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BAB V 

KESIMPULAN 

Dari uraian bab I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan bahwa tenaga 

kerja di Jepang dan tenaga kerja di Indonesia walaupun secara hukum diakui sama 

dengan antara pekerja laki-laki dengan pekerja wanita, namun dalam prakteknya 

masih jauh dari harapan yang ada dalam aturan hukum di kedua Negara tersebut. 

Akan tetapi dalam skala pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa pola 

pikir orang Indonesia lebih maju jika dibandingkan dengan pola pikir orang 

Jepang. Dalam ha! kesetaraan gender pada prakteknya di Jepang masih sangatlah 

kurang. Karena sistem le (kekeluargaan) yang telah berakar turun temurun hingga 

sekarang, menjadikan posisi wanita disana tetaplah berada di bawah kekuasan 

superior kaum lelaki. 

Sedangkan di Indonesia pola pikir semacam itu telah terkikis sedikit demi 

sedikit, yang tak lain atas perjuangan seorang wanita yaitu R.A. Kartini. Pola pikir 

Kartini inilah yang menginspirasi banyak kaum wanita di Indonesia berusaha 

keras mensejajarkan dirinya agar bisa memperoleh hak yang sama dengan kaum 

lelaki. 

Sungguh ironi memang jika dibandingkan dari kedua Negara tersebut. 

Negara yang sudah maju sekalipun seperti Jepang, belum sepenuhnya 

menyamaratakan kedudukan antara laki-laki dan wanita. Sedangkan di Indonesia 

pemah memiliki seorang wanita hebat yang berhasil menduduki jabatan tertinggi 

yaitu sebagai orang nomor satu/kepala Negara/Presiden. Karena ada istilah seperti 

ini : kuat atau tidaknya suatu Negara itu bergantung dari peranan wanitanya. 

Maksud dari istilah tersebut bahwa wanita sebagai ibu yang akan melahirkan 

calon-calon generasi masa depan, yakni bagus atau tidaknya bibit calon generasi 

muda itu bergantung dari ajaran atau didikan pertarna kali oleh seorang ibu. 
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LAMPIRAN I 

HASIL SURVEY TERHADAP PEKERJA WANITA DI 

INDONESIA DI SEBUAH PERUSAHAAN 

Survey Diskriminasi Terhadap Wanita Karir Di Indonesia 

A. Latar Belakang 

Jaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pendidikan tinggi dan 

bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, ataupun juga membantu suami 

dalam mencari nafkah keluarga. 

Namun dalam prakteknya, masih banyak terjadi kasus diskriminasi 

terhadap wanita yang bekerja dikarenakan budaya yang sudah ada sejak jaman 

dahulu yang beranggapan bahwa wanita adalah manusia lemah, tidak mempunyai 

kompetensi untuk memimpin dan tempatnya hanya di rumah saja mengasuh anak 

serta mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun dalam perkembangannya saat ini 

tenaga kerja wanita semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor pekerjaan di 

Indonesia. 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui kondisi yang dihadapi oleh pekerja wanita saat ini, dari 

sisi individual dan keluarga, serta kaitannya dengan pekerjaan yang mereka 

lakukan. Dan mengetahui kemungkinan masih adanya diskriminasi terhadap 

pekerja wanita yang terjadi di Iingkungan bekerjanya. 

C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di PT. Astra Honda Motor pada bulan Maret - 

Jun i20 1 1  
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D. Bagian I .  PROFILE RESPONDEN 

PENDIDIKAN TERAKHIR [N=30] 

Diploma 50% 

Sarjana 25% 

Pasca Sarjana 

• 
15% 

SMU 10% 

SMP 

SD 0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Grafik 1 . 1 .  Grafik presentase pendidikan terakhir. 

Dari grafik 1 . 1 .  diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari para 

responden telah mengenyam jenjang pendidikan Diploma sebanyak 50%, Sarjana 

sebanyak 25% dan diikuti oleh Pasca Sarana di tempat ketiga dengan 15%, 

sebelum akhimya mereka memutuskan untuk bekerja. Hal ini menunjukkan 

kesadaran dan kesempatan yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan sebagai 

bekal sebelum memasuki ke dunia bekerja. 

SUMBER PENDAPATAN KELUARGA [N=30] 

Saya sendiri 75% 

Saya & suami I 25% 

Suami 0% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Grafik 1.2. Grafik presentase sumber pendapatan keluarga. 

Dari grafik 1 .2.  diatas dapat kita diketahui bahwa wanita bisa membiayai 

kebutuhannya sendiri (75%) ataupun ikut andil dalam mencukupi biaya untuk 

kebutuhan keluarganya (25%). 
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PEMASUKAN / BULAN [N=30] 

Rp 2.000.001- Rp 3.000.000 � 
> Rp 5.000.000 

j Rp 3.000.001-Rp 4.000.000 
Rp 4.000.001-Rp 5.000.000 
Rp 1.000.001-Rp 2.000.000 

<Rp 1.000.000 

25% 
25% 

30% 

20% 
0% 
o» 

I 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Grafik 1.3. Grafik pemasukan / pendapatan tetap setiap bu Ian 

PENGELUARAN / BULAN [N=30] 

Rp 1.000.001-Rp 2.000.000 
i 

75% 
Rp 2.000.001- Rp 3.000.000 20% 

<Rp 1.000.000 r 5% 
Rp 3.000.001-Rp 4.000.000 0% 
Rp 4.000.001- Rp 5.000.000 0% 

> Rp 5.000.000 0% 
0% 20% 40% 60% 80% 

Grafik 1.4.  Grafik pengeluaran setiap bulan 

Dari kedua grafik diatas, dapat kita analisa bahwa pendapatan tetap setiap 

bulan semua responden sudah diatas batas minimum pendapatan pekerja, dengan 

dominasi di angka 30% antara Rp 2.000.001 -- 3.000.000, bahkan beberapa diatas 

nilai tersebut sesuai dengan lama dan jabatan yang diemban di perusahaan 

tersebut. Gaji tetap tersebut tidak semuanya dihabiskan oleh mereka, hanya 

mereka pakai sebagian untuk kebutuhan sebulan dan sisanya ditabung untuk 

keperluan mendadak atau kedepannya. Hal ini menunjukkan kesadaran yang 

cukup tinggi untuk menabung demi masa depan yang baik untuk sesuatu yang 

penting, seperti menikah, membeli rumah atau mobil. 
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E. Bagian 2. ANDA dan KELUARGA 

SUDAH BERKELUARGA? [N=30] 

Belum, 

85% 

Grafik 1.6. Grafik status keluarga responden. 

Sebagian besar responden (85%) adalah wanita single atau belum 

berkeluarga, sedangkan 15% sisanya adalah wanita karir yang sudah berkeluarga 

dengan 1 - 2  anak. Dari I 5% responden yang merupakan wanita karir yang sudah 

berkeluarga tersebut, sebagian besar mereka merasa masih bisa membagi 

waktunya dengan keluarga, diluar kesibukan mereka bekerja, dan juga sebagian 

besar mereka mendapat dukungan dari keluarga untuk bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan keluarganya. 

MASIH BEKERJA SETELAH MENIKAH? [N=25] 

Tidak tahu 

Bekerja 

Tidak bekerja 

0% 

5% 

10% 20% 30% 40% 

42% 

50% 

53% 

60% 

Grafik I .7. Grafik kemungkinan bekerja setelah menikah 
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Dari 25 orang responden yang masih belum berkeluarga, lebih dari 

setengahnya (53%) masih bingung atau belum bisa memutuskan akan rencana 

mereka kedepannya setelah menikah, Sebanyak 42% dari mereka masih tetap 

ingin bekerja setelah menikah dan 5% sisanya memutuskan untuk berhenti bekerja 

dan focus dengan keluarganya. 

F. Bagian 3. ANDA & PEKERJAAN 

LAMA KERJA / HARi? 

Lebih dari jam 

normal 

kantor, 

70% 

1 .8.  Grafik lama bekerja dalam sehari. 

Jika ditanya berapa lama waktu bekerja para responden bekerja dalam 

seharinya, Grafik 1.6. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 70% dari para 

responden sering bekerja melebihi dari jam normal kantor, dengan alasan 

pekerjaan yang masih menumpuk, sedangkan 30% sisanya lebih memilih untuk 

bekerja sesuai jam kerja mereka agar bisa beristirahat atau meluangkan waktu 

dengan keluarganya. Rata -rata dari mereka yang sering bekerja melebihi waktu 

kerja normal kantor, bekerja selama 10 jam atau lebih dari satu jam dari jam 

normal kantor. 
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KEGIATAN DI WAKTU LUANG [N=30] 

Having fun dengan teman / pasangan 

Melakukan aktifitas dengan keluarga 

Melakukan hobi atau menyenangkan ... 

Urus rumah tangga 

1 Kerja sampingan 

Menyelesaikan pekerjaan kantor 

32% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Grafik 1.9. Grafik kegiatan di waktu luang 

Sebagian besar responden bisa memanfaatkan waktu luang mereka dengan 

baik, seperti beraktifitas atau bersenang-senang dengan teman atau pasangan 

mereka (47%), atau punjuga melakukan aktifitas dengan keluarganya (32%). 

Keluarga 

Teman /pasangan 

Pekerjaan 

Kesenangan diri sendiri 

Tabel 1 . 1 .  Tabel prioritas dalam hidup 

1st 

2nd 

3rd 

4th 

Tabel diatas menunjukkan bahwa prioritas sebagian besar responden 

adalah keluarga mereka, baru kemudian teman / pasangan mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai kebutuhan yang cukup 

tinggi untuk bersosialisasi dengan keluarga, teman atau pasangan mereka diluar 

pekerjaan mereka, serta beranggapan bahwa pekerjaan bukanlah segalanya, justru 

mereka membutuhkan keluarga, teman atau pun pasangan mereka untuk 

mensupport mereka untuk bekerja dengan baik. 
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ALASAN MENJADI WANITA KARIR? [N=30] 

Mencari uag agar bisa hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan pribadi 

Memanfaatln pengetahuan & keahlin dart pendidikan sewaktu kuliah 

Agar dipandang sebagar wanita yang kuat, mandiri dan sukes 

Membatu suarmi mencari nafkah untuk merenuhi kebutuhan keluanga 

Mergist waktu daripada bosan di rurah 

30% 

40% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Grafik 1 . 1 0 .  Grafik alasan menjadi wanita karir 

Sebagian besar responden memilih untuk menjadi wanita yang berkarir di 

kantor dengan alasan , yaitu 40% untuk mencari uang agar bisa hidup menadiri 

dan memenuhi kebutuhan pribadi dan 30% memanfaatkan pengetahuan & 

keahlian dari pendidikan sewaktu kuliah. 

KALO BISA MEMILIH, INGIN JADI APA? [N=30] 

Wanita wiraswasta 95% 

bu rumah tangga I 5% 

Wanita karir kantoran 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Grafik 1 . 1  I .  Grafik profesi yang sebenarnya diinginkan 

Bekerja di kantor sebagai pegawai swasta ternyata bukan merupakan 

pilihan utama untuk para responden. Jika ditanya ingin menjadi apa sebenarnya 

mereka kedepannya, 95% para responden ingin menjadi seorang wanita yang 

tetap bekerja, namun menjalankan wira usaha yang lebih fleksibel dari segi waktu 

dan dapat juga dijalankan di rumah dan memiliki waktu lebih dengan keluarga. 
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Hanya 5% yang ingin menjadi ibu rumah tangga penuh dan mengurusi keluarga 

mereka. 

PERTIMBANGAN & KEPUASAN DALAM PEKERJAAN [N=30] 

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

- - - - - - - - - - - . . , _ _ i a m a b e sa r  perusahaan_ L . . - - - - - - - - -   
Ketersediaan katin l a n e s - - - - - 7 f e x e r a a n  sesuai dg keahlian' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - �  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ---- 

Kemudahan transportasi umum 

-Pertimbangan 

Kepuasan 

Median 

, - - - - - - - - - - - - - - ,  
Tunjangan karyawan 

- - - - - - - - - - - - -  e  

Uang bonus besar 

' - - - - - - - - - - - - - ·  

'  '  '  Gaji pokok yang sesuai' 
- - - - - - - - - - - - - - - �  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
,  Sustem lembur yang b a g u s h  

Jarak dg tempat tinggal 

0 

' ' Di'sons be»_ 

'------:::::::::::�--------------- , Status pekerja tetap 

Pimpinan yang bail 

- 

Fasilitas olabraga l l > 

Koperasi simpan / pinjam 

Lngkup kerja yang mendukung 

Teman kerja yang baik 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

  r  

'  Alat bekerja yg memadai' 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Halk khusus karyawan wanita 

Grafik 1.5. Grafik pertimbangan dan kepuasan akan pekerjaan 

Ada tujuh hal utarna yang bisa kita ambil dari grafik 1 .5 .  dengan kaitannya 

pertimbangan para responden dalam memilih pekerjaan, yaitu sebagai berikut 

(sesuai prioritas): 

I. Gaji pokok (per bulan) 

2. Sistem lembur yang bagus 

3. Uang bonus akhir tahun yang besar 

4. Pimpinan yang baik 

5. Status tetap sebagai pekerja 

6. Tunjangan karyawan 

7. Lingkungan kerja yang mendukung 
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Dari tiga prioritas pertama grafik diatas, dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa kebutuhan akan penerimaan pendapatan total (pokok, tambahan dan bonus 

akhir tahun) yang mereka terima menjadi faktor yang penting dalam kaitannya 

memilih pekerjaan dan perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini bisa 

dihubungkan dengan tingginya tingkat kebutuhan utama, seperti beras, minyak, 

dll; dan juga lifestyle masyarakat ibukota yang tinggi dan glamor yang menuntut 

mereka untuk mencari pekerjaan dengan gaji tinggi. 

G. Bagian 4 & 5. ANDA SEBAGAI PIMPINAN & BA W AHAN 

Setuju 
7 

KESETARAAN HAK WANITA DENGAN 

75% 

Biasa saja 

Tidak setuju 

25% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Grafik 1 . 1 2 .  Grafik kesetaraan hak wanita dengan pria dalam bekerja 

75% responden menyetujui dengan pernyataan bahwa "wan it a memiliki hak yang 

setara dengan pria dalam bekerja". Sedangkan 25% sisanya berpedapat biasa 

saja, mereka bekerja, namun masih tidak menyalahkan pendapat bahwa pria lah 

yang seharusnya menjadi tulang punggung mencari pendapatan untuk keluarga. 

ANDA SEORANG PIMPINAN? 

Tidak, 

80% 

Grafik 1 . 1 3 .  Grafik jabatan pemimpin di perusahaan 
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Hanya beberapa dari para responden yang bertindak sebagai pimpinan dan 

membawahi setidaknya 1 - 2  orang karyawan (20%), sedangkan sebagian besar 

responden (80%) bertindak sebagai bawahan seorang pimpinan. Para pimpinan 

tersebut berpendapat sebagai berikut : 

a. Bawahan laki - laki / perempuan sama saja. 

b. Mampu bersikap adil dengan semua bawahan. 

c. Merasa dihormati oleh bawahan. 

d. Masih memiliki ambisi untuk jenjang karir yang lebih tinggi 

kedepannya. 

ANDA PUNYA PIMPINAN? [N=30] 

Tidak, 

20% 

Gralik 1 . 14 .  Grafik pemimpin responden di perusahaan 

Sebagian besar responden memiliki pimpinan di perusahaan tempat 

mereka bekerja, yaitu sebanyak 80% dan 90% diantaranya dibawahi oleh 

pimpinan pria, serta I 0% sisanya dipimpin oleh wanita. 

Dari kedua grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan di 

Indonesia masih memberi kesempatan terhadap perempuan dalam haknya 

untuk berpendidikan tinggi, berkembang dan menempati jabatan sebagai 

seorang pemimpin yang membawahi, baik karyawan wanita maupun pria, jika 
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memang memiliki kompetensi untuk itu. Meskipun masih kecil dalam presentasi, 

namun masih ada kemungkinan untuk meningkat di masa depan. 

PILIH PIMPINAN LAKI-LAKI / PEREMPUAN? [N=30] 

Sama saja 

Pria 

Wanita 

55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Grafik 1 . 1 5 .  Grafik gender pemimpin pilihan responden 

Sebagian besar responden (55%) cenderung tidak pilih-pilih mengenai 

pimpinan mereka, pria dan wanita sama saja. Sedangkan 45% sisanya lebih 

cenderung memilih pria sebagai pimpinan mereka, dikarenakan wibawa dan 

ketegasan seorang pimpinan pria. 

PIMPINAN BERSIKAP ADIL? [N=30] 

Tidak, 20% 

Grafik 1.16.  Grafik pemimpin responden di perusahaan 

Sebagian besar (80%) pimpinan responden dapat bersikap adil terhadap 

bawahan mereka, baik bawahan pria maupun wanita, contohnya dalam ha! 

pembagian tugas I pekerjaan, cuti hamil, dll. 
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INGIN PENINGKATAN 

JENJANG KARIR? [N=30] 

Grafik 1. 1 7 .  Grafik keinginan peningkatan karir 

Dari grafik diatas, sebanyak 85% responden mengaku menginginkan 

peningkatan jenjang karir, setidaknya 1 - 2  tahun kedepan, sedangkan sisanya 

sudah puas akan posisinya saat ini. 

PIMPINAN MEMBANTU 

KENAIKAN KARIR? [N=30] 

Biasa saja 

j 
60% 

Ya 40% 

Tidak 
,�- 

r 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Grafik 1 . 1 8 .  Grafik kontribusi pimpinan dalam peningkatan karir 

Sebagian besar responden mengaku pimpinan mereka cukup membantu 

mereka dalam peningkatan karir mereka. Mereka membantu dalam ha! 

memberikan contoh dalam mengerjakan pekerjaan yang baik, namun perlu juga 

adanya usaha sendiri yang lebih dari para responden. 
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H. Bagian 6. DISKRlMfNASI TERHADAP PEKERJA WANITA 

PERNAH DENGAR / TAHU 
DISKRIMINASI THD PEKERIA WANITA? [N=30] 

Grafik 1 . 19 .  Grafik pengetahuan mengenai diskriminasi wanita 

Sebagian besar (70%) responden mengetahui akan adanya kasus mengenai 

deskrimnasi terhadap wanita, khususnya pekerja, yang terjadi di masyarakat, 

sedangkan 30% sisanya mengaku tidak pernah mendengar atau mengetahuinya. 

TAHU DARIMANA TTG DISKRIMINASI THO PEKERJA 
WANITA? [N=30] 

TV 

Internet 

Koran 

71% 

15% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Grafik 1.20. Grafik media informasi diskriminasi wanita 

Sebanyak 71 % responden mengetahui informasi mengenai diskriminasi 

yang dialami oleh pekerja wanita melalui berita-berita yang ta yang di TV. 
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PERNAH MENGALAMI 

DISKRIMINASI WANITA? [N=30] 

Tidak 

pernah, 

70% 

Grafik 1 .2 1 .  Grafik pengalaman diskriminasi thd pekerja wanita 

Dari grafik diatas, dapat kita analisa bahwa sebagian besar responden 

belum pemah mengalami diskriminasi saat bekerja di perusahaannya, walaupun 

beberapa diantaranya mengaku pemah mengalami secara langsung diskriminasi 

saat bekerja oleh rekan kerja mereka, contohnya 

tindakan asusila yang kurang pantas 

pembagian kerja yang kurang adil. 

Tindakan yang mereka lakukan adalah mendiskusikan dulu dengan 

pimpinan / rekan kerja lainnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. 

Oleh karena itu, para responden sependapat bahwa perlu adanya Undang - 

undang khusus yang bisa menjamin akan perlindungan terhadap segala bentuk 

diskriminasi yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kerja mereka. 
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UU KHUSUS & PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA 01 

PERUSAHAAN SAAT INI BEKERJA? 

Sudah 

F 
85% 

Belum 10% 

Tidak tahu 
l 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Grafik 1.22. Grafik adanya UU khusus & perlindungan pekerja wanita 

di perusahaan 

85% dari responden menyetujui bahwa di perusahaan tempat mereka 

bekerja sudah ada UU khusus & perlindungan terhadap pekerja wanita. 

UU KHUSUS & PERLINDUNGAN 

PEKERJA WANITA D INDONESIA? 

Tidak tahu 

Sudah 

Belum 

0% 20% 

35% 

40% 

55% 

60% 

Grafik 1.23. Grafik adanya UU khusus & perlindungan 

pekerja wanita di Indonesia 

Namun lain halnya dengan Negara Indonesia, dimana sebagian besar para 

responden belum mengetahui akan adanya UU khusus & perlindungan terhadap 

pekerja wanita, walaupun ada sekitar 35% diantara mereka yang sudah 

mengetahuinya. 
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KESETARAAN WANITA DAN 

LAKI-LAKI DI INDONESIA 

Sudah, tapi belum maksimal I 
Belum j- 25% 

Sudah 

75% 

0% 50% 100% 

Grafik 1.24. Grafik adanya kesetaraan pria & wanita di Indonesia 

Sebagian besar para responden menyetujui akan adanya kesetaraan antara 

pna dan wanita di Indonesia, walau pun dalam prakteknya belum terealisasi 

secara maksimal. 

TOKOH WANITA INDONESIA 

RA Kartini 65% 

Cut Nyak Dien 10% 

Dyah Pitaloka 

Ratna Sarumpet 

Megawati 

Michelle Obama 

Sri Mulyani 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Grafik 1.25. Grafik tokoh wanita favorit di Indonesia 

Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh perjuangan hak wanita akan 

kesetaraannya dengan pria yang paling favorit bagi para sebagian besar responden. 
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NEGARA VG MSH SERING TERJADI 

DISKRIMINASI WANITA 

Jepang 20% 
15% 

India 15% 

15% 

Afrika 15% 

Filipina 

 Korea 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Grafik 1.26. Grafik Negara luar yang masih banyak terjadi diskriminasi wanita 

Berikut adalah 5 negara paling dominan yang menurut para responden 

masih banyak terjadi kasus diskriminasi terhadap wanita pada khususnya, yaitu 

Jepang, China, India, Saudi Arabia & Afrika. 

73 

Universitas Darma Persada 



74 

LAMPIRAN II 

TOKOH - TOKOH WANITA SUKSES DI INDONESIA DAN 

DIJEPANG 

A. Wanita-Wanita Hebat di Jepang 

Berikut ini daftar atau nama-nama wanita yang pemah menduduki kursi 

pemerintahan atau ikut serta dalam kancah politik di Jepang, yaitu sebagai 

berikut: 

Japan 

• Queen of Yamatai - Himiko -- 188 4pi e4 

• Regent- Jing~ o1Japan -209 Ap+4r we4 

• Empress -- Empress Suiko -592 4p¥ 4 

+ First Grand Priestess of Ise Shrine -- Yamatohime-no-mioto - ca 300 Ap·Mr wee4 

• Cabinet Minister (Minister of Health and Welfare) lasaNakgyamg 1960 

• Vice Chair of Political Party (Japan Socialist Party. t$#t) - Taka0 Doi- 1966 

• Chair of Political Party (apan Socialist Party. Rt2#)- Tak30 Doi- 1986 

• Mayor (A+shiya city) - Harue Kitamura - 1991 

• President of House of Representatives of Japan - Takako Doi-- 1993 

• Governor of Osaka Prefecture -- Fusae 0t3- 2000 

Foreign minister - MakKiko Tanaka -- 2001 

Minister of the Environment - Yorio Kawaguchi- 2001 

• Governor of Kumamoto Prefecture -- Yoshiko Shiotani -- 2001 

• Governor of Chiba Prefecture -- AKio Domoto - 2001 

• Governor of Hoaid -- Harumi Takahashi- 2003 

• Speaker of House of Councillors -- Chiage 0gi - 2004 

• Governor of Shiga Prefecture - Yukiko Kada - 2006 

• Minister of Defense -- Yuriko Koike - 2007 

• Minister of Justice - Keio Chiba - 2009 

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki 

Dan berikut beberapa profile singkat dari wanita-wanita hebat tersebut, 

antara lain : 
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l .  Masa Nakayama 1 

Masa Nakayama ( # l  Nakayama Masa, 19  Januari 1 8 9 1 - 1 l  

Oktober 1976) adalah seorang politikus Jepang, yang merupakan wanita 

pertama yang ditunjuk untuk Kabinet Jepang ketika ia menjadi Menteri 

Kesehatan dan Kesejahteraan pada tahun 1960. 

Masa Nakayama (kanan) pada tahun 1953 

Dia lahir di Nagasaki, putri Rodney H. Powers, seorang pengusaha 

Amerika, dan Jepang, Naka lida. Dia juga belajar di Ohio Wesleyan 

University di Amerika Serikat, lulus pada tahun 1 9 1 6  dan memulai karir 

sebelum pecahnya Perang Dunia I I .  

Pada tahun 1947, ia terpilih sebagai anggota DPR di D i e t ,  yang 

mewakili distrik kedua Prefektur Osaka untuk LOP sebagai bagian dari 

pemerintah Hayato Ikeda. Pada tahun 1960, ia menjadi wanita pertama 

yang ditunjuk untuk Kabinet Jepang ketika ia di daulat menjadi Menteri 

Kesehatan dan Kesejahteraan. Dia menjabat sebagai menteri selama lima 

bulan, mundur pada bulan Desember 1960. Nakayama pensiun dari Diet 

pada tahun 1969, dan kursinya digantikan oleh putranya, Masaaki. 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Masa_Nakayama 
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Dia menikah dengan Fukuz~ Nakayama , yang juga seorang 

politisi dan bertugas di majelis rendah 1932-1942, dan kemudian di 

majelis tinggi. anak-anak mereka Perwakilan Taro Nakayama dan 

Perwakilan Masaaki Nakayama . Perwakilan Yasuhide Nakayama adalah 

cucu mereka yang merupakan anak dari Perwakilan Maasaki Nakayama. 

2. Takako Doi 

I l • 

; 
• 
'T 

' J i  
Takako Doi (±#± Doi Takako, lahir November 30, 1928) adalah 

seorang politikus Jepang terkemuka dari tahun 1980 sampai dia pensiun 

pada tahun 2005. 

Doi lahir di Prefektur Hyogo dan lulus dari Universitas Doshisha, 

dimana ia belajar hukum. Dia terpilih menjadi anggota DPR, majelis 

rendah dari Diet, sebagai anggota Partai Sosialis Jepang (JSP) pada tahun 

1969, mewakili distrik 2 dari Hyogo. Dia menghabiskan sepuluh tahun 

pertamanya di DPR, namun disela-sela itu pada tahun 1980 ia sangat 

kritis terhadap perlakuan yang diterima perempuan Jepang khususnya 

anggapan bahwa wanita hanyalah pembantu ekonomi dalam 

keluarga/rumah tapi yang mendominasi tetap kepala keluarga yaitu suami. 

Dia menekan Diet untuk menandatangani Konvensi tentang Penghapusan 

2 
http://en.wikipedia.org/wiki/Takako Doi 
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Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDA W) pada tahun 

1985. 

Doi menjadi Wakil Ketua JSP pada tahun 1984 dan pemimpin 

wanita pertama dari sebuah divisi partai politik dalam sejarah Jepang pada 

tahun 1986, sebagai ketua Divisi Kebijakan Sentral JSP. JSP pada tahun 

1990 sebagai pemegang rekor tertinggi karena berhasil memenangkan 136 

kursi di DPR, ini berkat kepopuleran Doi. Namun dia mengundurkan diri 

dari Partai ketika Perang Teluk berkecamuk (tahun 1991). 

Pada tahun 1994, tidak ada partai mayoritas yang masuk ke DPR, 

dan disinilah JSP mengambil kesempatan untuk memimpin koalisi di 

Pemerintahan. Tomiichi Maruyama (Presiden JSP) didaulat menjadi 

Perdana Menteri. Namun pada tahun 1996 koalisi mengalami 

kebangkrutan dan merupakan bencana karena tahun kekalahan pemilu bagi 

JSP. Maka kembalilah Doi untuk memimpin partai. 

3. Makiko Tanaka 3 

Makiko Tanaka ( EH  #  #  F  Tanaka Makiko, lahir di 

Nishiyama, Niigata, 14 Januari 1944) adalah seorang politisi Jepang yang 

merupakan putri dari mantan Perdana Menteri Kakuei Tanaka. 

3 
http://en.wikipedia.org/wiki/Makiko_Tanaka 
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Makiko Tanaka (kiri) dengan tim menyelam Angkatan Laut Amerika Serikat, terlibat 

dalam penyelamatan dan operasi pemulihan Ehime Maru dari Oahu, Hawaii pada tanggal 

9 September 2001. 

Tanaka bersekolah tinggi di Sekolah Germantown Friends di 

Amerika Serikat dan lulus dari Universitas Waseda. Ia menghabiskan 

sebagian masa remajanya dengan bekerja di organisasi Etsuzankai yang 

dipimpin oleh ayahnya, dan ia merupakan wanita pertama di organisasi 

tersebut semenjak ibunya Hana absen karena sakit yang berkepanjangan. 

Tahun 1993 ia terpilih menjadi anggota di majelis rendahan, tak lama 

setelah kematian ayahnya. 

Tanaka adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri 

Luar Negeri Jepang (April 2001 --Januari 2002), namun ia dipecat dari 

kabinet setelah membuat pemyataan kritis tentang Perdana Menteri 

Junichiro Koizumi. Dan belakang pada tahun itu pula, ia ditendang keluar 

dari Partai Liberal Demokrat (LOP) dan keanggotaannya di nonaktifkan 

selama 2 tahun. 

Pada Agustus 2002, Tanaka mengundurkan diri dari Diet setelah 

mendapat tuduhan penggelapan gaji pelayanan sipil. Namun pada bulan 

September, pengadilan di Tokyo melakukan pembersihan namanya, dan 

semenjak itu ia kembali bergabung ke Diet lagi tapi sebagai pihak yang 

independen pada November 2003. 

Suaminya Naoki Suzuki, yang menikah pada tahun 1969, diadopsi 

masuk menjadi keluarganya dikarenakan ia adalah anak tunggal. 

Pada bulan Agustus 2009, Tanaka dan suaminya bergabung dengan 

oposisi Partai Demokrat Jepang. Sampai saat ini ia menjabat sebagai ketua 

Komite Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi sesi 

Diet. 
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4. Yoriko Kawaguchi 

Yoriko Kawaguchi ( J I / H  Yoriko Kawaguchi, lahir 14 Januari 

1941) adalah seoran politis Jepang. la lahir di Tokyo. Ia memegang gelar 

BA dalam hubungan intemasional dari Universitas Tokyo, dan master di 

bidang ekonomi dari Universitas Yale. Ia menjabat sebagai Menteri 

Lingkungan Jepang (dari tahun 2000 - 2002), dan Menteri Luar Negeri 

Jepang (dari Februari 2002 -- September 2004). Ia diangkat kembali ke 

posisi Menteri Luar Negeri setelah terjadi perombakan kabinet pada bulan 

September 2003, namun ia kalah posting dalam perombakan kabinet yang 

diadakan pada bulan September 2004. 

Pada bulan Juli 2008, Kawaguchi diangkat sebagai Ketua dari New 

International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament, 

bersama dengan mantan Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans. 

Yuriko Kawaguchi di Washington pada bulan September 2002 

B. Wanita-Wanita Hebat di Indonesia 

Berikut ini daftar atau nama-nama wanita yang pemah menduduki kursi 

pemerintahan atau ikut serta dalam kancah politik dan juga berperan besar dalam 

bidang-bidang lainnya di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yoriko_Kawaguchi 
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1 .  Megawati Soekamo Putri 5 

Megawati adalah anak kedua Presiden Soekamo yang telah 

mempromosikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Ia lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Ibunya Fatmawati kelahiran 

Bengkulu di mana Soekamo dahulu diasingkan pada masa penjajahan 

Belanda. Megawati dibesarkan dalam suasana kemewahan di lstana 

Merdeka. 

Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati. Karena 

sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, 

ia pun aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). 

Ia menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kelima (sejak 23 Juli 

2001 20 Oktober 2004). la merupakan presiden wanita pertama 

Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) dalam tahap kedua Pemilu Presiden 2004. 

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang lstimewa 

MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam 

menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang 

membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. la dilantik pada 23 

Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden 

di bawah Gus Dur. 

?http://id.m.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri 
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Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai 

Demokrasi Indonesia (PD!) pada tahun 1999. 

2. Sri Mulyani Indrawati 

Lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, adalah wanita 

sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur 

Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. 

Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu 

(sejak 7 Desember 2005 -20 Mei 2010). 

Begitu dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis 

meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjabat 

Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional!K.epala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. 

Dia sebelumnya juga dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di 

Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak 

Juni 1998. 

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden SBY mengumurnkan 

perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan 

menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana 

" http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani_Indrawati 
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tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko 

Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubemur Bank Indonesia. 

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 

2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang 

Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai 

wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 

dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia 

bulan Oktober 2007. 

3. Meutia Hatta 7 

Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, lahir di Yogyakarta, 21 

Maret 1947, adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota 

Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 201 0. Sebelumnya ia 

menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam 

Kabinet Indonesia Bersatu (2004 - 2009). 

Meutia adalah putri mantan Wakil Presiden dan Proklamator 

Indonesia, Mohammad Hatta. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang 

Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 199 I .  Pada tahun 2002- 

2005 ia adalah Ketua Umum Yayasan Hatta. 

' http://id.m.wikipedia.org/wiki/Meutia_Hatta 
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4. B.R.A. Moeryati Soedibyo" 

Ia dilahirkan di Surakarta, 5 Januari 1928. Anak dari pasangan 

KRMT A Poomomo Hadiningrat dan Gusti Raden Ayu Koes Salibiyah. 

Meskipun darah biru yang mengalir dalam dirinya tidak membuat ia 

sombong dan bermanja diri. Sejak kecil ia diasuh dalam tatanan udara 

keraton yang penuh peraturan dan etika salibiyah. Ayahnya sangat 

memperhatikan pendidikan Mooryati beserta kedua kakaknya Moortinah 

dan Moortini, meskipun mereka anak perempuan ayahnya mendidik 

dengan pola disiplin yang ketat, sedangkan ibunya mengajar dengan 

semangat kelembutan dan kesabaran. 

Seperti umumnya anak perempuan yang hidup dalam lingkungan 

keraton, adanya keinginan dari kedua orangtuanya agar ia kelak menjadi 

permaisuri raja. Meskipun dalam hati kecilnya ia ingin mewujudkan 

obsesinya untuk keluar dari tembok keraton, tapi tetap berpijak dalam 

etika kekeratonan, seperti soal disiplin, belajar, hormat-menghormati dan 

penuh sopan santun. 

Singkatnya pertunangannya dengan PB XII yang telah berjalan 

selama 5 tahun tidak membuahkan hasil menuju jenjang kursi pelaminan. 

Pasalnya Mooryati yang sudah menghirup pikiran-pikiran emansipasi dan 

" Bainar. (1997). Kia1 Sukses Wanita Indonesia. Institut Pengembangan Pembinaan Sumber Daya 
Manusia- Wama Indonesia (IPPSDM-WIN). 
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orientasi pemikiran yang mulai moderat, sepertinya kurang tahan lagi 

dijadikan calon permaisuri raja. Dengan kebulatan tekadnya. serta 

keikhlasan dari kedua orangtuanya dan tunangannya, mereka akhimya 

menerima alasan Mooryati. 

Dan perjalanan membangun kerajaan bisnisnya baru saja dimulai. 

Setelah ia menikah dengan orang luar keraton, suaminya Soedibyo Purbo 

Hadiningrat, ia mulai merintis karimya (tahun 1973) dengan membuat 

jamu dan menjualnya sendiri. Dari modal awal pembuatan jamu Rp 

25.000,00; kini ia dapat merasakan hasil jerih payahnya dan ia berhasil 

membangun PT. Mustika Ratu yang bergerak dalam pembuatan jamu serta 

kosmetik dari bahan tradisional Indonesia. 

Semangat kemandiriannya merupakan prinsip nomor satu dalam 

hidupnya. Ia berani melepaskan diri dari lingkungan keraton yang telah 

membesarkannya dan benar-benar memulai untuk merintis karir/bisnisnya 

dari no!. Ia juga mendapatkan berbagai macam penghargaan, seperti salah 

satunya penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja RI, sebagai perusahaan 

Tenaga Kerja Wanita Terbaik (1993). 
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