
BAB II  

 

NORMA KESETARAAN GENDER DI JEPANG 

 

Dengan melihat Jepang yang menerapkan sistem patriarki, hal tersebut sangat 

begitu terasa bila menghubungkannya dengan kesetaraan gender karena kedua hal 

tersebut bersifat bertolak belakang. Akan tetapi, sistem patriarki ini membuat 

perempuan  bersifat lebih mandiri dalam finansial dan pribadi yang mandiri. 

Misalnya adalah istri yang pandai mengatur keuangan keluarga karena penghasilan 

dari suami keseluruhan dikelola oleh istri, peristiwa tersebut membuat masyarakat 

terkesan akan peran istri karena mampu mengelola semua penghasilan keluarga 

mereka hingga cukup (Marshall, 2017, hal. 7). 

Tradisional Jepang yang terus menerus melegitimasi ketidaksetaraan gender 

membuat perempuan Jepang mendapatkan beberapa hambatan yang menempatkan 

Jepang berada di urutan bawah diantara negara-negara maju lainnya. Penyebabnya 

adalah manajemen kesetaraan gender yang buruk. Oleh karena itu, Jepang menjadi 

perhatian internasional seperti UN’s Gender Inequality Index, Social Watch’s 

Gender Equity Index, and the World Economic Forum’s Gender Gap Index. Namun 

dikatakan bahwa perempuan Jepang mendapatkan urutan tertinggi dalam hal 

pendidikan, kemandirian finansial, pribadi yang mandiri, kesehatan, kematian bayi 

yang rendah (Marshall, 2017, hal. 1). 

Peristiwa transformasi ekonomi Jepang di tahun 1990-an mengakibatkan 

perubahan terhadap urbanisasi, modernisasi, dan industrialisasi. Perubahan-

perubahan tersebut diantaranya, populasi orang tua yang tinggi dan tingkat 



kesuburan yang rendah. Kedua perubahan tersebut membawa pengaruh pada 

pencegahan masalah kesetaraan gender. Permasalahan lainnya di ranah rumah 

tangga meliputi reproduksi, pendidikan, pekerjaan yang mana masalah-masalah 

tersebut juga berhubungan antara aktivitas pribadi dengan catatan populasi publik 

atau pengumpulan data nasional (Marshall, 2017, hal. 3). 

Kondisi populasi Jepang memiliki jumlah populasi orang tua yang tinggi 

diiringi dengan tingkat kesuburan yang rendah merupakan keadaan yang sudah 

terjadi semenjak Era Meiji tahun 1868. Hal tersebut membawa dampak yang 

mempengaruhi keadaan negara. Negara yang memiliki jumlah angka pemuda lebih 

sedikit dapat membuat masyarakat memiliki sifat pesimisme serta rendahnya 

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kemanusian. Peristiwa penurunan jumlah 

populasi ini sudah terjadi di depan mata Jepang, padahal peristiwa ini dapat 

mengantarkan Jepang kepada seberapa besar kekuatan suatu bangsa, ekonomi, dan 

standar hidup. Sehingga, dengan keadaan yang seperti itu Jepang akan menjadi 

negara yang berisi populasi mayoritas orang tua (Funabashi, 2018, hal. 1).  

Penurunan jumlah angka populasi menjadi sesuatu yang sensitif untuk 

dibahas dikalangan individu karena pernikahan, melahirkan, mengasuh anak 

merupakan pilihan hidup masing-masing individu. Sehingga hal tersebut bisa 

memperlambat penyelesaian masalah jumlah angka populasi, namun jika masalah 

ini dibiarkan berlarut-larut maka akibat yang disebabkan oleh masalah ini akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah ini (Funabashi, 

2018, hal. 100).  



Dengan begitu, untuk mengatasi permasalah yang terjadi ini diperlukan usaha 

pemerintah untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan jumlah angka populasi 

yang diiringi dengan meningkatkan standar hidup masyarakat. Kebijakan tersebut 

haruslah signifikan dan berkelanjutan di tiap-tiap pergantian pemerintahan agar 

perubahan tersebut dapat tercapai sesuai dengan waktunya (Funabashi, 2018, hal. 

2).  

Perempuan yang belum menikah menjadi suatu kebiasaan di Jepang. 

Perempuan yang memiliki kualitas edukasi yang baik, kesejahteraan ekonominya 

juga baik sehingga perempuan Jepang akan memilih untuk tidak menikah karena 

kesejahteraan seorang perempuan dilihat dari tingkat edukasi serta penghasilannya. 

Dengan kondisi tersebut perempuan biasanya menghindari pernikahan karena 

kehidupan pernikahan di Jepang yang masih berdasarkan tradisional perihal peran 

antara suami dan istri dalam berumah tangga sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembagian peran gender di Jepang masih asimetris. Namun disisi lain, suami 

mengingankan istrinya untuk tidak bekerja agar bisa merawat anak mereka 

(Fukuda, 2013, hal. 107-116). 

Berlandaskan pada penjelasan yang telah dibangun dalam latar belakang dan 

landasan konseptual pada bab sebelumnya. Pada bab ini, penelitian ini akan 

berupaya melihat bagaimana kebijakan isu kesetaraan gender dalam ekonomi dan 

politik Jepang. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian 

pertama akan menjelaskan mengenai norma kesetaraan gender tahun 1990-2012 di 

Jepang. Bagian kedua bab ini akan menjelaskan mengenai norma kesetaraan gender 

2012-2017 di Jepang. Bagian ketiga bab ini akan menjelaskan mengenai krisis 

ekonomi dan kesetaraan gender di Jepang. 



2.1 Norma Kesetaraan Gender Tahun 1990-2012 

Sejak Perang Dunia II usai, tingkat partisipasi pekerja perempuan mulai 

meningkat. Namun, karena sistem tradisional Jepang yaitu sistem patriarki 

menyebabkan perempuan mengalami hambatan-hambatan sehingga perempuan 

memiliki keterbatasan dalam berbagai hal . Keberadaan  perempuan di perusahaan 

mengalami diskriminasi (Marfording, 1996, hal. 335).  

Pada saat pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, ia memiliki 

rencana untuk melakukan revisi terkait the Imperial House Law and the right of 

succession. Hal tersebut dilatar belakangi oleh menantu dari kaisar yaitu Ratu Kiko 

yang sedang hamil anak ketiga. Kehamilan Ratu Kiko menjadi suatu penentuan 

apakah the Imperial House Law and the right of succession perlu di revisi seperti 

yang dicanangkan oleh Koizumi atau tidak. Ratu Kiko adalah istri dari Raja 

Akishino, mereka telah memiliki dua anak perempuan, sehingga di kehamilan yang 

ketiga ini pemerintah mempersiapkan kemungkinan apabila anak ketiga dari raja 

dan ratu adalah perempuan, karena dikhawatirkan terkait penerus tahta yang dimana 

tahta tersebut diberikan kepada anak laki-laki (Curtin, 2006, hal. 1-2).  

Hal ini juga berkaitan dengan sistem kerajaan yang menuai kritik sehingga 

merasa perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dari sistem dipakai 

kerajaan, kritik tersebut mempunyai maksud untuk menghapus sistem monarki 

konstitusional karena dianggap sistem tersebut sudah tidak sesuai zaman dan 

dikhawatirkan fungsi dari sistem tersebut tidak maksimal. Dengan menggunakan 

sistem monarki konstitusional, Jepang akan kesulitan untuk menerapkan kesetaraan 

gender di negaranya (Curtin, 2006, hal. 1). 



Karena ketidaksetaraan gender yang terjadi di domestik terkait pekerja 

perempuan, Jepang juga mengalami tekanan-tekanan yang berasal dari 

internasional. Karena melihat domestik Jepang sebagai negara yang maju namun 

belum bisa menangani ketidaksetaraan gender antara hak perempuan dan laki-laki. 

Sehingga pada akhirnya Jepang menandatangani CEDAW di tahun 1990 

(Marfording, 1996, hal. 337). Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pada tahun 

2002 bersama the Headquarters for the Promotion of Gender Equality dan 

pemerintah mengadakan “Gender Equality Forum” untuk mengumpulkan 

perwakilan aktor meliputi semua sektor masyarakat seperti organisasi, lembaga 

publik dan swasta untuk bersama-sama mencapai tujuan dari forum tersebut 

(Gender Equality Bureau Cabinet Office 2006). 

Jepang berinisiasi membuat pertemuan tentang Menuju Kesetaraan Gender di 

Asia Timur. Pertemuan ini dipimpin oleh Dr. Kuniko Inoguchi, Menteri Kesetaraan 

Gender dan Urusan Sosial Jepang. Pertemuan tersebut dihadiri enam belas negara, 

empat belas peserta tingkat menteri, dan dua organisasi internasional. Pertemuan 

tersebut bertujuan sebagai forum diskusi dan memberikan informasi negara anggota 

terkait perkembangan kesetaraan gender. Pertemuan tersebut diadakan di Tokyo 

pada tanggal 30 Juni-1 Juli 2006 (Gender EqualityBureau Cabinet Office). 

Sub bab ini akan terbagi menjadi dua, yaitu bagian pertama  akan 

memamparkan megenai kondisi perempuan di bidang ekonomi Jepang tahun 1990-

2012. Kemudian bagian kedua akan lebih fokus menjelaskan mengenai kondisi 

perempuan di bidang politik Jepang tahun 1990-2012. 



2.1.1 Kondisi Perempuan di Bidang Ekonomi Jepang Tahun 1990-2012 

Perempuan yang bekerja di sektor swasta memiliki kesempatan kembali 

bekerja lebih sedikit ketika setelah melahirkan. Dengan meninjau peristiwa 

tersebut, perlu adanya kebijakan untuk pekerja yang lebih fleksibel untuk pekerja 

yang berkeluarga. Namun hal ini sulit diterapkan pada tingkat ekonomi makro 

untuk membuat keadaan lebih baik terhadap seorang ibu yang bekerja (Rosenbluth, 

2007, hal. 43). 

Upah yang didapatkan perempuan yang bekerja lebih sedikit jumlahnya 

dibandingkan pekerja laki-laki, karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak mau 

membayar upah perempuan setara jumlahnya dengan laki-laki, walaupun laki-laki 

dan perempuan tersebut bekerja dan mempunyai jabatan yang sama. Selain 

berdasarkan gender, tak jarang dibedakan berdasarkan usia dan sudah berapa lama 

bekerja, namun tidak dibedakan berdasarkan kinerja para pekerja. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa pekerja perempuan mengalami kerugian-kerugian yang 

seharusnya hal ini bisa diatasi dengan memberikan peraturan yang membat 

perempuan tidak mengalami kerugian seperti hal-hal tersebut (Marfording, 1996, 

hal. 335-337). 

Perempuan yang sudah menikah dan kembali bekerja setelah membesarkan 

anaknya biasanya karena ingin memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam 

artian bahwa perempuan yang kembali bekerja bukan untuk urusan karirnya akan 

tetapi untuk urusan ekonomi. Jika perempuan tersebut memiliki penghasilan lebih 

tinggi dan diberikan kesempatan pekerjaan yang baik, maka hal tersebut membantu 

mereka untuk tetap nyaman dalam bekerja serta dapat meringankan biaya 

melahirkan (Rosenbluth, 2007, hal. 54). 



 

Gambar 2.1.1 Partisipasi Pekerja Perempuan dan Kebijakan Pengembangan Terpilih  

(Shambaugh, Nunn, & Portman, 2017)  

Berdasarkan grafik The Hamilton Project menggambarkan bahwa partisipasi 

pekerja perempuan di Jepang saat ini terus mengalami pertumbuhan. Namun pada 

tahun 2000, tingkat partisipasi pekerja perempuan Jepang hanya 66,5 persen, di 

bawah rata-rata OECD. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi, 

kebijakan, dan demografi. Terlihat dalam grafik bahwa partisipasi perempuan 

Jepang berada di posisi lebih tinggi, namun hal tersebut bukanlah penentu dari 

kesejahteraan ekonomi. Realitanya, perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai 

pekerja paruh waktu dan non-reguler (Shambaugh, Nunn, & Portman, 2017). Dan 

perlu kita ketahui bahwa pekerja paruh waktu merupakan upaya dari perusahaan 

untuk meminimalisasi pengeluaran untuk menggaji pekerja (Abe N. , Japan’s 

Shrinking Economy, 2010).  

2.1.2 Kondisi Perempuan Di Bidang Politik Tahun 1990-2012 

Jepang mulai memberi hak pilih pada perempuan mulai tahun 1946, sehingga 

mulai dari tahun tersebut menandakan bahwa peran perempuan sudah mulai 



dipikirkan dari tahun tersebut dan perempuan yang berpartisipasi dalam politik 

sudah mulai meningkat akan tetapi yang perlu kita tekankan adalah representasi 

perempuan Jepang di bidang politik apakah sudah seimbang atau belum (Eto, 2010, 

hal. 177-178). 

Jepang menempati posisi ke 165 dari 193 negara terkait jumlah perempuan 

yang berpartisipasi di pemerintahan. Menurut Matsui, pekerja perempuan 

diperlukan untuk partisipasi di ranah politik (Rich, Japan Ranks Low in Female 

Lawmakers. An Election Won’t Change That., 2017).  

 

Gambar 2.1.2: Partisipasi Pekerja Perempuan di Negara-Negara G7 (Rich, Japan Ranks Low 

in Female Lawmakers. An Election Won’t Change That, 2017). 

Sistem tradisional Jepang menyebabkan perempuan menjadi terhambat untuk 

memiliki kesempatan berpartisipasi ke dalam ranah politik, peristiwa tersebut juga 

menyebabkan perempuan menjadi tidak percaya diri untuk mendapatkan 

kesempatan ke dalam ranah politik. Jika dibandingkan di ranah politik, perempuan 

Jepang lebih banyak terlibat di pembangunan sosial ekonomi karena ranah politik 

biasanya didominasi oleh laki-laki (Iwanaga, 2008, hal. 123). Ranah politik juga 

dianggap sebagai “bisnis laki-laki” karena dominasi tersebut (Eto, 2010, hal. 182). 



Dengan situasi politik domestik yang seperti itu, sehingga internasional yaitu 

PBB harus megambil andil secara aktif untuk menghilangkan hambatan-hambatan 

yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dan mendorong negara tersebut untuk 

menciptakan representasi perempuan yang ideal (Eto, 2010, hal. 189-190). 

Pakar politik mengatakan bahwa sulit untuk menemukan cukup banyak 

perempuan untuk bekerja di tempat kerja walaupun kualitas pendidikan perempuan 

setara atau sama dengan pekerja laki-laki. Mereka yang memiliki potensi 

kepemimpinan kemungkinan tidak akan meninggalkan tempat kerja mereka karena 

apa yang telah mereka lakukan yaitu berjuang dengan sangat keras untuk maju di 

tempat kerjanya (Rich, 2017). 

Hambatan perempuan untuk mencari suara dalam pemilihan di politik juga 

menjadi terhalang karena beredarnya stereotipe gender terhadap pemimpin 

perempuan di Jepang. Dalam memilih, pemilih cenderung lebih 

mempertimbangkan gender kandidat-kandidatnya dibandingkan karakter personal 

dari kandidat-kandidatnya. Karena menurut pemilih, perempuan tidak masuk dalam 

kualifikasi untuk berpolitik. Individu yang bersifat maskulin yaitu dimiliki oleh 

laki-laki dipercaya bisa lebih tegas serta perempuan dikenal sering melakukan 

politik uang dan korupsi (Iwanaga, 2008, hal. 124-125). 

Bekerja di bidang pemerintah memiliki peluang menguntungkan terhadap 

perempuan setelah melahirkan karena tunjangan yang diberikan lebih baik serta 

perlakuan terkait kesetaraan gender lebih diperhatikan dalam kebijakan 

ketenagakerjaan (Rosenbluth, 2007, hal. 43). 

Pada tahun 2003, Koizumi sebelumnya pernah berupaya untuk menargetkan 

sebanyak 30 persen partisipasi perempuan untuk pertama kalinya. Di tahun 2006, 



telah membuat sebuah kemajuan sebelum Koizumi meninggalkan jabatannya yaitu 

telah merekontruksi sistem kesetaraan gender yang berkelanjutan di dalam 

parlemen (Solomon, 2016). 

Di atas telah dipaparkan mengenai peristiwa kesetaraan gender yang telah 

terjadi di Jepang tahun 1990-2012 yang mengalami peningkatan partisipasi 

perempuan saat periode Perdana Menteri Junichiro Koizumi di tahun 2003 dan 

mendapat hasil yang baik di tahun 2006. Perempuan di Jepang terhambat untuk 

bekerja dikarenakan adanya stereotipe terhadap perempuan sebagai pengurus 

rumah. Kemudian, kualitas edukasi  suami akan mempengaruhi penentuan istri 

untuk dapat lanjut kerja, hal tersebut dilihat dari jika suaminya sudah memiliki 

kualitas edukasi yang baik serta pekerjaan yang baik maka istri yang akan mengurus 

rumah dan istri yang lanjut bekerja bukan semata-mata karena mengejar karirnya 

akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu keterlibatan 

perempuan dalam politik yang menjadi minoritas. 

2.2 Norma Kesetaraan gender Tahun 2012-2017 

Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha untuk memberikan transformasi yang 

membuat perempuan memiliki kesempatan bekerja sehingga mereka dapat meraih 

kembali kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang ada. Pada pemerintahan 

Abe tahun 2012, jumlah perempuan yang kembali bekerja meningkat sehingga hal 

tersebut memenuhi keinginan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan (Foreign Policy). Mulai dari tahun 2012 jumlah partisipasi perempuan 

di Jepang mengalahkan Amerika Serikat hingga tahun 2016 menurut OECD, 

jumlah partisipasi perempuan sudah diatas rata-rata negara yakni 59,4 persen 



sedangkan Jepang telah mencapai 66,1 persen (BBC News Reality Check Team, 

2018). 

 

Gambar 2.2: Persentasi Pekerja Perempuan Tahun 2016 (Reality Check Team, 2018). 

 

Untuk meningkatkan ekonomi Jepang, seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya bahwa Jepang berencana  memfasilitasi pekerja yang memiliki anak 

terutama seorang ibu yang baru saja melahirkan anak pertamanya juga hal yang 

ingin dicapai yakni 30 persen posisi pemimpin diduduki oleh perempuan agar dapat 

terealisasikan hingga di tahun 2020. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah 

untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat mengenai sistem tradisional 

gender yang mana hal tersebut juga mencakup ke dalam perpolitikan negara (Mie, 

Ayako;).  

Pengadaan jumlah kuota untuk perempuan yang menempati posisi dalam 

politik mendapatkan respon positif dari beberapa anggota parlemen karena untuk 



mencapai peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam politik, akan tetapi 

rencana tersebut gagal di tahun 2016 lalu di tahun 2017 diajukan kembali di 

rancangan undang-undang namun dalam bentuk yang berbeda, untuk memenuhi 

jumlah partisipasi tersebut diperlukan peran partai-partai untuk memilih kandidat 

perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama rata (Mie, Ayako;). 

Dalam kabinet Abe sendiri, hanya ada dua perempuan yang menjadi anggota 

di kabinetnya yaitu Seiko Noda dan Yoko Kamikawa. Di anggota parlemen yang 

berjumlah 465 anggota, anggota perempuannya hanya 47 orang. Dari  negara-

negara G8 (Group of Eight), posisi Jepang termasuk terendah jika dibandingkan 

dengan negara-negara seperti Indonesia, Tiongkok dan Korea Selatan (BBC News 

Reality Check Team, 2018).   

2.2.1 Abenomics 

Abenomics merupakan program kebijakan fiskal dan moneter di era 

pemerintahan Shinzo Abe periode kedua. Melihat fokus pemerintahan Abe yang 

bersifat feminisme yaitu menginginkan perempuan untuk berpartisipasi kembali 

dalam bekerja, akan tetapi tidak terlalu memfokuskan ke bagian pekerjaan ranah 

politik. Padahal jika dilihat dari CEDAW, tidak ada alasan untuk terjadinya 

peristiwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun untuk mengatasi 

peristiwa pekerja di dalam ranah politik, menurut Kementerian Kesehatan, 

Ketenagakerjaan, Kesejahteraan bahwa adanya minimal usaha atau Batasan 

terhadap pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di ranah politik 

(Dalton, 2015). 



Abenomics merupakan paket kebijakan ekonomi yang dibuat sejak tahun 

2013. Yang menjadi fokus perhatian dalam kebijakan ini disebut tiga “panah 

kebijakan” yang terdiri dari kebijakan moneter yang agresif, kebijakan fiskal yang 

fleksibel, dan strategi pertumbuhan termasuk reformasi struktural. Abenomics 

bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian Jepang. Program 

Abenomics terdapat empat poin yaitu: 

1. Boost productivity 

Dalam poin ini meliputi mengubah budaya dalam bekerja yang lebih 

fleksibel yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Poin ini juga 

berusaha untuk mengeleminasi adanya kesenjangan dalam upah antara 

pekerja reguler dan non reguler sehingga mencoba menerapkan equal pay for 

equal work. Selain itu mendukung individu yang ingin kembali dari cuti, 

biasanya dialami oleh perempuan karena untuk mencegah adanya pekerja 

yang meninggalkan pekerjaan. Peningkatkan tunjangan cuti hamil yang 

diberlakukan pada cuti setelah enam bulan pertama. Untuk posisi pekerja 

perempuan di tempat bekerjanya diberikan kesempatan untuk melatih 

kemmapuan untuk menjadi pemimpin, eksekutif.  

2. Pursue regulatory reform 

Dalam poin ini Jepang berusaha meminimalisir hal-hal yang terhalangi oleh 

regulasi seperti di bidang pertanian, energi, dan kesehatan yang hanya 

memiliki kemungkinan kecil untuk diperhatikan.  

3. Build on intenational opportunities 

Jepang ingin menghidupkan perekonomian bukan hanya Jepang saja tapi 

dengan negara-negara lainnya melalui kerjasama dengan peraturan yang 



ramah dengan semua negara karena hal tersebut akan ikut membangun 

negara-negara mitra.  

4. Improve business environment to drive inward FDI 

Menciptakan lingkungan yang ramah dengan bisnis agar dapat 

memudahkan pertumbuhan yaitu dengan melakukan reformasi kebiasaan atau 

budaya yang ada di perusahaan-perusahaan di Jepang. (ABENOMICS, 2018).   

2.2.2 Womenomics 

Sejak adanya Womenomics, perempuan jadi memiliki kesempatan untuk 

bekerja karena Jepang berencana untuk memfasilitasi pekerja yang memiliki anak 

sebanyak 500.000 anak di tahun 2018 sehingga mereka tidak terlalu terganggu 

antara waktu untuk mengurus anak mereka dengan jumlah jam kerja. Selain itu, hal 

lain yang berkaitan adalah masalah cuti untuk orang tua yang baru saja melahirkan 

dan merawat anak mereka. Mulai tahun 1991 sebenarnya sudah ada fasilitas cuti 

bekerja untuk merawat anak yakni diberikan sejumlah uang (Foreign Policy). 

Womenomics adalah sebuah istilah untuk menggambarkan rendahnya 

keterlibatan perempuan sebagai pekerja sehingga dianjurkan untuk ditingkatkan 

sebagai solusi memperlambat pergerakan penurunan ekonomi (Och & Shames, 

2018, hal. 264). Istilah ini dibuat oleh Kathy Matsui yang merupakan kepala 

perusahaan Asia Investment Research Perusahaan Goldman Sachs di Tokyo 

sehingga membuat Matsui dijadikan sebagai konsultan dan memiliki wewenang 

terkait peraturan kesetaraan gender dan ekonomi di Jepang (Yonemoto, 2016, hal. 

256-257). Matsui berpendapat bahwa Jepang perlu mengelola tenaga kerja 

perempuan supaya lebih produktif dan bermanfaat. Tahun 2000, Matsui 



dipromosikan menjadi perempuan pertama yang menjabat di Perusahaan Goldman 

Sachs Jepang. Atas kerja kerasnya terhadap Womenomics, tahun 2007 Matsui 

terpilih menjadi “10 Women to Watch in Asia”. Menurut Matsui, perwakilan 

perempuan Jepang di perusahaan,  manajemen eksekutif, kementerian, maupun 

Diet masih minim sehingga masih banyak yang harus diperbaiki dalam sistem ini. 

Dalam perjalanan Jepang, partisipasi pekerja perempuan pada tahun 1990an 

menjadi salah satu yang terendah di OECD (The Organisation for Economic Co-

operation and Development) yaitu hanyalah sebanyak 56%. Tahun 2015 terjadi 

kenaikan menjadi 65% dan mengalahkan Amerika Serikat yang berjumlah 63%. 

Akan tetapi, yang perlu menjadi perhatian lebih adalah jenis atau sistem pekerjaan 

apa yang paling banyak dilakukan perempuan Jepang, akan tetapi belum sesuai 

dengan yang diharapkan, perempuan Jepang masih lebih banyak sebagai pekerja 

paruh waktu dibandingkan pekerja penuh waktu karena hal tersebut dirasa 

menandakan suatu kebebasan terhadap perempuan karena terkait besarnya 

keinginan perempuan Jepang untuk kembali bekerja setelah memiliki anak, namun 

mereka terhalang oleh sistem untuk melanjutkan pekerjaannya. Oleh karena itu 

diperlukan adanya dobrakan norma terlebih dahulu sehingga dapat melakukan 

perubahan dari dasar terutama dari aspek keluarga dengan memberikan edukasi 

mengenai perbedaan di lingkungan masyarakat sekitar agar memiliki pola pikir 

yang lebih luas dan lebih baik lagi (Landry A. , 2016).  

Istilah Womenomics ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait 

kesulitan dan penurunan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya pekerja dan 

masalah ini merambat dari hal jumlah populasi orang tua yang tinggi diiringi 

dengan tingkat kesuburan yang rendah (Och & Shames, 2018, hal. 264). 



Berdasarkan yang telah dipaparkan, Jepang mendapatkan hambatannya dari 

sistem tradisional yang ada karena sudah melekat menjadi kebiasaan atau budaya 

dari masyarakat Jepang itu sendiri. Berdasarkan yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, peristiwa ini terdapat dua aktor, yang pertama dari individu yakni 

Kathy Matsui yang telah menciptakan istilah Womenomics. Matsui juga dikenal 

sebagai pejuang Womenomics. Womenomics dan sistem patriarki merupakan hal 

yang bertolak belakang, namun hal ini bisa dibawa oleh Matsui ke negara Jepang 

dan ia berhasil sebagai konsultan terkait kesetaraan gender Jepang oleh karena itu 

ide-ide yang dibawa Matsui bisa membawa pengaruh ke Jepang karena ide tersebut 

menjadi fokus pemerintahan Abe. 

2.3 Krisis Ekonomi dan Kesetaraan Gender di Jepang 

Jepang mengalami tiga kali krisis yaitu pada tahun 1990, 1998, dan 2008. 

Krisis 1990 membawa Jepang bergerak kearah reformasi pekerja yang mana hal ini 

di dukung dengan baik oleh sektor swasta dan pemerintah, khususnya pada pekerja 

paruh waktu. Dalam hal ini pemerintah membuat suatu kebijakan agar perusahaan-

perusahaan melakukan perubahan dalam pemberian upah, jumlah waktu kerja, dan 

senioritas. Ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan terkait kesempatan kerja 

yang setara terhadap laki-laki dan perempuan. Reformasi tersebut dilakukan dengan 

membuat aturan-aturan diantaranya: EEOL, The Child and Family Care Leave Law 

(Osawa, 2011, hal. 12). 

Pada tahun 1990, Jepang memiliki angka kelahiran yang rendah dan angka 

bunuh diri yang tinggi memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang berada dalam 

situasi yang mengkhawatirkan (Rawstron, 2011, hal. 62). Untuk mengatasi krisis 



tersebut Jepang harus memandirikan ekonominya dengan tidak ketergantungan 

dengan permintaan eksternal oleh karena itu perlu menumbuhkan ekonomi internal 

dengan meningkatkat pertumbuhan konsumsi di domestik. Dalam mewujudkan hal 

tersebut hal yang harus dilakukan Jepang adalah meningkatkan partisipasi 

perempuan yang juga mencoba untuk mengurangi diskriminasi-diskriminasi yang 

ada di lingkungan pekerjaan yaitu dengan menerapkan EEOL yang sebelumnya 

telah dibuat pada tahun 1985 (Rani, 2006, hal. 4372).  

Jepang sempat mengalami ketergantungan kepada pekerja sehingga muncul 

istilah “pekerjaan seumur hidup” karena untuk meraih peningkatan ekonominya. 

Jumlah pekerja paruh waktu meningkat hingga dua puluh persen di tahun 1990, 

sehingga memperlihatkan sektor perusahaan Jepang yang bergantung pada 

pekerjanya (Abe N. , 2010). Peningkatan ekonomi dan pekerja menjadi sesuatu 

yang berhubungan, untuk itu pemerintah berusaha menciptakan lingkungan bekerja 

untuk mendorong pekerja supaya merasa nyaman dalam setiap kegiatan bekerja, 

selain mengurangi diskriminasi melalui EEOL, pemerintah juga membuat hukum 

Child Care and Family Law yang dibentuk tahun 1992. Menurut menteri tenaga 

kerja pada tahun 1990 perusahaan mengalami kesulitan dalam memanajemen cuti 

pekerja dalam hal merawat anggota keluarganya. 

Pembentukan hukum tersebut memiliki tujuan dalam menyejahterakan para 

pekerja untuk mendapatkan haknya yaitu hak utuk mengurus anggota keluarganya 

sehingga pekerja dapat menyeimbangkan kehidupan bekerja dan keluarga. Cuti 

untuk merawat anggota keluarga menjadi salah satu pertimbangan para pekerja 

untuk tetap bekerja atau meninggalkan pekerjaan karena jika cuti merawat anggota 

keluarga tidak didukung di tempat mereka bekerja maka pekerja lebih memilih 



untuk keluar dari tempat bekerja agar dapat merawat anggota keluarga mereka yang 

biasanya dilakukan oleh perempuan. Hal tersebut menyebabkan jumlah tenaga 

kerja menjadi menurun dan dapat mempengaruhi produktivitas pertumbuhan 

ekonomi negara (Maruyama, 1999, hal. 50-51).  

Dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja berlanjut pada 

pembentukan The Act on Improvement etc. of Employment Management for Part-

Time Workers yang dibentuk pada tahun 1993. Melalui hukum ini pemerintah 

berharap para pekerja paruh waktu dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi 

negara yaitu dengan mengatur jumlah jam kerja dan perlakuan yang baik di 

lingkungan bekerja (International Labour Organization, 1993, hal. 1). 

Pasca krisis tahun 1998, Jepang melakukan hal yang sama dalam 

meningkatkan kesetaraan gender. Perdana Menteri Hashimoto menyatakan bahwa 

angka kelahiran yang rendah menjadi sebuah “krisis nasional” yang merupakan 

dampak dari peristiwa gelembung ekonomi pada tahun 1990. Untuk merespon 

peristiwa tersebut maka dibentuk The Basic Law for a Gender-Equal Society yang 

mana pembentukan hukum tersebut dibentuk pada tahun 1999 bertujuan untuk 

mempromosikan kesetaraan gender di Jepang (Gaunder, 2011, hal. 218-219).  

Dampak dari krisis 1998 terhadap domestik salah satunya yaitu pertumbuhan 

jumlah orang tua yang mengkhawatirkan populasi Jepang di masa mendatang (Pont, 

Lan, Blanch, Gracia, & Olivie, 1998, hal. 3). Kekhawatiran ini membuat Jepang 

tertuju untuk membuat peraturan terkait populasi yaitu Support Raising Next-

Generation Law yang dibuat pada tahun 2003 yang diharapkan dapat menjadi 



jawaban atau solusi  dalam kekhawatiran Jepang akan peristiwa angka kelahiran 

Jepang (UN Women, hal. 15).  

Sementara itu pasca krisis 2008, respon pemerintah adalah berupaya untuk 

mengurangi pengaruh dari eksternal yang dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi 

Jepang itu sendiri sehingga membuat Jepang untuk tidak ingin bergantung pada 

eksternal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memilih untuk 

melakukan ekspansi ekonomi di domestik. Dalam melindungi permintaan di 

domestik, pemerintah perlu membuat kebijakan perlindungan sosial salah satunya 

adalah pengangguran. (Kawai & Takagi, 2009, hal. 14).  

Peristiwa krisis 2008 berdampak terhadap jumlah pengangguran di Jepang. 

Jumlah pengangguran mulai November 2008 cenderung meningkat yang mana 

sebelumnya jumlah pengangguran cenderung bergerak stabil. 

 

Gambar 2.3: Grafik Pekerja Jepang Tahun 2008-2010 (Ishikawa, 2011, hal. 3). 

Dampak pengangguran yang disebabkan oleh krisis tersebut dimulai dari 

sistem kerja Jepang yang sebelumnya sudah patriarki yang menimbulkan 

diskriminasi dalam kesetaraan gender sehingga ketika krisis terjadi di tahun 2008, 



pekerja semakin terkena dampaknya yaitu upah mereka jumlahnya menjadi turun 

dan hal tersebut akan membahayakan pertumbuhan ekonomi domestik. Hal tersebut 

merugikan kesejahteraan pekerja dan pekerja tidak memiliki jaminan yang baik 

dalam bekerja oleh karena itu pekerja perempuan yang memilih untuk keluar dari 

tempat bekerja menjadi pilihan terbaik dalam melihat peristiwa pekerja yang 

kesejahteraannya belum bisa terjamin secara utuh. Perempuan juga masih dianggap 

sebagai pekerja sementara dan laki-laki dianggap sebagai pekerja tetap, hal tersebut 

dapat dilihat dari jumlah pekerja perempuan reguler hanya 55% dalam rentang 

waktu tahun 1990 hingga 2008. Dengan begitu, pekerja perempuan menjadi 

jumlahnya menjadi menyusut (Ministère de l'économie et des finances, 2009, hal. 

1-3).  

Menurut Jesper Koll, Kepala WisdomTree Japan menjelaskan bahwa 

partisipasi perempuan dapat meningkatkan PDB dengan perbandingan yaitu setiap 

satu persen partisipasi perempuan akan meningkatkan setengah persen PDB 

(Choudhury & Fujita, 2018). Tahun 2013, tepatnya di era pemerintahaan Abe 

periode kedua membentuk kebijakan yang bernama Abenomics. Dalam Abenomics 

berupaya untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan 

tersebut dilakukan sebagai jawaban pemerintah terhadap peristiwa penyusutan 

jumlah tenaga kerja sehingga kebijakan tersebut didedikasikan untuk perempuan 

dapat bergabung kembali ke tempat bekerja. 

Posisi Jepang yang rendah dalam partisipasi perempuan menjadi sorotan 

dunia internasional karena Jepang sebagai negara yang maju. Sehingga pemerintah 

harus berupaya untuk menyetabilkan kondisi tersebut karena kondisi tersebut juga 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dapat kita analisis melalui teori 



norma tahap kedua, norm cascades dan tahap ketiga, internalization yang mana 

gagasan norma kesetaraan gender ini dapat terinternalisasi di Jepang yang akan 

dipandang melalui dua sisi yaitu sisi hukum internasional terkait perempuan yang 

telah di ratifikasi oleh Jepang. Sisi kedua yaitu individu yang mana dalam hal ini 

bisa seperti agen-agen atau individu yang membawa perubahan terkait gagasan 

norma kesetaraan gender di Jepang. 


