
BAB IV 

KESIMPULAN 

Pada zaman Meiji, wanita tidak diperbolehkan untuk menghadiri 

berbagai macam acara sosial dan pertemuan yang berhubungan dengan 

politik. Masuknya kebudayaan Barat, membuat para wanita Jepang ini untuk 

melakukan agar mereka memiliki posisi yang sama dengan para pria Jepang. 

Salah satu sebab dari pergerakan ini adalah adanya pemikiran di negara barat, 

Eropa dan Amerika, bahwa semua manusia sederajat dan memiliki kebebasan 

yang sama. Karena itu, pergerakan feminisme pun terjadi, yang membuat para 

wanita Jepang menolak ideologi negara mereka. 

Ichikawa Fusae merupakan tokoh pejuang wanita yang sejati. Ia 

sangat memperjuangkan mendapatkan hak pilih dan hak-hak politik. Ichikawa 

merupakan salah satu wanita yang menjadi pendiri Woman's Association. 

Organisasi ini mempunyai tujuan yaitu, menganjurkan hak wanita, ibu, dan 

anak serta mengajukan kemajuan pendidikan agar wanita mendapatkan 

pendidikan yang lebih tinggi. Organisasi ini juga berusaha untuk dapat 

menghapus Undang-Undang yang berdampakk negatif bagi wanita. Tujuan 

ini merupakan kolaborasi dari pemikiran Ichikawa dan Hiratsuka Raichou 

yang juga merupakan pendiri organisasi ini. Pergerakan Ichikawa untuk 

mendapatkan hak pembelajaran politik berjalan secara perlahan. Bersama 

dengan Hiratsuka, Ichikawa menghadapi Tomita Koujiro seorang anggota 

dari kenseika. Setelah pernilihan, RUU reformasi hak politik wanita diangkat 

didalam rapat DIET. Sekitar setahun kemudian, isi dari RUU tersebut 

diterima oleh Iembaga Iegislatif. RUU ini merupakan langkah pertama agar 

para wanita dapat mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan politik, 

contohnya adalah pemilihan umurn. Persetujuan terhadap RUU tersebut 

membuktikan bahwa posisi wanita di Jepang bergeser sedikit demi sedikit. 
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Sayangnya, pada saat RUU ini diterima, Hiratsuka keluar dari organisasi Shin 

Fujin Kyokai dan organisasi tersebutpun dibubarkan. Walaupun organisasi 

tersebut dibubarkan. 

Ichikawa tidak patah semangat untuk mendapatkan hak politik wanita. 

Pada akhir musim panas tahun 1920 Ichikawa pergi ke Amerika untuk belajar 

mengenai pergerakan wanita Amerika untuk mendapatkan kesetaraan derajat 

dengan pria. Di sana Ichikawa bertemu dengan Mrs. Carrie Chapman Catt 

seorang pernimpin dari organisasi wanita Amerika, The League of Women 

Voters. Perkataan Catt tentang seorang wanita harus mengetahui posisinya di 

dalam politik serta di dalam kehidupan sehari-hari membuat Ichikawa ingin 

memberikan edukasi kepada wanita Jepang secara politik dalam waktu yang 

bersamaan juga memperjuangkan hak wanita Jepang pada saat kembali ke 

Jepang. Pada tahun I 924, Ichikawa kembali ke Jepang dan saat itu aktivitas 

ferninisme di Jepang Intensitasnya lebih rendah daripada saat ia pergi ke 

Amerika. Karena itu, dengan ilmu yang ia dapatkan dari Amerika, Ichikawa 

membentuk asosiasi wanita bemama Fujin Sanseiken Kakutoku Doumeikai 

(The League for the Attaiment of Women's Political Rights). Asosiasi ini 

melanjutkan perihal yang menjadi tujuan New Women's Association. 

Sebelum Perang Dunia II, walaupun Ichikawa lebih mendukung pihak 

perdamaian dan selalu mengkritik pihak fasisme, beliau mengalihkan 

posisinya ke dalam pihak pendukung pemerintahan pada masa sulit, yaitu 

pada masa perang. Ichikawa dengan langkahnya untuk mengurangi hal-hal 

yang diakibatkan oleh Perang Dunia, dia akan berusaha untuk membuktikan 

posisi seorang wanita didalam kegiatan sosial. Harapan Ichikawa dari langkah 

ini adalah agar pemerintah memberikan dukungan terhadap kampanye yang ia 

lakukan pada saat tersebut. Setelah dibubarkannya Fujin Ky~kai D~mei, 

Pemerintah membentuk Dai Nihon Fujinkai (The Great Japan's Woman 

Organization) dengan tujuan untuk mengoordinasi para aktivis wanita dengan 
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program rnobilisasi ibu dan anak. Pada saat itu, Ichikawa belurn rnendapatkan 

keanggotaannya karena hubungan sosial yang tegamg dengan pernerintah, 

tetapi ia berhasil rnasuk ke dalam organisasi ini dengan bantuan dari 

kernentrian perang. 

Pada November 1945, Shin Nihon Fujin Doumei yang dipirnpin 

Ichikawa didirikan kembali dengan tujuan memperbaiki UU pemerintah yang 

rnerugikan wanita Jepang dan merugikan status wanita Jepang. Pada bulan 

Desember di tahun yang sarna, UU ini diterima oleh DIET dan pada 10 April 

1946, wanita untuk pertama kalinya dapat berpartisipasi di dalarn pemilihan 

urnurn. 
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