
Abstract
This study was written with the political events in the military government in Japan.

Political events which the writer suggested here is the event on 26 February 1936 or
better known as “Ni-ten-ni-roku-jiken. This event lasted for four days, from 26 to 29

February 1936. What is interesting in this event is the political thought of the perpetrators
of the young officers of the rank of lieutenant to captain. Since the beginning of the

Shoowa, Japan faces many difficulties that plagued the community, both in terms of
economic, social, or political. Of the many people who feel they are not satisfied with

the condition of the country at the time, came the young observer group from the armed
forces. The difficulties that occur in the Japanese nation that encourages groups of

young officers to think that Japan needs a restoration which they named “Restoration
Shoowa” (Shoowa-Ishin), which means the national reorganization by way of

revolution, an idea inspired by the success of restoration Meeji (Meeji -Ishin).
Key  Word  : Restoration Shoowa,The young officers, The spirit of Japan, The Military,

The Emperor

Pendahuluan
Peristiwa politik yang penulis kemukakan disini adalah peristiwa pada 26 Pebruari 1936 atau

lebih dikenal dengan nama “Ni-ten-ni-roku-jiken”. Gerakan yang terjadi pada masa pemerintahan
Shoowa ini merupakan gerakan politik militer terbesar di Jepang selama abad ke-20. Peristiwa
ini berlangsung selama empat hari, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Pebruari 1936. Yang
menarik dalam peristiwa ini adalah pemikiran politik pelakunya yaitu para perwira muda yang
berpangkat letnan sampai kapten.

Sejak awal masa Pemerintahan Shoowa, Jepang menghadapi berbagai kesulitan yang
melanda masyarakatnya, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Masyarakat umum
menganggap bahwa berbagai kesulitan itu terjadi akibat “perilaku” pemerintah yang berkolaborasi
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dengan kaum zaibatsu, dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak zaibatsu
untuk kepentingan pribadi bukan untuk kejayaan Jepang. Pemerintah dianggap tidak mampu
mengatasi berbagai kesulitan tersebut, bahkan kebijakan pemerintah dalam hal diplomasi luar
negeri dinilai mengakibatkan kedudukan Jepang dipandang remeh oleh kekuatan Barat terutama
Amerika dan Inggris. Dari sekian banyak masyarakat yang merasa tidak puas atas kondisi negeri
saat itu, muncullah kelompok pemerhati muda yang berasal dari angkatan bersenjata, adalah
sekelompok perwira muda yang berumur 22 tahun sampai 34 tahun. Kelompok perwira muda
ini merasa terpanggil untuk melakukan usaha memperbaiki keadaan dalam negeri. kelompok
perwira muda menganggap kenyataan yang dialami bangsanya saat itu disebabkan oleh ide-ide
Barat yang telah  terserap oleh orang-orang pemerintah. Kalau pengaruh pemikiran Barat ini
dibiarkan, mereka khawatir itu akan merusak lembaga luhur kekaisaran yang unik.

Berbagai kesulitan yang terjadi pada bangsa Jepang, mendorong kelompok perwira muda
untuk berpikir bahwa Jepang membutuhkan sebuah restorasi yang mereka namakan “Restorasi
Shoowa” (Shoowa-ishin) – reorganisasi nasional dengan jalan revolusi –, sebuah ide yang diilhami
oleh keberhasilan Restorasi Meeji (Meeji-ishin).

Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok perwira muda membuat rencana aksi
pemberontakan dan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah yang tidak mereka sukai.
Sebelumnya berbagai aksi dilakukan oleh aktivis-aktivis lain yang pada umumnya berasal dari
kelompok fanatik bersayap kanan, yaitu Peristiwa Maret (Sangatsu-jiken) dan Peristiwa Oktober
(Juugatsu-jiken) di tahun 1931, Peristiwa Ketsumeedan (Ketsumeedan-jiken) dan Peristiwa 15
Mei (Go-ten-ichigo-jiken) di tahun 1932, Peristiwa November (Juuichigatsu-jiken) di tahun 1934,
dan lain-lain. Namun, keseluruhan aksi tersebut gagal dan tidak membawa hasil sebagaimana
yang diharapkan. Aksi para perwira muda pada 26 Februari 1936 merupakan aksi terbesar dan
sekaligus terakhir dari serentetan aksi pada awal masa Shoowa.

Kelompok perwira muda berharap pengaruh “pem-baratan” kehidupan sosial Jepang dalam
segala segi akan hilang setelah cita restorasi berhasil. Para perwira muda ingin membawa
“semangat Jepang” (Nihon-seeshin) untuk melakukan perubahan nasional dengan membentuk
sistem pemerintahan dibawah kaisar. Untuk mencapai cita-citanya tersebut cara satu-satunya
yang dapat mereka tempuh adalah kudeta. Ternyata kudeta yang mereka lakukan itu mengalami
kegagalan dan cita-cita mulia mereka untuk membentuk sistem pemerintahan di bawah  kaisar
pun ikut gagal.

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka timbul pertanyaan yang

menjadi pokok permasalahan, yaitu mengapa aksi yang dilakukan oleh kelompok perwira muda
mengalami kegagalam dalam mewujudkan keinginannya?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah memahami sampai sejauh mana pemikiran politik dalam militer

Jepang khususnya para perwira muda Jepang dalam kontribusinya terhadap kemajuan
bangsanya. Selanjutnya diharapkan menambah wawasan kita mengenai beberapa kejadian
politik militer pada masa lampau di masa pemerintahan Shoowa Jepang dan juga dapat
memperkaya informasi mengenai studi tentang peran politik militer Jepang pada masa Shoowa.
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Metode Penelitian
Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan
data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan penyebab kegagalan ‘Restorasi
Showa’ pada gerakan politik 26 Februari 1936, Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah
pendekatan Grounded (penyusunan teori dari bawah), dimana penelitian ini bisa memahami
secara komprehenshif tentang para perwira muda. Penyusunan Grounded Theory perlu dipahami
tiga unsur dasar grounded theory yaitu konsep, kategori, dan proposisi. Konsep adalah suatu
kajian dasar karena hal itu dibentuk dari konseptualisasi data berdasarkan teori yang disusun.
Kategori didefinisikan sebagai kumpulan yang lebih tinggi dan lebih abstrak dari konsep. Sedangkan
proposisi menunjukkan hubungan-hubungan kesimpulan. Antara satu kategori dan konsep-
konsep yang menyertainya dan diantara kategori yang diskrit, unsur ini dinamakan ‘hipotesis’.
(Lexy, 2007: 72,73).

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yakni di Tokyo, Jepang, diantaranya markas granisun Angkatan Darat, Hotel

Sanno, dan tempat kejadian peristiwa 26 Pebruari 1936. Penelitian ini dilakukan mulai pada saat
penulis berkesempatan memperoleh beasiswa pertukaran mahasiswa selama satu tahun di
universitas Chiba, Jepang, yaitu dari tanggal 01 Oktober 1998 sampai dengan tanggal 30
September 1999.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang menjadi perhatian penulis, yaitu data primer, dimana data-

data dapat melalui observasi dan penulis menyusun berbagai keterangan dan menceritakan
kembali apa yang telah dikemukakan oleh para pakar militer politik Jepang modern di dalam
buku-buku tersebut sesuai dengan permasalahan penulis yang telah diketengahkan di depan,
dengan sedikit memasukkan pandangan penulis sendiri. Sumber keterangan dan pembahasan
yang dipaparkan di dalam penelitian ini sengaja tidak penulis sebutkan dalam teks kecuali yang
dianggap perlu dan penting saja.

Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari catatat dan mengedepankan pengunaan
metode dokumentasi, dimana penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
dokumen, buku, surat kabar, majalah, transkrip, prasasti, dan lain-lain yang berkaitan dengan
peristiwa politik militer Jepang pada masa Shoowa.

Pengunaan Dokumen
Pengunaan dokumen ini dibedakan menjadi. Pertama, dokumen resmi. Kedua, dokumen

pribadi, dan ketiga, kajian isi (Content Analysis). Guba dan Lincoln (19981:228) membedakan
antara dokumen dan record. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Sedangkan dokumen ialah
setiap bahan tertulis atau film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan
seorang penyidik (Lexy  : 2007 : 216).

Penelitian yang mengunakan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal.
Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat
tertentu. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkanoleh suatu
lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media
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massa (Lexy   : 2007 : 219).
Keterangan dan pembahasan di dalam penelitian  ini diambil dari buku-buku dan dokumen-

dokumen tentang Peristiwa 26 Pebruari dan tentang politik militer Jepang pada masa Shoowa.
Penulis menyusun dan mendeskripsikan apa yang telah dikemukakan oleh para pakar politik
militer Jepang modern di dalam buku-buku tersebut sesuai dengan permasalahan penulis yang
telah diketengahkan di depan.

Kerangka Teori
Teori Konflik

Menurut Paul Conn (Ramlan, 1992 : 154), situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi
konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik menang-menang (non zero-sum conflict).
Konflik menang-kalah adalah situasi konflik yang bersifat antagonistic sehingga tidak
memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam
hal ini yang terlibat konflik politik dalam sipil-militer adalah para perwira muda dan pemerintah
yang berkuasa, yaitu Tenno keika, pemimpin tertinggi militer Jepang.

Konflik menang-menang ialah suatu situasi konflik dalam mana pihak-pihak yang terlibat
dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua
pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Ciri struktur konflik ini adalah dialog,
konpromi, dan kerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan kedua belah
pihak.

Intensitas konflik tidak sama artinya dengan konflik yang mengandung kekerasan. Intensitas
konflik mengarah pada tingat keterlibatan para perwira muda dalam peristiwa 26 Pebruari 1936.
Konflik yang mengandung kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik daripada sebab-sebabnya.
Termasuk senjata yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk menyatakan
permusuhan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas dan violence (kekerasan) ada dua aspek,
yaitu pertama segi eksternal. Aspek ini meliputi kondisi organisasi, stratifikasi social, kelas, dan
kemungkinan perubahan status. Kedua segi internal, faktor yang mempengaruhi intensitas suatu
konflik adalah besar-kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan, dan besar-kecilnya risiko yang
timbul dari konflik tersebut.

Teori  Bangsa-Negara
Pengertian bangsa dalam istilah satu bangsa berbeda dengan pengertian bangsa dalam

istilah bangsa-negara (nation-state). Bangsa dalam bangsa-negara mencakup jumlah kelompok
masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas daripada bangsa dalam suku bangsa.
Kesamaan identitas cultural dalam suku bangsa lebih sempit cakupannya daripada identitas
cultural dalam bangsa-negara. Ben Anderson, seorang ilmuwan politik dari Universitas Cornell
merumuskan pengertian bangsa secara unik.

Menurut Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (imagined political
community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat (Ramlan, 1992:42).

Sedangkan Negara didefinisikan oleh beberapa ahli politik diantaranya Roger H.Soltau
menyatakan bahwa negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold J.Leski
mengatakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat
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memaksa yang secara  sah lebih berkuasa daripada individu yang merupakan bagian dari
masyarakat (Budiarjo;2003) .

 Negara dapat disimpulkan adalah Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan
perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang
sah.  Negara  bersifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.

Menurut Charles E Merriam fungsi negara adalah untuk keamanan ekstern , ketertiban
intern, keadilan, kesejahteraan, kebebasan  (Budiarjo, 2003)

Tinjauan Pustaka
Kelompok Bersenjata (Militer)

Ruling Class juga disebut political class (klas politik) dan dengan sendirinya politik
menimbulkan persoalan kekuatan (power).  Menurut  F.A.M de Voltaire, mengatakan raja pertama
adalah seorang tentara. Pada mulanya dalam sejarah umat manusia, golongan memerintah
terdiri dari golongan militer (men of the sword) atau orang yang berpedang. Golongan ini berpartner
dengan men of the pen (para cerdik pandai) seperti Ulama (Islam), gerejawan (katolik), para
brahmana (Hindu).

Militer adalah seorang ahli perang atau ahli menggunakan kekerasan. Tatanan masyarakat
Jepang yang bisa dianalogkan dengan militer adalah kaum samurai. Samurai adalah sama
dengan militer modern. Revolusi Meiji merupakan sukses golongan militer dalam upaya
industrialisasi dan moderenisasi suatu Negara Asia.  Rezim Meiji adalah adalah sebuah rezim
kekaisaran tradisional yang berusia lama, yang secara cerdik mengunakan dukungan samurai
bawahan untuk menghabisi riwayat dominasi sebuah kasta militer yang rapuh karena feodalisme
yang korup dan irasional.

Perwira Muda
Kelompok perwira muda terbentuk pada pertengahan tahun 1920-an di Akademi Angkatan

Darat Tookyoo. Pada waktu itu Kepala Akademi Militer dijabat oleh Mazaki. Semasa menjadi
kepala sekolah itu, Mazaki selalu menanamkan pada siswanya pentingnya patriotisme dan
nasionalisme. Untuk lebih memahami pengetahuan tentang nasionalisme, para siswa kemudian
masuk Daigakuryoo.2

Setelah mereka benar-benar paham konsep nasionalisme, salah seorang penggerak para
perwira muda Nishida Mitsugu bersama teman-temannya secara terselubung mendirikan
Tenkentoo (nama organisasi untuk memperjuangkan reformasi) tahun 1927. Anggota kelompok
intinya adalah Ookura Eeichi, Muranaka Kooji, Kooda Kiyosada, Andoo Teruzoo, Koono Hisashi,
dan Suematsu Tahee. Selain itu terdapat juga pemimpin perwira muda angkatan laut Fuji’i
Hitoshi dan Koga Kiyoshi (keduanya penentang Perjanjian Angkatan Laut London). Organisasi
itu kemudian tidak bertahan lama. Pihak polisi militer mengumumkan bahwa organisasi itu
dianggap ilegal kemudian dibubarkan.

Meskipun organisasi Nishida dan kawan-kawan dibubarkan, anggota kelompok baik dari
angkatan darat maupun angkatan laut telah memelihara hubungan yang baik. Pada tahun 1930
mereka pun sudah membentuk simpatisan di daerah-daerah. hubungan baik itulah yang menjadi

2 Daigakuryoo merupakan sebuah lembaga penelitian yang mengajarkan nasionalisme. Lembaga ini didirikan oleh seorang
sipil sayap kanan Ookawa Shuumee pada tahun 1923.

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011 5



landasan kuat bagi mereka untuk melakukan aksi-aksi teroris selanjutnya.
Pada perkembangan berikutnya, sekitar akhir tahun 1930 timbul gagasan para perwira muda

untuk membuat sebuah restorasi yang mereka namakan “Restorasi Shoowa”. Ide itu muncul
karena mereka ingin melakukan perubahan nasional untuk mengangkat harkat rakyat pedesaan
yang menderita.

Restorasi Showa
 “Restorasi Shoowa” (Shoowa-ishin), yang berarti reorganisasi nasional dengan jalan

revolusi, sebuah ide yang diilhami oleh keberhasilan Restorasi Meeji (Meeji-ishin). Ide restorasi
ini mengarah pada semangat nasionalisme Jepang yang mengagungkan keberadaan kaisar.
Menurut J.S Mill (1806-1873) bahwa semangat restorasi atau nasionalitas sebagai kondisi
esensial dari stabilitas dalam masyarakat politik ketika nasionalitas berisi perasaan tentang
kepentingan bersama di antara mereka yang hidup di bawah pemerintahan yang sama.
Semangat nasionalitas ditanamkan kaisar melalui konsep fasisme Jepang. Konsep fasisme
Jepang tidak dapat dipisahkan dari Restorasi Meiji. Fasisme di Jepang dipelopori oleh Perdana
Menteri Tanaka, masa pemerintahan Kaisar Hirohito dan dikembangkan oleh Perdana Menteri
Hideki Tojo.

Untuk memperkuat kedudukannya sebagai negara fasis, Kaisar Hirohito melakukan beberapa
hal, yaitu mengagungkan semangat bushido, menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang anti militer,
melakukan perluasan wilayah ke negara-negara terdekat seperti Korea, Manchuria, dan Cina,
memodernisasi angkatan perang, mengenalkan ajaran shinto Hakko I Chiu yaitu dunia sebagai
satu keluarga yang dipimpin oleh Jepang. Berkembangnya negara-negara fasis seperti Italia,
Jerman, dan Jepang membuat situasi politik di kawasan Eropa semakin menghangat, dan
diwarnai dengan ketegangan yang mendorong terjadinya Perang Dunia II. Semangat bushido
yang diagungkan dalam fasisme Jepang diartikan sebagai semangat berani mati. Semangat ini
juga mencerminkan etos yang tinggi.

Kondisi Perekonomian Jepang Terutama di Pedesaan
Sejak awal pemerintahan Shoowa menyadari bahwa Perang Dunia Pertama berakibat sangat

buruk terhadap situasi dalam negeri Jepang terutama perekonomian. Ketika Perang Dunia
Pertama berakhir pada tahun 1919, dapat dikatakan perekonomian Jepang sudah mulai
memburuk. Padahal, pada masa Perang Dunia Pertama perekonomian Jepang berkembang
sangat pesat. Jepang berada di pihak Inggris, Francis, dan Rusia yaitu negara-negara yang
menang perang. Sementara negara-negara Eropa sibuk dengan perang, Jepang yang merebut
daerah jajahan Jerman di Shantung (Cina) dapat memperoleh keuntungan perdagangan di
daerah itu. Pada waktu itu Jepang banyak menghasilkan produk industri tekstil (kain katun dan
sutra), dan memajukan usaha Pengapalan, bidang usaha yang banyak didominasi negara-
negara Eropa dulu.

Pada bulan September tahun 1923, perekonomian Jepang terpukul lagi dengan terjadinya
gempa bumi besar yang melanda daerah Kantoo. Gempa bumi itu menghancurkan daerah-
daerah yang merupakan pusat industri Jepang, yaitu Tookyoo dan sekitarnya. Kondisi
perekonomian Jepang yang terpukul berkali-kali itu mengakibatkan utang-utang bank menumpuk.
Untuk mengatasi situasi tersebut, pada bulan April 1927 Perdana Manteri Tanaka Gi’ichi
menjalankan moratorium selama tiga minggu. Hal itu dilakukan pemerintah untuk memberi
waktu pada bank yang bermasalah untuk mengatasi krisisnya. Dengan adanya moratorium itu,
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krisis yang terjadi pada bank kecil dan menengah bisa diatasi dan uang nasabah pun menjadi
selamat. Namun, krisis itu meninggalkan ketidakpercayaan masyarakat pada bank kecil dan
menengah. Kebanyakan dana nasabah dipindahkan ke bank-bank besar, yaitu bank milik zaibatsu.
Jadi, ketika rakyat kecil semakin menderita, justru zaibatsu semakin kuat. Hal itu mengakibatkan
kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya semakin besar.

Kesulitan hidup petani kecil itu ternyata juga bersamaan dengan kegagalan panen pada
tahun 1931 di daerah Hokkaido dan Toohoku. Kemudian pada tahun 1934 terjadi kekeringan
hebat yang menyebabkan kegagalan panen besar-besaran di daerah utara dan timur Jepang.
Para buruh pabrik yang di PHK tersebut kebanyakan anak-anak muda pedesaan yang merantau
ke kota. Namun, karena tidak bisa bekerja lagi di kota, mereka kembali ke desa, tetapi di desa
pun mereka tidak ada pekerjaan dan tidak ada makanan. Akhirnya, anak laki-laki desa yang di
PHK tadi berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada jalan lain saat itu
kecuali menjadi tentara. Makanya, pada waktu itu banyak anak muda pedesaan berbondong-
bondong menjadi tentara nasional.

Setelah anak-anak desa menjadi prajurit, atasannya yaitu para perwira muda yang kebanyakan
berasal dari keluarga elit di perkotaan mendengarkan cerita prajurit bawahannya dan merasa
tidak tega serta tidak sampai hati melihat betapa menderitanya rakyat pedesaan, kemudian
mereka berusaha untuk melakukan sesuatu yang dapat mambantu rakyat pedesaan. Para perwira
muda menganggap bahwa pederitaan rakyat desa itu akibat ulah para pejabat pemerintah yang
mereka anggap “penjahat”. Nampaknya pemerintah sudah tidak mampu lagi mengatasi krisis
ekonomi rakyat. Karena itu, para perwira muda yang dipimpin Isobe Asaichi dan kawan-kawan
berpikir bahwa Jepang memerlukan sebuah restorasi dengan mengembalikan kekuasaan
kepada kaisar yang suci. Inilah salah satu yang mendorong para perwira muda untuk melakukan
Peristiwa 26 Pebruari [Kawara, 1990:63].

Pertentangan Antara Pemerintah Sipil dan Militer
Sejak tahun 1924, pemerintahan Jepang dikuasai oleh orang-orang sipil. Hamaguchi, seorang

sipil yang menjadi perdana menteri pada tahun 1929 merupakan orang yang sangat menentang
militerisme. Pada bulan April 1930, pemerintah sipil di bawah Hamaguchi menandatangani
Perjanjian Angkatan Laut London yang membatasi jumlah tonase kapal perang pelengkap.
Perjanjian itu merupakan lanjutan dari perjanjian yang dibuat di Washington pada tahun 1922.
Perjanjian yang diadakan di London ini diikuti oleh lima negara besar, yaitu Jepang, Amerika,
Inggris, Prancis, dan Italia. Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Wakatsuki Reejiroo dan Takarabe
Takeshi menyetujui rasio tonase kapal perang pelengkap 10-10-6,975 untuk Amerika, Inggris,
dan Jepang. Rasio tonase yang ditandatangani itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak militer.
Meskipun delegasi Jepang sudah memperjuangkan rasio 10-10-7, karena didesak oleh delegasi
Amerika dan Inggris, akhirnya delegasi dan kabinet mengalah dengan rasio 10-10-6,975.
Keputusan delegasi itu dibuat tanpa sepengetahuan kalangan militer [Sasaki, 1995:24].

Setelah perjanjian itu ditandatangani, munculah perdebatan antara militer dan kabinet.
Kalangan militer yang merasa dilangkahi mempermasalahkan perjanjian itu dalam sidang diet.
Mereka mengutuk tindakan pemerintah sipil yang terlanjur menandatangani perjanjian itu. Mereka
membuat alasan dengan mengklaim bahwa pemerintah sipil sudah melanggar hak
pengomandoan yang ada di tangan kaisar. Tindakan kabinet itu dinilai pihak militer sudah
menyalahi konstitusi. Secara konstitusi Meiji yang berlaku saat itu, bahwa kaisar mempunyai
wewenang untuk membuat perjanjian-perjanjian, dan pihak militer bertanggung jawab kepada
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kaisar dalam masalah yang berkaitan dengan militer. Karena itu, menurut pihak militer, semestinya
yang menentukan besar kecilnya persenjataan adalah militer, dan bilamana kabinet
menandatangani perjanjian tentang persenjataan tanpa persetujuan militer, secara tidak langsung
pemerintah sipil melanggar hak kaisar [Oouchi, 1984:279-282].

Di sisi lain, pemerintah sipil juga mempunyai alasan. Mereka menyatakan bahwa perjanjian
itu merupakan masalah diplomasi yang seharusnya berada di tangan kabinet bukan militer.
Akhirnya perjanjian itu diratifikasi sebagaimana yang diingini oleh kabinet, tetapi masalah ini
meninggalkan permusuhan yang mendalam di antara pemerintah sipil dan militer beserta
kelompok sayap kanan. Terutama kelompok sayap kanan tidak menerima dan tidak memaafkan
tindakan pemerintah yang dianggap melangkahi wewenang kaisar. Setelah perjanjian Angkatan
Laut London itu diratifikasi, di dalam tubuh angkatan laut muncul dua kubu yang saling
bertentangan. Dua kubu itu adalah Jooyakuha yang merupakan faksi yang menyetujui perjanjian
itu dan Kantaiha yang tidak hanya tidak menyetujui perjanjian itu, tetapi juga menentang adanya
pembatasan jumlah tonase. Jooyakuha didukung oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintah
seperti Hamaguchi, Takarabe (menteri angkatan laut), Wakatsuki (mantan perdana menteri),
dan Okada Keesuke (anggota dewan tertinggi militer)3. Sedangkan Kantaiha didukung oleh
Kepala Staf AL (gunreebusoochoo) Katoo Kanji, para perwira muda angkatan darat dan angkatan
laut. Dalam perselisihan itu, kelompok Kantaiha akhirnya lebih dominan (Sasaki, 1995:24). Setiap
kali tentara di lapangan mau bergerak maju, ada saja gangguan dari pemerintah sipil yang
selalu menghalang-halangi kehendak tentara itu. Pimpinan militer termasuk menteri AD ketika
itu memang berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Di satu sisi mereka sangat setuju
dengan usulan perwira di lapangan, tetapi di lain sisi juga harus tunduk kepada keputusan
pemerintah.

Perpecahan dalam Angkatan Darat
Sekitar tahun 1931, dalam tubuh militer terutama angkatan darat mulai terjadi perpecahan.

Sejak saat itu tubuh militer sendiri terpilah menjadi dua faksi yang saling berseteru untuk
memperebutkan posisi periling dalam angkatan darat dan pemerintah. Dua faksi yang berlawanan
itu adalah faksi bernama Koodooha dan Tooseeha. Posisi penting dalam militer itu adalah jabatan
menteri AD. Jabatan menteri AD itu memang merupakan posisi yang mempunyai pengaruh
besar dalam menentukan siapakah yang duduk dalam jabatan strategis di AD. Faksi Koodooha
sebenamya sudah ada sejak tahun 1920-an. Pada waktu itu yang mencetuskan Koodooha
adalah Araki Sadao dan Mazaki Jinzaburoo. Araki mencetuskan nama Koodooha yang asal
katanya dari “koo” yang berarti kaisar dan “doo” yang berarti jalan. Dari nama itu dapat disimpulkan
bahwa, mereka adalah orang-orang yang fanatik kepada kaisar.

Ada beberapa orang Koodooha yang pernah mengajar di Akademi Angkatan Darat,4 bahkan
Mazaki dan Araki pernah menjadi kepala sekolah di akademi itu. Semasa menjadi guru, Mazaki
dan Araki selalu mengajarkan pada anak didiknya pemahaman ciri khas negara Jepang yang
memiliki lembaga kekaisaran dan menanamkan nasionalisme yang berdasarkan kesetiaan
kepada kaisar. Usia yang masih muda dan sifat patriotis, menjadikan siswa-siswa mereka sangat
antusias menanggapi ajaran-ajaran itu, sehingga mereka, Araki dan Mazaki, pun menjadi populer

3 “Dewan Tertinggi  Militer” itu terjemahan dari  gunji-sangi-in.  Dewan ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam militer,
sehingga setiap keputusan dewan mempunyai pengaruh yang kuat dalam militer.

4  Istilah Jepangnya adalah Tookyoo-rikugun-daigakkoo
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di kalangan para siswa dan para perwira muda lulusan akademi itu. Jadi, Koodooha itu lama-lama
menjadi besar karena didukung oleh para perwira muda yang fanatik. [Shillony, 1973:14-18].

Orang-orang Koodooha selalu menganggap bahwa esensi negara Jepang berada pada
kaisar yang bersifat mulia dan mutlak yang tiada taranya. Menurut mereka, kaisar merupakan
pewaris sejarah dan mempunyai kedudukan tersendiri dalam struktur negara sebagai keturunan
dewa. Mereka menentang pemikiran Barat yang mempengaruhi pejabat pemerintah, para politisi,
dan perwira tinggi militer. Bagi mereka, konsep Barat yang menganggap kaisar hanya sebagai
salah satu jabatan itu sudah sangat merendahkan keberadaan lembaga kekaisaran. Karena itu,
Mazaki dan kawan-kawan mengutuk pengaruh pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan ciri
khas negara Jepang di bawah Kaisar Yang Mulia. Menurut mereka, pengaruh pemikiran Barat
itu tercermin dalam sikap para politisi yang korup, kaum konglomerat yang mementingkan diri
sendiri, dan adanya dominasi klan tertentu dalam militer.

Para perwira muda yang bergabung dengan kelompok Koodooha itu lama-lama semakin
fanatik. Kemudian mereka merencanakan untuk melakukan perubahan, yaitu membentuk
pemerintah militer dengan cara kudeta pada tahun 1930. Melihat radikalisme Koodooha, muncul
kelompok lain yang terkenal dengan nama Tooseeha sebagai tandingannya. Anggota kelompok
ini sebagian besar perwira-perwira tinggi yang berpangkat kolonel sampai jendral yang
berpengalaman, bukan perwira-perwira yang muda.

Orang-orang Tooseeha itu sebagian besar lulus sekolah akademi militer di Barat. Mereka
berwawasan lebih luas, pintar dalam masalah politik, dan ahli dalam membuat strategi aksi
militer. Tooseeha sebagai kelompok pengimbang dari Koodooha itu bermaksud mengontrol
tindakan para perwira muda Koodooha yang menyimpang dari kedisiplinan militer. Mereka
sementara lebih cenderung memihak pemerintah. Memang mereka pun prihatin terhadap
keadaan negara Jepang yang terpuruk dan menginginkan membentuk pemerintah militer, tetapi
mereka tidak menginginkan perubahan yang drastis melalui revolusi atau kudeta sebagaimana
yang diinginkan oleh para perwira muda Koodooha. Tooseeha menginginkan perubahan secara
bertahap tanpa gejolak yang besar.

Pada bulan November 1934, perseteruan antara Koodooha dan Tooseeha itu semakin
memuncak. Pada waktu itu menteri AD memerintahkan polisi militer untuk menangkap Isobe
Asaichi dan Muranaka Kooji yang merupakan pimpinan perwira muda Koodooha. Mereka dituduh
merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintah bersama dengan siswa-siswa akademi
militer. Peristiwa penangkapan terhadap Isobe dan kawan-kawan ini disebut dengan Peristiwa
November (Juuichigatsu-jiken) (tentang peristiwa ini lihat halaman 33).

Tuduhan yang ditujukan terhadap mereka itu tidak tepat dan tidak ada bukti yang kuat atas isu
keterlibatan mereka itu. Sebenarnya tuduhan itu hanyalah dibuat-buat oleh orang-orang Tooseeha
agar Koodooha tersingkir. Mereka merekayasa penangkapan itu. Padahal, Isobe dan Muranaka
sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan kudeta. Akhirnya pada bulan Maret
1935, Isobe dan Murakana dipecat dari dinas aktif militer. Setelah dipecat, Isobe dan Muranaka
yang merasa tersingkirkan itu membuat pamflet dan menyebarkannya ke tempat-tempat umum.
Pamflet yang berjudul “Beberapa Pandangan mengenai Usaha Perbaikan Angkatan Darat”
(Shukugun ni kansuru ikensho) itu berisi kecaman terhadap sikap perwira tinggi Tooseeha yang
menyulut terjadinya perpecahan dalam AD. Pamflet yang membocorkan rahasia-rahasia di dalam
AD itu berakibat buruk bagi Koodooha di luar sangkaan mereka karena sejak saat itu, Tooseeha
selalu meningkatkan pengawasan terhadap perwira-perwira muda Koodooha.

Pada tanggal 16 Juli 1935, menteri AD melakukan mutasi di jajaran perwira tinggi angkatan
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darat. Yang dimutasi adalah Mazaki (pemimpin Koodooha). Ketika itu Mazaki dipecat dari jabatan
inspektur jendral pendidikan militer. Hal ini merupakan pukulan fatal bagi Koodooha. Mutasi
yang diperintah oleh menteri AD sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu. Tetapi,
Mazaki yang bersikeras tidak mau menurut malah sengaja membocorkannya kepada para
perwira muda dengan mengklaim bahwa pemecatan itu tidak sah, hanya dibuat-buat oleh orang-
orang Tooseeha atas prakarsa Nagata dan Hayashi untuk menyingkirkannya. Setelah itu, Mazaki
membocorkan peristiwa pemecatannya disertai cerita-cerita rekayasa sendiri yang membenarkan
posisinya kepada para perwira muda Koodooha yang sangat fanatik. Para perwira muda yang
mendengarkan itu menjadi marah dan bermaksud untuk melakukan tindakan balasan dengan
mengancam orang-orang Tooseeha.

Setelah Peristiwa November dan pemecatan Mazaki, kekecewaan para perwira muda
Koodooha sulit untuk dikendalikan. Pada tanggal 12 Agustus 1935, seorang perwira muda yang
bernama Aizawa Saburoo membunuh Nagata Tetsuzan yang dianggap dalang atas tersingkirnya
para perwira tinggi Koodooha seperti Peristiwa November 1934 dan pemecatan Mazaki pada
bulan Juli 1935.

Sejak pertengahan bulan Agustus 1935 itu, para perwira muda yang merasa tersingkir mulai
memikirkan rencana kudeta secara lebih kongkret untuk membinasakan pejabat pemerintah
dan orang-orang Tooseeha. Rentetan peristiwa mulai dari Peristiwa November, pemecatan
Mazaki sampai pembunuhan Nagata itu lama-lama mendorong para perwira muda Koodooha
untuk membuat rencana aksi kudeta yang nyata sebagai satu-satunya pemecahan atas keadaan
serba buntu yang dialaminya [Oouchi, 1984:407].

Gerakan 26 Pebruari : Gerakan Politik Para Perwira Muda
Setelah tiga bulan lebih melakukan persiapan demi persiapan dengan semangat sebagai

patriot, akhirnya seluruh kelompok perwira muda berketeguhan hati untuk melakukan aksi
pembunuhan terhadap “penjahat-penjahat” pada tanggal 26 Pebruari 1936.

Pada tanggal 26 Pebruari, di pagi yang bersalju, sekitar pukul 02.00 dini hari, sebuah terompet
dibunyikan di markas militer resimen infantri pertama di Roppongi, resimen infantri ketiga di
Azabu, dan resimen infantri ketiga pasukan khusus pengawal istana di Akasaka. Suara terompet
itu menandakan dimulainya sebuah aksi kudeta besar pada masa Shoowa. Beberapa perwira
aksi memimpin apel besar dan mengumumkan kepada prajuritnya bahwa pagi itu akan diadakan
aksi penyerangan ke pusat pemerintahan Tookyoo untuk membinasakan para penjahat yang
telah membuat rakyat menderita. Bendera yang berslogan “Son’noo Tookari”5 dikibarkan. (Shillony,
1973:135).

Dampak Politik Yang Ditimbulkan
1. Dampak Hukum dan Politik Terhadap Perwira Muda

Pada tanggal 1 Maret, menteri angkatan darat menyatakan bahwa para perwira muda yang
terlibat dipecat dengan resmi dari dinas militer. Beberapa hari kemudian kaisar menunjuk Hirota
Kooki sebagai perdana menteri yang baru menggantikan Okada. Hirota yang juga termasuk
Tooseeha menunjuk Terauchi Hisaichi sebagai Menteri AD yang baru. Terauchi mempunyai
tugas menyelesaikan kasus para perwira muda yang melakukan kudeta terhadap negara.

Pada tanggal 4 Maret Menteri AD membentuk Dewan Mahkamah Militer Istimewa (Tokubetsu-

5 Istilah  Soonoo  Tookan dalam bahasa Indonesia berarti “hormati kaisar, hancurkan pengkhianat negara”.
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gunpoo-kaigi) dan memutuskan bahwa sidang mahkamah militer itu rahasia, tidak terbuka untuk
umum, dan menunjuk Ishimoto Torazoo sebagai ketua hakim yang mengadili para perwira
muda. Setelah kurang lebih 1400 orang yang terlibat diintrogasi, berdasarkan bukti yang ada,
Dewan Mahkamah Militer Istimewa memutuskan bahwa hanya 123 orang yang dinyatakan
bersalah dan dijadikan terdakwa, yaitu 19 orang perwira muda, 74 orang bintara, 19 orang
prajurit tanpa pangkat, satu orang pumawirawan, dan 10 orang sipil [Takahashi, 1965:179].

Pada tanggal 28 April, mulai diselenggarakan persidangan bagj 19 orang perwira muda. Di
bawah dewan hakim yang diketuai oleh Ishimoto, para perwira muda tidak diberi kesempatan
secara leluasa untuk mengungkapkan motif mereka. Kawashima yang mewakili perwira tinggi
Koodooha mengatakan bahwa para perwira muda sudah melakukan kesalahan besar, yakni
mengerahkan tentara nasional tanpa perintah dari pimpinan militer dan juga tidak menuruti
perintah Kaisar agar menarik diri dari lokasi yang sudah diduduki. Padahal mereka mengetahui
bahwa orang yang melawan perintah kaisar adalah pembangkang.

2. Menguatnya Kekuasaan Tooseeha
Setelah gerakan militer para perwira muda, Tooseeha berhasil mengokohkan kekuatan

mereka di dalam AD. Tooseeha merupakan kumpulan orang yang mempunyai wawasan yang
luas di diet, bahkan sampai tahun 1945 yang menjadi perdana menteri selalu dari angkatan
darat. Ditunjuknya Terauchi sebagai Menteri AD dan Sugiyama sebagai kepala staf AD semakin
menambah kekuatan Tooseeha dalam militer. Di bawah kekuasaannya, orang-orang Tooseeha
mengadakan pembersihan di lingkungan angkatan darat terutama terhadap Koodooha. Semua
anggota Koodooha yang terlibat itu ditahan dan dikucilkan. Tooseeha memecat dan mengucilkan
pemimpin Koodooha, yaitu Mazaki, Araki, dan lain-lain sampai beberapa tahun.

Hasil Penelitian
1. Sikap Kaisar terhadap Gerakan Politik Para Perwira Muda

Ketika berita terjadinya aksi pembunuhan pada pagi hari tanggal 26 Pebruari terdengar oleh
kalangan istana, kaisar menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kaisar dengan muka masam
mengatakan para pelaku pembunuhan itu adalah “pengkhianat negara”. Kawashima yang datang
untuk melaporkan tentang adanya peristiwa berdarah itu menyela dengan mengatakan bahwa
tindakan perwira muda itu didasari oleh kesetiaan mereka kepada kaisar yang mulia dan negara
yang suci. Dengan sikap yang tegas, kaisar memerintahkan Kawashima agar segera menumpas
pemberontak dan dengan nada yang marah mengatakan,

“Mereka telah membunuh para pembantu kepercayaan saya. Motif mereka sebaik apapun
pembenaran apa yang dapat diterima atas kebrutalan tindakan mereka? Saya
memerintahkan untuk menumpas pemberontak itu segera.” Honjoo Shigeru yang khawatir
bahwa penggunaan kata “pemberontak” akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan
militer menyela, “Mungkin Paduka Yang Mulia berkenan mempertimbangkan
penggunaan kata pemberontak.” Akan tetapi kaisar tetap pada pendiriannya dan berkata,
“Tentara yang bertindak tanpa perintah saya bukanlah prajuritku. Mereka adalah
pemberontak!” (Kawara, 1990:I72).

Sikap kaisar di atas terlihat sangat berbeda dengan sikap sebelumnya yang selalu patuh
terhadap apa yang diingini oleh pihak militer. Kaisar mengritik keras pekerjaan perwira tinggi
militer yang lambat memberikan komando kepada pasukannya untuk menumpas para
pemberontak. Kaisar Hirohito adalah seorang yang pintar, ramah, menghormati pembantu
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terdekatnya, tetapi juga kadangkala tidak tegas dalam bertindak. Namun dalam Peristiwa 26
Pebruari ini, kaisar memperlihatkan sikap yang tegas yang terkesan berbeda dari biasanya.
Semenjak hari pertama sampai selesai pemberontakan, kaisar selalu bersikap tegas dan marah.

Menurut penulis, kemarahan kaisar yang diperlihatkannya sejak hari pertama sampai
selesainya pemberontakan itu lebih disebabkan karena dia merasa sangat dirugikan atas
terbunuhnya para pembantu kepercayaannya. Melihat usianya yang begitu muda (berumur 34
tahun), kaisar memang belum berpengalaman dalam memimpin negara. Pada waktu itu kaisar
yang hanya mempunyai keahlian dalam bidang biologi harus mengandalkan sesepuh-sesepuh
baik militer maupun sipil seperti Makino, Saitoo, Suzuki, Honjoo, Araki, dan yang lainnya. Kepada
para sesepuh militer itulah kaisar selalu minta petunjuk dan nasehat dalam mengatasi persoalan-
persoalan negara.

2.  Sikap Perwira Tinggi Militer
Setelah melihat sikap kaisar yang tegas, Dewan Tertinggi Militer (Gunji-sangi-iri) mulai mencari

akal untuk menyelesaikan aksi para perwira muda. Untuk mencegah situasi dalam negeri agar
tidak memburuk, pada sore hari tanggal 26 Pebruari anggota dewan segera mengadakan
pertemuan. Keputusan rapat Dewan Tertinggi Militer itu menjadi sah dan memiliki wewenang
jika rapat itu dibuka atas permintaan kaisar yang merupakan panglima tertinggi militer. Namun
rapat dewan kali ini diselenggarakan bukan atas permintaan kaisar tetapi atas inisiatif anggota
dewan yang memihak Koodooha. Dengan demikian, dilihat dari segi hukum rapat dewan tersebut
sama sekali tidak memiliki wewenang apa-apa.

Bagaimanapun, rapat dewan tetap juga diadakan dan dihadiri oleh 12 orang jenderal dan 3
orang letnan jenderal. Antara 15 orang yang hadir itu terdapat dua faksi yang berbeda, yaitu faksi
yang pro pemberontak dan faksi yang anti pemberontak. Faksi yang pro pemberontakan ada 12
orang, yaitu Menteri Angkatan Darat Jendral Kawashima, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana
Fushimi-no-miya, Kepala Garnisun Tookyoo Letnan Jendral Kashii Kohee, Kepala Badan Intelijen
Angkatan Darat Letnan Jenderal Yamashita Tomoyuki, dan mantan pejabat “tiga besar angkatan
darat” yaitu Mazaki, Araki, Hayashi, Terauchi, Nishi Gi ‘ichi, Asaka-no-miya, Ueda Kenkichi, dan
Abe Nobuyuki. Sementara itu, faksi anti pemberontakan ada tiga orang, yaitu Wakil Kepala Staf
Angkatan Darat Letnan Jenderal Sugiyama, Menteri Angkatan Laut Laksamana Oosumi Mineo,
dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Shimada Shigetaroo. Jadi, dapat di katakan
rapat itu didominasi oleh kelompok yang mendukung pemberontak.

Kelompok perwira muda telah mendengar perintah kaisar itu secara tidak resmi. Mendengar
perintah kaisar, kelompok perwira muda sangat terkejut karena tidak menyangka sama sekali
kalau kaisar bersikap begitu dingin terhadap mereka. Dalam situasi tertekan tersebut, kelompok
perwira muda dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menuruti perintah kaisar dan kembali ke
komando komandan mereka masing-masing, atau tetap mempertahankan posisi mereka
sekarang. Jika kelompok perwira muda mematuhi perintah kaisar, itu berarti mereka kalah dan
tentunya cita-cita restorasi akan hilang. Tetapi jika mereka tetap keras kepala untuk
mempertahankan posisi sekarang, maka Isobe dan kawan-kawan akan menjadi musuh kaisar.
Mana yang harus mereka pilih?

Para perwira muda bingung untuk menentukan sikap mereka selanjutnya. Pada waktu itu di
antara para perwira muda sendiri ada yang ingin mundur dan ada pula yang ingin maju. Kita
sudah terlanjur melakukan aksi. Jadi mau tidak mau kita harus tetap maju untuk mencapai cita-
cita suci restorasi sampai berhasil. Akhirnya mereka menyatukan pendapat dan memutuskan
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untuk tetap meneruskan aksi. Sementara itu, kaisar yang mengeluarkan hoochoku-meeree
pada pagi hari tanggal 28 Pebruari masih menunggu-nunggu penumpasan terhadap
pemberontak. Namun sampai siang hari tanggal 28 Pebruari ternyata penumpasan itu belum
juga dilaksanakan oleh pimpinan militer. Kepada kaisar dilaporkan bahwa penundaan itu terjadi
karena evakuasi penduduk sipil dari lokasi yang diduduki pemberontak memakan waktu lama.
Padahal alasan itu hanya dibuat-buat pimpinan militer. Maka pada malam hari tanggal 28 Pebruari
kaisar yang tidak sabar lagi memanggil Honjoo dan mengatakan jika pimpinan militer belum
juga bergerak melakukan penumpasan, maka dia sendiri akan maju dengan membawa pasukan
pengawal istana dan menumpas pemberontak.

Pagi-pagi tanggal 29 Pebruari itu, pimpinan militer pertama-tama membujuk dan mengajak
melalui pamflet-pamflet, balon-balon pengumuman yang digantungkan di pesawat, dan melalui
siaran radio agar para tentara pembangkang menyerahkan diri dan kembali ke baraknya masing-
masing. Salah satu ajakan yang disiarkan langsung melalui radio pada pukul 06.00 pagi hari
tanggal 29 Pebruari berbunyi sebagai berikut.

“Kalian pasti percaya bahwa perintah-perintah dari atasan adalah benar dan kalian telah
benar dalam mematuhinya dengan baik. Tetapi, Kaisar Yang Mulia telah memerintahkan
kamu semua kembali ke barakmu masing-masing. Kalian harus mematuhi ucapan
Yang Mulia. Jika menentang maka kalian selamanya akan dianggap sebagai
pemberontak. Saat saya bicara ini belum terlambat untuk menyerahkan diri. Turunkan
senjatamu dan kembalilah ke unitmu masing-masing, maka kalian akan dimaafkan”
[Kawara, 1990:78]

Mendengar himbauan itu, tentara-tentara yang terlibat pemberontakan goyah hatinya dan
mulai ada yang menyerah. Sampai pukul 11.30 tanggal 29 Pebruari semua tentara pemberontak
sudah menyerah kecuali 200 tentara di bawah komando Kapten Andoo di San’noo-hoteru. Namun
tentara Andoo pun pada akhirnya menyerah pada siang hari pukul 14.00. Jadi, pada pukul 14.00
itu tentara pemberontak tidak ada yang tersisa dan semuanya sudah menyerah. Jadi, dari awal
sampai akhir para perwira muda yang terlalu muda dan kurang berwawasan luas itu terus
menerus dipermainkan oleh para perwira tinggi.

3.  Kemarahan Kalangan Perwira Tinggi Angkatan Laut
Pada malam hari tanggal 26 Pebruari, kalangan perwira tinggi angkatan laut mengadakan

rapat di markas besar angkatan laut. Mereka mengecam tindakan perwira muda yang melakukan
aksi pembunuhan terhadap perwira tinggi angkatan laut. Pihak angkatan laut mengritik sikap
Menteri Angkatan Darat Kawashima dan Dewan Tertinggi Militer yang mengeluarkan pernyataan
yang tidak sesuai dengan kehendak kaisar. Mereka menentang tindakan perwira tinggi Koodooha
itu yang seakan-akan melecehkan kekuasaan kaisar dengan membuat pernyataan tanpa
sepengetahuan Yang Mulia.

Menurut penulis, wajar jika kalangan angkatan laut sangat menentang dan mengecam
tindakan perwira muda angkatan darat dan pendukungnya. Hal tersebut lebih disebabkan karena
di antara enam korban Peristiwa 26 Pebruari, tiga di antaranya (Saitoo, Okada, dan Suzuki)
adalah perwira tinggi angkatan laut.

4. Gagalnya Menghubungi Chichibu-no-miya
Peran Chichibu-no-miya sangat berarti bagi perjuangan kelompok perwira muda untuk

mencapai kemenangan cita-cita restorasi. Hal tersebut bukan hanya karena Chichibu-no-miya
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merupakan pedukung terkuat kelompok perwira muda, tetapi karena dia adalah orang pertama
pewaris tahta kerajaan. Dia merupakan calon pengganti Kaisar Hirohito bila Hirohito wafat atau
diturunkan dari singgasana. Chichibu-no-miya sangat mengecam keras terhadap pejabat istana
yang memanfaatkan lembaga kekaisaran untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan
keadaan masyarakat pedesaan yang menderita. Berbeda dengan Kaisar Hirohito yang tidak
menginginkan reformasi nasional untuk memperbaiki keadaan negara, Chichibu-no-miya bahkan
sangat menginginkan reformasi nasional dengan cara revolusi militer. Pandangan Chichibu-no-
miya pada dasarnya sama dengan Nishida yang merupakan teman seangkatannya di Akademi
Militer tahun 1920-24 dan Andoo yang merupakan teman sejawat di resimen ketiga tahun 1930-
32. Hubungan dekat Chichibu-no-miya dengan para perwira muda yang radikal itu mendapat
tanggapan serius dari kaisar dan para panasehatnya. Akibatnya, pada tahun 1932 ketika Konoe
Fumirnaro ingin menyerahkan kursi Ketua Dewan Penasehat Istana (naidaijin) kepada Chichibu-
no-miya, dengan tegas kaisar menolaknya. Akhirnya dia hanya dijadikan anggota markas besar
angkatan darat selama tahun 1932-1935.

Perhatian Chichibu-no-miya terhadap tindakan perwira muda juga dibuktikan semasa mereka
masih sama-sama di resimen ketiga pada tahun 1930 di Azabu. Chichibu-no-miya pemah
mengatakan kepada Letnan Satu Sakai Naoshi bahwa pada saat kalian memberontak, datanglah
kepadaku dengan serombongan pasukan [Hane, 1982:50]. Kalangan istana yang mengetahui
hubungan dekat Chichibu-no-miya dengan para perwira muda sangat khawatir. Kekhawatiran
kalangan istana itu terutama disebabkan ketika itu adanya desas-desus bahwa para perwira
muda akan menculik Hirohito dan mengangkat Chichibu-no-miya ke singgasana menggantikan
Kaisar Hirohito jika Hirohito tidak merestui cita-cita suci mereka, yaitu Restorasi Shoowa.

5.  Simpatisan Aksi di Daerah-daerah Tidak diberitahu
Para perwira muda mempunyai banyak simpatisan di daerah-daerah. Simpatisan perwira

muda di daerah-daerah tidak diberitahu sama sekali mengenai rencana kudeta itu. Karena itu,
tidak heranlah bila berita kudeta kelompok perwira muda pada tanggal 26 Pebruari itu agak
mengejutkan para simpatisan mereka di daerah-daerah. Para simpatisan yang mengetahui
berita itu dari surat kabar yang terbit saat itu tidak bisa berbuat banyak. Sebelumnya, pada bulan
Agustus 1935 Isobe pernah memberitahu Kooga Kiyoshi (pemimpin simpatisan di daerah Kantoo)
melalui telepon tentang rencana aksi pembunuhan terhadap “penjahat” tetapi tidak menyebutkan
waktunya. Setelah itu, Isobe tidak lagi menghubungi simpatisan di daerah.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisa politik kegagalan para perwira muda

dalam “Peristiwa 26 Pebruari” ini, maka kegagalan aksi perwira muda itu disebabkan oleh lima
hal yaitu, I). Sikap kaisar terhadap tindakan perwira muda. Setelah mendengar para pembantu
terdekatnya terbunuh, kaisar menunjukkan sikap yang tegas dan marah sehingga dia tidak
mendukung perbuatan para perwira muda. II). Sikap perwira tinggi militer. Dalam tubuh petinggi
AD sendiri terdapat dua faksi yang bertentangan, yaitu Koodooha yang mendukung perbuatan
perwira muda dan Tooseeha yang merupakan faksi penentang. Ketika diadakan rapat Dewan
Tertinggi Militer, Koodooha dapat dikatakan menang karena keputusan rapat dewan mendukung
aksi perwira muda.

Namun, ketika kaisar menolak pengunduran diri kabinet, perwira tinggi Koodooha malah
membelot, sedang peran Tooseeha semakin kuat. Perintah kaisar yang resmi sebagaimana
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yang dikehendaki Tooseeha pun dikeluarkan. Perintah yang pada intinya menyuruh perwira
muda menarik pasukannya itu membuat para perwira muda terkejut. Mereka merasa dikhianati
oleh perwira tinggi militer yang tadinya sudah mendukung. Bahkan sampai di pengadilan pun
mereka selalu dipersalahkan sehingga perwira muda dijadikan tumpuan kesalahan oleh kedua
faksi yang bertentangan itu. III). Kemarahan kalangan perwira tinggi angkatan laut. Kalangan
perwira tinggi angkatan laut tidak bisa begitu saja menerima perbuatan perwira muda yang
mencoba membunuh perwira tinggi AL (Saitoo, Suzuki, dan Okada). Para perwira muda yang
berupaya mencari dukungan dari kalangan angkatan laut melalui Laksamana Ogasawara pun
gagal. IV). Gagalnya menghubungi Chichibu-no-miya. Usaha perwira muda untuk
mendapatkan dukungan dariChichibu-no-miya (saudara pertama kaisar) juga gagal. Chichibu-
no-miya terus dikawal ketat oleh penasehat-penasehat kaisar selama terjadinya Peristiwa 26
Pebruari sehingga para perwira muda tidak berhasil menghubungi Chichibu-no-niya. Bahkan
ketika dia tiba di Tookyoo dia terus dikawal secara ketat oleh pasukan pengawal istana dan
dikarantinakan di ruang pribadi kaisar sampai pemberontakan selesai. V). Simpatisan aksi di
daerah-daerah tidak diberitahu. Para perwira muda tidak memberitahu simpatisan aksi itu
karena mereka merasa yakin bahwa aksi itu akan berjalan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah melihat kelima sebab gagalnya Peristiwa 26 Pebruari
di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penyebab kesalahan yang paling menentukan
adalah penyebab yang pertama yaitu sikap kaisar. Para perwira muda terlalu terburu-buru tanpa
mempelajari situasi dan kondisi dengan seksama termasuk pemikiran kaisar. Ternyata setelah
melihat kejadian itu kaisar tidak mendukung tindakan para perwira muda, bahkan dia sangat
marah atas tindakan para perwira muda. Kaisar tidak menerima pembunuhan terhadap para
pembantu terdekatnya. Ini berarti adanya kesalahpahaman antar perwira muda terhadap
pemikiran kaisar.
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