
BABIV 

KESIMPULAN 

Noboru Takeshita pada tahun ( 1924 -2000 )  adalah seorang politisi Jepang. 

Takeshita pertarna kali masuk ke dalarn parlemen pada tahun 1958. Noboru Takeshita 

adalah pemimpin fraksi tebesar dari Liberal Demokrasi Partai (LDP). Noboru Takeshita 

lahir pada tanggal 26 Febuari 1924, sebagai putra sulung pembuat sake di sebuah desa 

pertanian yang tenang di Prefektur Shimane barat. Dengan latar belakang orang tua yang 

ayahnya adalah seorang anggota DPR setempat dan ibunya seorang wanita yang 

berpikiran maju, membuat Takeshita sejak usia muda sudah terbawa ke arah karir politik. 

Noboru Takeshita memperoleh pendidikan tinggi di Universitas Waseda, dimana 

Universitas ini adalah salah satu Universitas paling bergengsi di Jepang. Takeshita adalah 

orang yang sangat berpotensi, ia pcrtama kali memperoleh kekuasaan di senat universitas 

Waseda. Menjelang akhir Perang Dunia 11 masuk wajib militer dalam angkatan darat 

sebagai pilot. Setelah perang, kcmbali ke Waseda untuk merampungkan studinya 

Takeshita lulus dari Fakultas Perdagangan pada tahun I 947. 



berpengaruh di dalam partai, karna fraksi-fraksi yang lain terns mendukungnya untuk 

memperoleh keuntungan dalam jumlah keanggotaan yang besar. Di dalam politik Jepang 

dikatakan bahwa 'jumlah adalah kekuasaan'. Dengan memperoleh seperempat dari 

jumlah LOP akan dapat menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dalam kancah politik. 

Pengaruh fraksi Noboru Takeshita sangat dominan dalam politik LOP sepanjang tahun 

pertama pemerintahan Miyazawa. 

Pada kenyataannya seluruh keputusan mengenai kebijaksanaan yang penting 

membutuhkan persetujuan dari fraksi Takeshita. Namun demikian, hal ini tidak 

berlangsung lama karena Takeshita mengalami kesulitan dengan skandalnya sendiri yang 

kemungkinan ada kaitannya dengan suatu kelompok mafia Jepang, dan tidak dapat lagi 

menguasai fraksinya. Takeshita dipilih sebagai Perdana Menteri oleh Diet pada tanggal 6 

November 1987. Pada tahun 1988 terungkap bahwa sejumlah politisi dan pemimpin 

bisnis memperoleh keuntungan dari insider trading. Akibat terjadinya skandal recruit ini 

beberapa orang Menteri mengundurkan diri, termasuk Perdana Menteri Noboru 

Takeshita. Recruit adalah sebuah konglomerat informasi penerbitan yang memiliki 

kepentingan bisnis dalam bidang properti dan telekomunikasi. 

Ketegangan dapat dilihat ketika Perdana Menteri Noboru Takeshita meghadapi 

lawan-lawan politiknya di Diet. Takeshita menyangkal keterlibatan dengan skandal 

recriut cosmo yang bernilai $ 3,25 milyar. Takeshita melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan partai dan diharuskan untuk beristirahat dan menjalani berbagai pemeriksaan 
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selama satu pekan. Hal ini menimbulkan dalam benak kita suatu perbandingan denagn 

penguasa sebelumnya, Tanaka Kakukei yang juga terlibat skandal pada saat terjadinya 

skandal recruit, uang merupakan inti dari sistem politik Jepang. Karena telah menjadi 

sifat dari calon partai dalam sistem pemilihan umum Jepang, dimana para anggota dari 

partai yang sama harus bersaing. 

Takeshita Noboru secara resmi mengumumkan pensiun dari tugasnya pada Mei 

2000 dan memberikan kursinya di parlemen kepada adiknya Wataru Takeshita. Takeshita 

Noboru berusia 76 tahun pada saat mundur karena skandal politik. Takeshita sudah 

dirawat di rumah sakit Kitazato selama setahun ketika ia meninggal. Pada saat 

menghadiri konstitusi di Prefektur Shimane ia pingsan dan dibawa ke rumah sakit dengan 

alasan nyeri punggung. 

Pidato pengunduran dirinya direkam dan sebagian ditayangkan di televisi 

Nasional. Takeshita Noboru mengundurkan diri dari parlemen pada tahun 2000, sesaat 

sebelum ia meninggal. Takeshita Noboru meninggal dunia pada tanggal I9 Juni 2000 ada 

usia 76 tahun. 
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KRONOLOGI 

26 Februari 1924 

1947 

1951  

1958 : 

Lahir di Prefektur Shimane 

Lulus dari Universitas Waseda dalam bidang 

Ekonomi Perdagangan. 

Terpilih menjadi anggota Parlemen di Prefektur 

Shi mane ( untuk dua kali masa jabatan ) 

Terpilih menjadi anggota Parlemen Nasional 

( untuk 1 1  kali berturut turut ) 

1976 

1974 

1964 - 1965 

1971 1972 

Wakil Menteri Urusan Parlemen, Kementerian 

Perdagangan lnternasional dan lndustri. 

Deputi Kepala Sekretaris Kabinet ( Kabinet Sato) 

Kepala Sekretaris Kabinet ( Sato ) 

Di pilih lagi menjadi Kepala Sekertaris Kabinet 

( Kabinet Tanaka ). 

Menteri Konstruksi ( Kabinet Miki ) 

Ketua Komite Anggaran DPR 

Menteri Keuangan ( Kabinet Ohira ) 

Dipilih lagi menjadi Menteri Keuangan 

(diangkat lagi Desember 1983, November 1984 

dan Desember 1985 ) 

1984 Ketua Dewan Gubernur Dana Moneter 

1963 - 1964 :  

1978 1979 

1979 1980 

November 1982 

1985 : 

lntemasional dan Bank Dunia. 

Ketua Grup Sepuluh 



Januari 

Keluarga 

lstri 

Putri 

1986 : Menerima Dolctor Honoris Causa dalam bidang 

Hukum dari Universitas Columbia ( AS ) 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal. 

Perdana Menteri 

Naoko 

lchiko, Maruko, Kimiko. 

Juli 1986 

November 1987 
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