
BAB IV 

ANALISIS INTERNALISASI NORMA KESETARAAN GENDER  

Jepang yang memiliki masalah ketidaksetaraan gender akibat dari sistem 

patriarki yang melekat membuat Jepang harus menyelesaikan masalah 

ketidaksetaraan gender. Adanya kondisi ketidaksetaraan gender merupakan hal 

yang merugikan pihak tertentu, pihak tersebut yaitu perempuan. Ketidaksetaraan 

gender yang terjadi di Jepang adalah bentuk-bentuk diskriminasi seperti yang sudah  

dikatakan sebelumnya bahwa perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan dalam 

berpartisipasi karena pemikiran dari sistem patriarki yang melekat pada masyarakat 

Jepang (Èzbilgin & Syed, 2010, hal. 104-105). 

Dalam tahap internalization, Finnemore dan Sikkink menyebutkan bahwa 

saat norm cascades sedang berada di posisi paling tinggi sehingga norma akan 

mudah diterima sehingga di tahap internalization aktor akan lebih mudah 

diinternalisasi. Peran profesional menjadi berpengaruh pada internalisasi norma, 

karena kebijakan yang dikeluarkan mencerminkan dari profesi yang sedang 

dijalankan. Mekanisme yang digunakan pada tahap ini adalah kebiasaan atau 

perilaku yang terus menerus dilakukan (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 904-905). 

4.1 Aktor 

Jepang resmi menanda tangani CEDAW pada 17 Juli 1980 dan meratifikasi 

pada 25 Juni 1985 (United Nations Treaty Collection, 2018) sehingga Jepang 

memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan gender. 



CEDAW menjadi jawaban dari kondisi ketidaksetaraan gender di Jepang. 

Kegagalan pemerintah Jepang dalam menciptakan kesetaraan gender sehingga 

hadirnya CEDAW untuk membantu Jepang dalam mengatur undang-undang agar 

mencapai kondisi kesetaraan gender (Luera, 2004, hal. 611). 

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai ratifikasi bahwa 

jika sudah melakukan ratifikasi maka negara diwajibkan untuk patuh pada konvensi 

tersebut. Setelah Jepang meratifikasi CEDAW, Jepang tentu melakukan upaya 

untuk mencapai kesetaraan gender yaitu dengan kesempatan yang sama dalam 

bekerja, melakukan pemecatan ilegal dengan alasan kehamilan dan melahirkan, 

pelecehan seksual di tempat kerja, pelecehan seksual melalui video game atau 

kartun, kompensasi perempuan penyandang disabilitas, perempuan hamil, program 

kesehatan, kemiskinan yang dialami oleh wanita yang sudah tua (United Nations 

Human Rights Office of the High Commissioner). 

4.1.1 Hukum 

Jepang mulai memberlakukan konstitusinya setelah peristiwa Perang Dunia 

II, mulai sejak itu Jepang mulai mengatur dan mendesak negara dengan berbagai 

bentuk hukum-hukum terkait kesetaraan gender dengan harapan dapat 

memperbaiki hak-hak perempuan yang sebelumnya terdiskriminasi. Diskriminasi 

tersebut membuat angka partisipasi perempuan menjadi rendah karena masih 

sedikitnya kesempatan perempuan untuk melakukan partisipasi. Oleh karena itu 

Jepang melakukan upaya perubahan denga membentuk hukum-hukum untuk 

mencapai kesetaraan gender yang menjadi salah satu prioritas Jepang yaitu dengan 



menerapkan kebijakan kesetaraan gender pada masyarakat di semua bidang 

(Gender Equality Bureau Cabinet Office 2006, 2006, hal. 1). 

Pemerintah aktif mengimplementasikan hukum kesetaraan gender karena 

Jepang telah menanda tangani beberapa perjanjian internasional terkait kesetaraan 

gender yang sudah di bahas di bab sebelumnya. Hal-hal yang dilakukan Jepang 

dalam implementasi adalah sebagai bentuk Jepang patuh terhadap perjanjian 

internasional lalu pemerintah menurunkan isi narasi internasional ke dalam negara 

dalam bentuk hukum yang harus di patuhi oleh masyarakat Jepang. Selain itu, hal 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Jepang yang nantinya 

kemajuan tersebut menjadi laporan di PBB karena PBB sebagai peninjau negara-

negara anggota dalam implementasi atau internalisasi perjanjian internasional ke 

dalam negara (Gelb, 2011, hal. 3).  

Istilah women can shine menjadi tujuan pemerintah untuk melakukan 

mengurangi hambatan terhadap perempuan agar dapat mewujudkan pemberdayaan 

perempuan. Pewujudan pemberdayaan perempuan yaitu dengan menargetkan 

sebanyak tiga puluh persen posisi kepemimpinan dipegang oleh perempuan. Hal 

tersebut telah mendapatkan hasil yang baik karena menurut website UN Women 

sudah lebih dari 90.000 tenaga kerja perempuan bertambah. Negara juga telah 

berupaya mendukung pemberdayaan, pendidikan, dan kepemimpinan perempuan 

dengan dukungan UU yang diterapkan di Jepang. Hal tersebut menunjukan 

pemerintah Jepang yang aktif dan peduli terhadap perjanjian internasional 

kesetaraan gender (UN Women).  

“We have set a goal that about 30 per cent of leadership positions…be 

occupied by women by 2020…Japan has pledged to contribute more than 42 



billion yen…toresolving challenges to gender equality, development and 

peace….” (Abe S. ) 

Pemerintah juga mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah pekerja 

perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah 

untuk meninjau perusahaan yang beroperasi di Jepang. Terkait hambatan 

perempuan dalam memiliki kesempatan untuk bekerja, seperti yang sudah 

dituliskan sebelumnya bahwa perempuan mengalami pelecehan seksual atau 

diskriminasi terhadap perempuan di perusahaan, pemerintah berusaha membenahi 

kondisi tersebut supaya perempuan tetap bisa melanjutkan bekerja tanpa harus 

keluar atau dipecat dari perusahaan yang telah berusaha diatur dalam UU di Jepang 

sehingga pemerintah berharap bahwa birokrasi perusahaan di Jepang bisa lebih 

fleksibel terutama terhadap perempuan (The Economist, 2016) 

4.1.2 Profesi 

The New Woman Association (Shinfujin), asosiasi ini sudah pernah 

disebutkan di bab sebelumnya. Asosiasi ini memiliki dampak terhadap peningkatan 

kepercayaan diri baik dalam bidang politik dan hak-hak perempuan. Asosiasi ini 

bukanlah asosiasi pertama yang bergerak atas isu perempuan, namun asosiasi-

asosiasi sebelumnya seperti Aikoku Fujinkai (the Patriotic Women’s Association) 

dan Shoko Fujinkai (the Women’s Association for Commissioned Officers) juga 

memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong lingkungan sosial yang ramah akan 

perempuan (Tomida, 2011, hal. 62).  

Asosiasi tersebut dibentuk oleh Hiratsuka Raicho,  Nogami Yaeko,  Iwasaki 

Chihiro pada 19 Oktober 1962 dan sudah memiliki beberapa kantor cabang di 

Jepang sebanya 800 yang berada di kotamadya. Tujuan yang ingin dicapai asosiasi 



ini seperti perlindungan anak-anak dan perempuan dlam hal pendidikan, kesehatan, 

lingkungan, keamanan, dan perdamaian. Hal ini akan diuraikan menjadi: 

- Melindungi perempuan dan anak-anak dari bahaya perang nuklir 

- Menolak revisi terkait konstitusi dan munculnya militerisme 

- Membangun lebih baik lagi terkait hak perempuan dan kesejahteraan anak-

anak 

- Emansipasi wanita 

- Membangun perdamaian dengan bekerjasama dengan perempuan di dunia 

(Shinfujin (NJWA), t.thn.) 

Seperti yang sudah di bahas di bab sebelumnya Kathy Matsui dikenal sebagai 

pejuang Womenomics dan terpilih dari salah satu 10 Women to Watch in Asia 

karena Womenomics tersebut Matsui jadi di kenal di luar negeri (Landry A. , 2016). 

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah Womenomics yang menggambarkan 

keadaan ekonomi perempuan di tahun 1999, Tulisa tersebut mendukun untuk 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi hambatan yang dirasakan oleh pekerja 

perempuan di Jepang yang mana tulisan tersebut dibuat oleh Kathy Matsui dan 

istilah Womenomics dikutip oleh Abe dalam kebijakan ekonomi perempuan 

(Segikuchi, 2015). 

Matsui diberi peringkat urutan nomor satu dalam bidang Strategi Keadilan 

Jepang oleh Majalah Investor Institusional di tahun 2000, 2001, 2006. Melihat latar 

pendidikan Matsui yang merupakan peraih magna cum laude di Universitas 

Harvard serta telah melakukan penelitian terkait kebijakan luar negeri Jepang di 

Universitas Kobe (Goldman Sachs). Selain itu, Matsui juga anggota dewan yayasan 



dukungan Asian University for Women (AUW). Matsui percaya bahwa Jepang 

harus meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan pengembangan sosial. Cara 

yang dilakukan Matsui untuk menyerukan kepada masyarakat Jepang lainnya 

terkait membantu memberdayakan perempuan di Jepang dan di wilayah Asia 

lainnya, Matsui membuka kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jepang untuk 

bekerjasama dengan AUW seperti mahasiwa AUW bisa mendapatkan kesempatan 

magang di perusahaan Uniqlo. Selain itu Uniqlo dan Perusahaan Toshiba 

memberikan beasiswa pendidikan. penggalangan dana untuk mendirikan AUW di 

negara Asia lainnya, dengan perempuan yang berpendidikan dapat membentu 

pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan. Matsui terlihat sangat peduli 

terhadap pendidikan perempuan sehingga Matsui menyebarkan nilai-nilai 

pemberdayaan perempuan tersebut dari bidang pendidikan karena pendidikan dapat 

menjadi jalan keluar dalam permasalah global  (Osumi, 2017).  

4.1.3 Birokrasi 

Peristiwa perempuan yang memiliki hambatan dan menciptakan diskriminasi 

terhadap perempuan membuat Jepang untuk berusaha memperbaiki lingkungan 

tersebut dengan menciptakan beberapa hukum yang bertujuan mengurangi 

peristiwa tersebut.  

The Gender Equality Bureau of the Cabinet Office berfungsi sebagai 

Sekretariat the Headquarters, the Council for Gender Equality and the Liaison 

Conference for the Promotion of Gender Equality. Selain itu berfungsi sebagai 

penyusun laporan pemerintah terkait Laporan Tahunan tentang Keadaan 

Pembentukan Masyarakat Kesetaraan Gender, pengadaan studi dan penelitian yang 



mana dalam kegiatan ini bekerjasama dengan organisasi intenasional, pemerintah 

lokal, dan LSM (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2011). 

Pada tahun 1994, the Headquarters for the Promotion of Gender Equality di 

bentuk dalam Kabinet dan dipimpin oleh perdana menteri yang beranggotakan 

semua menteri kabinet. The Office for Gender Equality dan the Council for Gender 

Equality dibentuk atas dasar perintah kabinet di Kantor Perdana Menteri. The 

Gender Equality Bureau sebagai mandate dalam perumusan dan koordinasi 

keseluruhan terkait promosi membentuk masyarakat kesetaraan gender serta the 

Basic Plan dalam implemnetasi kesetaraan gender. Reformasi Pemerintah Pusat di 

mulai pada 6 Januari 2001. Alasan adanya reformasi ini adalah untuk dapat lebih 

efektif lagi dalam menangani isu-isu kompleks seiring perkembangan zaman.  

The Council for Gender Equality bertugas untuk membuat laporan “Vision of 

Gender Equality -Creating New Values for the 21st Century” dan The Headquarters 

for the Promotion of Gender Equality memiliki kebijakan yang efektif dalam 

merencanakan kesetaraan gender, mempertimbangkan laporan tersebut untuk 

menindaklanjuti laporan tersebut (Gender Equality Bureau Cabinet Office).  

The Liaison Conference for the Promotion of Gender Equality dibentuk tahun 

1996 yang memiliki tujuan untuk mempromosikan kegiatan nasional dalam hal 

kesetaraan gender, memberikan informasi dan ide-ide untuk memfasilitasi semua 

sektor dan masyarakat. Konferensi ini diharapkan dapat efektif dan dirasakan 

dampaknya oleh masyarakat Jepang oleh karena itu konferensi ini bekerjasama 

dengan Regional Liaison Conferences for the Promotion of Gender Equality untuk 

mencapai hal tersebut (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2011).  



Dengan begitu, untuk mencapai birokrasi gender yang setara maka yang 

dibutuhkan dapat mencakup pertama, mendorong perusahaan untuk menciptakan 

lingkungan di tempat bekerja yang mendukung perempuan untuk meningkatkan 

karirnya dan memberikannya kesempatan yang lebih banyak karena dengan begitu 

membuat perempuan memiliki kesempatan untuk melatih potensi yang dimiliki. 

Kedua, menghapuskan stereotipe laki-laki superior dan perempuan inferior. Hal 

tersebut berhubungan dengan penghambat dalam mewujudkan kesetaraan gender 

di Jepang yang mana biasanya perempuan ditakdirkan sebagai pengurus rumah 

tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu membuat posisi 

pekerja perempuan yang sedikit karena variasi pekerjaan yang dibolehkan hanya 

sedikit serta upah yang tidak setara. Ketiga, jumlah jam kerja yang sangat panjang 

membuat kesulitan terhadap pekerja perempuan untuk mengurus keluarga sehingga 

Jepang dirasa harus menghapus sistem tradisional ini untuk mencapai kondisi 

kesetaraan gender di Jepang.   

Sehingga, untuk mencapai kondisi kesetaraan gender di Jepang jika hanya 

melalui kebijakan dan UU saja pengaruhnya tidak akan besar terhadap perubahan 

Jepang akan tetapi yang dibutuhkan adalah selalu memperbaiki yang dirasa kurang 

baik jika suatu kebiasaan melekat menjadi birokrasi di Jepang. Masyarakat Jepang 

juga harus lebih terbuka terhadap perbedaan dan ide baru untuk menghapus sistem 

tradisonal yang dapat merugikan atau menghambat beberapa pihak (Doden , 2014).  

4.2 Mekanisme Dominan 

Menyebarkan gagasan kesetaraan gender diperlukan mekanisme agar 

gagasan tersebut terinternalisasi dengan baik di Jepang yang dapat dilihat dengan 



masyarakat menjadi lebih terbiasa terhadap munculnya gagasan tersebut di Jepang. 

Dalam kasus ini, Jepang berupaya untuk mengubah stereotipe gender yang tersebar 

di Jepang untuk mencapai kondisi kesetaraan gender di kehidupan sehari-hari (The 

Japan Times, 2014). 

4.2.1 Kebiasaan 

Sistem patriarki Jepang yang melekat menjadi bagian dari pandangan 

masyarakat Jepang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari namun sistem 

tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan sehari-hari karena sistem tersebut 

menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh beberapa pihak.  

Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang memiliki peristiwa ketidaksetaraan 

gender di tempat bekerja. Pekerja yang bekeluarga harus berusaha membagi 

waktunya untuk karir dan keluarga (Koshi, 2015). Ketidaksetaraan gender biasanya 

yang terjadi di tempat kerja yaitu jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, upah yang tidak 

setara (Nemoto, 2016, hal. 4). Jepang memiliki kebiasaan jam kerja yang panjang, 

hal tersebut akan berdampak buruk pada pekerja oleh karena itu Jepang berusaha 

untuk memperbaiki kebiasaan tersebut dengan membuat aturan jumlah jam kerja 

yang bisa lebih fleksibel karena pada umumnya pekerja kesulitan dalam mengurus 

pekerjaan dan keluarga. Pemerintah menanggulangi peristiwa ini dengan 

mempertimbangkan inisiasi-inisiasi untuk membatasi jumlah jam kerja dan 

diwajibkan mengambil cuti kerja minimal sebanyak lima hari sebagai waktu untuk 

beristirahat. Sehingga kebiasaan yang ingin dicapai adalah membuat pekerja 

memiliki hak untuk beristirahat dan memberi waktu kepada pekerja untuk 

mengurus urusan keluarga sehingga waktu yang dihabiskan oleh pekerja tidak 



sepenuhnya untuk bekerja atau istilahnya adalah “karoshi” yang artinya terlalu 

sering bekerja yang menyebabkan kematian (Saiidi, 2018).  

Selanjutnya adalah jenis pekerjaan, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 

jenis pekerjaan yang mendominasi salah satu gender saja misalnya politik yang 

dikenal sebagai ranah kerja laki-laki karena didominasi oleh laki-laki (Mie, 2016). 

Peristiwa tersebut menunjukkan hal yang tidak setara karena setiap individu 

memiliki hak dan kebebasan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk 

menyeimbangi dominasi tersebut seperti misalnya pemerintah memberikan 

pelatihan kepemimpinan untuk perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan 

sebanyak tiga puluh persen, dan lain sebagainya. Sehingga hal ingin dicapai dalam 

kasus ini adalah kebiasaan yang setara dalam merekrut atau mempekerjakan 

individu tanpa memandang gender sehingga menciptakan pandangan kesetaraan 

gender terhadap masyarakat (Solomon, Women’s Participation in the Japanese 

Government: Will Parliament Reach the 30 per cent Target by 2020?, 2016).  

Upah yang tidak setara terhadap perempuan juga menjadi suatu kebiasaan 

perusahaan dalam memberi upah pada perempuan, laki-laki mendapatkan upah 

lebih banyak dikarenakan performa pekerjaannya dianggap lebih baik 

dibandingkan perempuan padahal pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan 

perempuan sama banyak namun jumlah upahnya tidak sama sehingga hal yang 

ingin dicapai dalam kasus ini adalah menghapus kebiasaan perusahaan dalam 

memberikan upah pekerja yang berdasarkan gender sehingga semua pekerja 

mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan (Kliff, 2018). 



4.2.2 Institusionalisasi 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk hukum terkait kesetaraan gender di Jepang. 

1. Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment 

(Selanjutnya dikenal bernama Equal Employment Opportunity Law) 

EEOL dibuat pada tahun 1985 dan aktif pada tahun 1986. EEOL 

mengalami revisi sebanyak dua kali yaitu di tahun 1997 dan 2006. Hukum ini 

berisi terkait larangan diskriminasi terhadap gender di tempat bekerja 

Hadirnya hukum ini menjadi panduan Jepang dalam melakukan proses 

terhadap pelecehan seksual sehingga hukum ini sebagai penyelesaian 

sengketa antara pimpinan kantor dan pekerja. Untuk mewujudkan lingkungan 

yang bebas pelecehan seksual tentunya perlu dukungan perusahaan yang 

menjamin perlakuan yang setara di lingkungan bekerja (Gender Equality 

Bureau Cabinet Office, hal. 44). 

EEOL berusaha merubah keadaan ketenagakerjaan yang sebelumnya 

mengalami diskriminasi (Molony, 1995, hal. 273-274). Dalam EEOL 

melarang hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi gender seperti dalam 

hal pemecatan pekerja, selama berlangsungnya kegiatan pelatihan, dan 

alokasi pensiun. EEOL berusaha mengurangi hal-hal tersebut dengan tujuan 

agar perusahaan-perusahaan yang tercatat di Jepang tidak melakukan 

tindakan diskriminasi dan EEOL berusaha memastikan perempuan memiliki 

kesempatan bekerja yang setara, penugasan kerja, dan promosi jabatan 

(Tanaka, 2004).  

Revisi EEOL pada tahun 1997 adalah mengenai penghapusan diskriminasi 

di lingkup pekerjaan. Dalam revisi ini meliputi sanksi yang akan didapatkan 



oleh pelanggar serta revisi ini memperluas bentuk-bentuk diskriminasi dan 

hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Revisi ini akan dihubungkan dengan 

UU Standar Ketenagakerjaan agar peraturan dapat berkesinambungan yaitu 

terkait perlakuan yang berbeda yang diterima perempuan terhadap jenis 

pekerjaan dan durasi bekerja (Rawstron, 2011, hal. 7).  

Hal terpenting dalam revisi di tahun 1997 adalah pelecehan seksual 

menjadi termasuk dalam kategori diskriminasi terhadap gender. Dengan 

begitu, pekerja akan terhindar dari pelecehan seksual di tempat bekerja dan 

pemilik perusahaan harus menjaga pekerjanya menjadi lingkungan yang 

ramah akan kesetaraan gender. Mulainya klasifikasi dari pelecehan seksual 

membuat badan-badan pemerintah juga turut meninjau ulang terkait dari 

definisi pelecehan seksual.  

Revisi tahun 1997 secara keseluruhan dianggap masih memiliki 

kekurangan karena di revisi ini tidak membahas masalah yang serius seperti 

tidak membahas lebih jauh bagaimana sanksi untuk pemilik perusahaan yang 

terlibat pelecehan seksual dengan pekerjanya. Di revisi ini juga hanya 

memikirkan satu gender saja yaitu perempuan sehingga permasalahan 

pelecehan seksual laki-laki tidak dibahas padahal EEOL itu sendiri bertujuan 

untuk menghapuskan diskriminasi terhadap gender. Selain itu, di revisi ini 

yang terlupakan adalah mekanisme untuk menghadapi korban dari pelecehan 

seksual untuk segera mendapatkan pemulihan (Gerathy, 2008, hal. 515-518). 

Revisi selanjutnya adalah ditetapkan tahun 2006 dan efektif tahun 2007. 

Dalam revisi ini berusaha menjelaskan terkait pelecehan seksual yang tidak 



hanya dialami oleh perempuan saja tetapi laki-laki juga mengalaminya. Selain 

itu, revisi ini juga membahas terkait diskriminasi tidak langsungg seperti 

membuat standar dalam berat badan, tinggi badan, dan kondisi fisik tertentu, 

mengalokasikan pekerja jika ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, 

membeda-bedakan perlakuan terhadap pekerja penuh dengan pekerja paruh 

waktu, dan lain sebagainya (Yamada, 2013, hal. 12-14). 

2. Act on the Welfare of Workers Who Take Care of Children or Other Family 

Members (Selanjutnya dikenal bernama Child Care and Family Care Leave 

Law)  

Child Care and Family Care Leave Law dibuat pada 15 Mei 1991 dan aktif 

pada 1 April 1992 (Ministry of Health, Labour and Welfare) dan mengalami 

revisi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1995 dan 2009. Tujuan dari hukum 

ini adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu dapat mengurus anggota 

keluarganya sehingga pekerja dapat menyeimbangkan kehidupan bekerja dan 

keluarga dengan seperti itu para pekerja mendapat dukungan untuk 

berpartisipasi penuh di kedua hal tersebut sehingga ketika pekerja 

memerlukan hari libur untuk urusan tertentu pekerjaannya tidak akan 

terganggu atau bahkan hingga di keluarkan dari pekerjaan. Dalam hal ini 

diperlukan dukungan partisipasi dari negara, pemerintah daerah, dan 

pimpinan kantor (Cabinet Secretariat, 1991, hal. 1-3).  

Dalam revisi tahun 1995, hukum tersebut diperluas yaitu perawatan 

keluarga. Pekerja diberikan izin cuti dengan alasan merawat keluarga yang 

sebelumnya hak izin cuti untuk merawat anak boleh ditolak atau tidak 



disetujui oleh pimpinan kantor dan pekerja namun sekarang pekerja dapat 

mengambil izin cuti merawat anak ( Mizushima, 2017, hal. 163-164). 

Revisi di tahun 2009 mulai aktif pada 30 Juni 2010. Revisi tersebut terkait 

tentang cuti merawat anak pekerja dibolehkan mengajukan izin hingga anak 

tersebut berusia satu tahun. Jika anak tersebut di usia pra-sekolah, pekerja 

dibolehkan mengajukan izin cuti merawat anak dengan alasan anak tersebut 

sakit atau cedera. Izin tersebut diberikan sebanyak lima hari dalam setahun, 

jika pekerja tersebut mempunyai anak lebih dari satu maka diberikan izin 

sebanyak sepuluh hari dalam setahun. Selanjutnya adalah pekerja diberikan 

izin untuk merawat anggota keluarga inti, izin tersebut diberikan sebanyak 

lima hari dalam setahun, jika pekerja tersebut memiliki anggota keluarga inti 

lebih dari satu maka diberikan izin sebanyak sepuluh hari dalam setahun 

(Ministry of Health, Labour and Welfare, hal. 21). 

3. The Basic Law (1999) 

Hukum ini diadopsi pada 23 Juni 1999. Hukum tersebut memiliki tujuan 

untuk mempromosikan kesetaraan gender di Jepang untuk itu dalam 

melaksanakan hal tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah yang sudah 

seharusnya bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan masyarakat 

kesetaraan gender (International Labour Organization, 1999).  

Dasar Pembentukan Kesetaraan Gender di Masyarakat (International 

Labour Organization, 1999); 

1. Penghormatan terhadap hak laki-laki dan perempuan 

2. Mempertimbangkan sistem atau kebiasaan masyarakat,  



3. Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan kebijakan,  

4. Harmonisasi kegiatan di rumah dengan kegiatan lain,  

5. Kerjasama internasional . 

4. The Act on Advancement of Measures to Support Raising Next-Generation 

Children (Selanjutnya dikenal bernama Support Raising Next-Generation 

Law) 

Hukum ini dibuat pada Maret 2003 dan diumumkan pada Juli 2003. Hukum 

ini sebagai jawaban dari peristiwa angka kelahiran Jepang yang menurun 

sehingga hukum ini dibuat untuk mendukung peningkatan generasi 

selanjutnya. Hukum ini akan berjalan sesuai tujuan tentu dengan dukungan 

pemerintah daerah, negara, dan perusahaan-perusahaan (UN Women, hal. 

15). 

5. Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims 

Hukum ini diberlakukan pada 2001 dan di amandemen tahun 2004 dan 

mengalami revisi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2007 dan 2013  (Gender 

Equality Bureau Cabinet Office, 2008). Hukum Hukum tersebut berusaha 

untuk melindungi korban kekerasan yang dialami oleh pasangan suami istri 

yang biasanya yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah perempuan. 

Perempuan yang mengalami kekerasan cenderung patuh kepada pasangannya 

karena perempuan biasanya mengalami kesulitan dalam kemandirian 

ekonomi. Dengan peristiwa korban kekerasan yang patuh kepada 

pasangannya membuat rencana mewujudkan kesetaraan gender menjadi 

terhambat oleh karena itu hokum ini hadir untuk melindungi  hak laki-laki 



dan perempuan serta langkah-langkah konkret untuk mencegah kekerasan 

suami istri (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2001, hal. 1-2) dan juga 

hokum ini berlaku terhadap warga negara asing yang berada di Jepang 

(Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2008). 

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

Workers  

Hukum ini dibuat pada 18 Juni 1993. Melalui hukum ini Jepang berusaha 

untuk menyejahterakan pekerja paruh waktu dan dapat berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi negara. Selain itu, hukum ini berusaha menjamin 

jumlah waktu bekerja, perlakuan yang diterima, lingkungan pekerjaan yang 

nantinya akan berpengaruh pada kesejahteraan pekerja (International Labour 

Organization, 1993, hal. 1). 

7. Abenomics  

Upaya abe dalam pemberdayaan perempuan merupakan salah satu yang 

tercantum di Abenomics. Dalam Abenomics tertulis bahwa ingin mencapai 

sebagai berikut: 

• Tunjangan untuk cuti mengurus anak yang diberikan saat enam bulan 

pertama cuti. Tunjangan tersebut ditingkatkan dari 50 persen menjadi 67 

persen. 

• Memberikan fasilitas pada perempuan dalam hal memberikan dorongan 

edukasi lebih lanjut kepada perempuan yang sedang mengambil cuti 

hamil.  



• Memberikan fasilitas pada perempuan dalam hal program pelatihan 

kepemimpinan eksekutif yang mana pelatih dari program tersebut dilatih 

oleh para pelajar bisnis yang terkenal di dunia. 

• Kerjasama yang dilakukan dengan Bursa Efek Tokyo, perempuan dapat 

meilih dan mendukung perusahaan yang mendorong keberhasilan 

perempuan di tempat kerja. Perempuan tersebut mendapatan sebutan 

sebagai “Nadeshiko Brands” (The Government of Japan). 

Selain itu, hal-hal tersebut juga didukung oleh upaya-upaya Abe lainnya 

dalam pemberdayaan perempuan yaitu The Forth Basic Plan for Gender 

Equality. Berdasarkan the Basic Act for Gender Equality, dalam bagian ini 

menjadi bagian upaya jangka panjang dari pemerintah untuk mencapai target 

di tahun 2020. Hal-hal yang ingin dicapai seperti mendorong sikap untuk 

tidak membeda-bedakan dalam bersikap yaitu saling menghargai terhadap 

laki-laki dan perempuan, menghargai HAM yang dimiliki oleh setiap 

individu, mengimplementasikan lingkungan kerja yang setara yaitu dengan 

reformasi jenis pekerjaan yang mana jenis pekerjaan tidak lagi dibeda-

bedakan berdasarkan gender, menyadarkan Jepang akan kesetaraan gender 

internasional dengan terus memperbaiki untuk mencapai kesetaraan gender 

(Gender Equality Bureau Cabinet, hal. 29).   

4.3 Motif 

Gagasan kesetaraan gender masuk ke Jepang melalui perjanjian internasional. 

Dengan ikut menanda tangani dan meratifikasi perjanjian tersebut membuat Jepang 

harus patuh terhadap perjanjian tersebut serta berusaha menghindari pelanggaran 



serta terus memperbaiki kondisi negara yang belum sesuai dengan yang 

dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Selain untuk memperbaiki keadaan negara 

juga sebagai menghargai dunia internasional (McDade, 2009). 

Ketika Jepang sudah menyepakati perjanjian, Jepang wajib untuk 

menerapkan atau menginternalisasi perjanjian tersebut ke dalam negara karena 

dengan menyepakati perjanjian menandakan bahwa negara setuju untuk selalu 

ditinjau oleh badan dari perjanjian tersebut serta memberikan informasi 

perkembangan negara terhadap isu perjanjian. Internalisasi perjanjian tersebut 

diaplikasikan ke dalam UU atau kebijakan pemerintah meyesuaikan dengan 

perjanjian tersebut (Department of Economic and Social Affairs).  

4.4 Hambatan  

Kondisi kesetaraan gender yang ingin dicapai oleh Jepang menjadi hal yang 

harus dilakukan pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi 

ketidaksetaraan gender (Efron, 2014, hal. 140). Oleh karena itu, dibentuknya 

hukum-hukum tersebut sebagai bentuk penyelesaian permasalahan ini. Namun, 

dalam menerapkan hukum-hukum kesetaraan gender di Jepang tidak begitu saja 

diterima oleh masyarakat, terdapat hambatan dalam proses internalisasi hukum-

hukum tersebut untuk dipatuhi oleh masyarakat.  

Ketika EEOL mulai dibentuk dan diterapkan di Jepang, terdapat pertentangan 

dari beberapa pemilik perusahaan untuk menaati hukum tersebut terkait 

penyeleksian pekerja yang tidak didasarkan oleh hal-hal ketidaksetaraan gender 

seperti misalnya standar berat dan tinggi badan yang mana hal tersebut sangatlah 

bertentangan dengan EEOL (Gelb, 2009, hal. 8-9). Namun hal tersebut nampaknya 



diabaikan oleh pemilik perusahaan di Jepang, pada saat itu pemilik perusahaan 

masih mengikuti norma atau budaya patriarki yang masih melekat di Jepang (Efron, 

2014, hal. 141) akan tetapi setelah EEOL mengalami beberapa revisi sehingga telah 

ditetapkan sanksi untuk pelanggar hukum tersebut dan hambatan tersebut dapat 

teratasi oleh pemerintah (Gelb, 2009, hal. 9) 

Selain itu, kebijakan Abenomics yang memiliki fokus pada pemberdayaan 

perempuan dalam ekonomi akan tetapi terdapat pendapat yang meragukan 

partisipasi perempuan yang dirasa dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi 

dalam negeri dengan alasan perempuan dirasa tidak memiliki kapabilitas untuk 

produktif di dunia pekerjaan serta partisipasi perempuan yang dominan dapat 

meningkatkan pembiayaan perusahaan dalam memberikan upah pekerja sehingga 

ada beberapa yang memilih cara untuk menggunakan teknologi untuk menghemat 

pengeluaran perusahaan dalam memberikan upah pekerja (Merler, 2018). Beberapa 

pemilik perusahaan di Jepang juga menyatakan mereka percaya bahwa perusahaan-

perusahaan yang ada di Jepang tidak cocok untuk karir pekerja perempuan karena 

terdapat dua hal yang melatar belakangi hal tersebut yaitu jumlah jam kerja yang 

panjang (Duncan, 2015).  

Oleh karena itu, dalam proses implementasi hukum-hukum kesetaraan gender 

di dalam negeri terdapat hambatan yang masih disebabkan oleh pemikiran laki-laki 

superior dan perempuan inferior masih digunakan oleh beberapa masyarakat Jepang 

sehingga hal ini menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam 

menginternalisasi hukum-hukum tersebut ke dalam negeri agar masyarakat Jepang 

dapat mematuhi dan terhindar dari kegiatan-kegiatan ketidaksetaraan gender.  



 Proses internalisasi norma kesetaraan gender dilakukan oleh pemerintah 

dan dukungan aktor lainnya seperti The New Woman Association  dan Kathy 

Matsui karena aktor-aktor tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu ingin 

menyebarkan nilai dari norma kesetaraan gender untuk diimplementasikan di 

Jepang. Upaya yang dilakukan yaitu pemerintah secara aktif mebuat aturan-

aturan terkait kesetaraan gender untuk dipatuhi oleh masyarakat Jepang agar 

masyarakat dapat terhindar dari kegiatan ketidaksetaraan gender serta 

menyesuaikan dengan masyarakat internasional lainnya. Namun, dalam proses 

internalisasi terdapat hambatan-hambatan seperti pertentangan terhadap hukum-

hukum tersebut. 


