeiah upland sebigian padi dengan sistt m

irisasi dao mavoritas tanaman kering. ' :-^"il"tGftfi* p"i"f"oo-i* Hoilsu relatif pasat. 
-Sektor $dugtri terus berke=-

bans dan sektor |ertanianpun terus ditingkatkan' Honsu d1n lepalg umufluua
;;;[ ;d; t;maGrharit heraj ai perdagingan internasional, tetapi masalahn'a

-"-""t"i dimasa yang akan i"ting bdrsa-ing dengan Korea selatan, Taiwa r,

fr..ilr.i,i!, rtrii.yril^l-ittid aan indinesia ya'ng mJrupakan macan-macan Ar ia

bar'u."-'!"t"rr"*ya 
apabila tidak ada krisis moneter, pada era tahun,20o0,,Indoner ia

"ooloft"i" 
Jii*ia-plan bakal menguasai industri oiomotif dan industri dirgantaa'

a^" Uem'usat di hilau Jawa. DemiT<ian pula Korea, Malaysia dan China. Barangl a-

f i f"[io" tenaga kerjalah nanti yang akan merubah sejarah perkembangan p( la

perindustrian ili era tahun dua ribuan.

Luas Wilayah--I";r;idyah pulau Jawa sekitar 106.000 km', deog"n jumlah penduduk

mer,cap"i sekiiar t20 iuta orang nrerupakan salah satu faktor Peldqrgng Pe-merin-

t"l f",ion*tia untuk bJrusah" mi-ina"trtan penduduknya keluar dari Pulau Jawa'* 
G;;i;y"n l"p*g i.it" r+Z.ooO nilr;sedangkan Pulau Yo+:I sendiri hanya

."tit". l+.lOCiO -itt. O-"ig"n adanya luas wilayaliyang sempit dibarengi jumfalt

oenduduk vans banyak fierupakin salah satu falitoipendorong Jepang untuk
'"r""""a"t"i 

"i"p"nri.' 
Terlebih_iebih dari wilayah sesempit itu hanya l lT ny a_y ang

;;ffi;d; daeiah daratan, itupun telah semua daratan dapat digunakan. Dapat

dibav-anskan basairnana kepadatan penduduknya.---i"d;;w"t"yl 
aiaotoog oleh k&daan-keadaan wilayal yang sempit, purduduk

yattg b""y"t, iid"k ada [emungkinan untuk emigrasi, keadaan industri yang

il;;--,Ea;g"ttg"n yang tidak irenentu disertai penduduk yang bersifat ambisi,

-"t" Lip"rrT *It"yitt rierupakan jalan keluar yang paling baik yang mereka

lakukan._- 

ttasit dari expansi inilah makir luas wilayah Jepang pqry"h mencapai leberapa
o"g"1ai"i"ngga' diantaranya meliputi Taiwan, [(orea, Manchuria, Indonesia,
Shil"lin, Xuiit dan Ryu Kyu. Sesudah daerah jajahann-ya,-tgrlepas rnaka Jepang

kembali rte keadaan luis yang seperti sekarang yaitu 143.000 mil2. Fase pertama
]"*nn 

"r""nadakan 
ekspinsf adilah bermula-dari tiga daerah pusat kebudayaan

lah" iaitu aieon Satsuma, Izurna dan Yamato. Bangsa Ainu yang sebagian orang

;;rg;t"d;ebagai suku bangsa asli, terdesak keutanr dan ptilalarran {an lambat

i"""-U"rgt" lepaitg mendomiiir kepulauan Jepang. Dorongan utamaekspansi ini
adalah ka-rena tekrirangan daerah untuk pertanian. kemudian sisa-sisa bangsa Ainu
masih dapat dilihat di Ryukyu, Hol*aido (utara). Fase berikutnya Jepang menga-
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dakan ekspansi ke Ryukyu (1906) sampai 1876-1879. Kemudian ke Taiwan
(Formosa) tahun 1895 dan Kep. Kuril 1875, China (Perang Sino-Japanese) 1894 -
1895. SebelumperangPasifikwilayahjajahanJepangmeliputi: sebagianselatan
Kep. Sakalin, Ryukyu termasuk di dalamnya Pulau Okinawa, Taiwan (Formosa),
Korea, Kuril dan Manchuria juga Indonesia.

Sebagai sebab perang Pasific maka Jepang kehilangan beberapa daerah jaja-
hannya. Korea terlepas dari pengawasan Jepang, Ryukyu dan Okinawa dibawah
pengawasan Amerika Serikat. Sekarang Jepang hanya memiliki 4 pulau utama
yaitu Kyushu, Shikoku, Honshu dan Hokkaido. Honshu merupakan pulau terbesar
dan pusat perekonomian.
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