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BAB IV 

KESIMPULAN 

Restorasi Meiji yang dialami oleh bangsa Jepang 

aitandai dengan kembalinya kekuasaan kepada kaisar yang 

sebelumnya, yaitu pada jaman Tokugawa yang menjadi 

penguasa adalah shogun. Pada j aman Tokugawa masyarakat 

Jepang berada dalam kondisi terasing dari bangsa lain .  

Pemerintah yang berkuasa saat itu beranggapan j i k a  Jepang 

membuka diri terhadap bangsa lainnya ditakutkan akan 

kehilangan identitas dirinya akibat pengaruh yang masuk. 

.  

Pemerintaha Meiji kemudian berusaha keras mengejar 

ketertinggalan bangsa Jepang dari bangsa barat dengan 

membuka diri terhadap segala bentuk pengaruh barat yang 

masuk ke Jepang baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, 

kebudayaan, teknologi ataupun bidang kehidupan lain .  

Industri merupakan salah satu bidang dimana Jepang banyak 

tertinggal. Industri yang dikembangkan pada jaman Meiji  

lebih menitikberatkan pada industri yang berhubungan 

dengan militer dan barang yang sangat diperlukan oleh 
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konsumen. Salah satu industri yang terpenting itu adalah 

industri t e k s t i l .  

Pemerintah saat itu memang berharap banyak akan 

perkembangan industri t e k s t i l .  Mereka kemudian banyak 

mendirikan pabrik-pabrik pemintalan sutera guna mendorong 

kemajuan sutera Jepang untuk menghasilkan produksi yang 

berkualitas.  Produksi benang sutera diharapkan selain 

dapat memenuhi pasar lokal juga dapat dijadikan komoditi 

ekspor khususnya ke pasar Amerika Teng ah.  Berkat kerja 

keras dari semua pihak ekspor sutera Jepang kemudian 

dapat melampaui ekspor Cina.  

semakin kerja tenaga akan 

tenaga kerja pria yang ada tidak 

permintaan 

Dengan kemajuan yang dialami oleh pabrik pemintalan 

ma ka 
I 

bertambah. Namun, 

sutera 

mencukupi permintaan akan tenaga ker:j a .  Oleh karena i tu 

pemilik pabrik baik itu pemerintah maupun swasta kemudian 

mencoba m e l i r i k  wanita dan gadis untuk dijadikan buaruh 

pabrik. 

Kemiskinan yang dialami keluarga petani di daerah 

pedesaan akibat dari sistem feodal yang memberatkan 

petani karena mereka hanya diperalat oleh tuan tanah 

sehingga sebesar apapun usaha yang mereka lakukan hasil 
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yang didapatkan tidaklah mencukupi bagi keluarga petani.  

Oleh karena keslitan tersebut keluarga petani banyak 

yang mengalami kemiskinan. 

Perkembangan industri yang pesat di kota membuat 

para wanita dan gadis yang berasal dari keluarga petani 

miskin dan samurai memutuskan untuk bekerja sebagai buruh 

di pabrik pemintalan sutera guna menghasilkan uang bagi 

keluarga sambil mereka menunggu saatnya untuk menikah. 

Karena itu,  banyak sebagian besar dari buruh pabrik 

adalah gadi.s berusia ±20 tahun yang belum menikah 
t  

meskipun ade juga yang sudah menikah .  

Adanya peluang kerja sebagai buruh pabrik yang 

ditawarkan pemilik pabrik melalui agen perekrut yang 

dikirim ke berbagai pedesaan tidak disia-siakan oleh para 

wanita dan gadis dari keluarga petani dan samurai miskin.  

Mereka pergi ke pabrik dengan menggunakan uang yang 

jumlahnya cukup besar yang dipinjamkan oleh para agen 

sebagai biaya persiapan menuju ke pabrik .  Uang untuk 

gantinya berasal dari upah yang diterima oleh para buruh 

wanita setelah menyelesaikan kontrak ker ja .  

Setelah mulai bekerja sebagai buruh pabrik 

pemintalan sutera ini mereka menyadari kenyataan yang ada 
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bahwa pekerjaan tersebut bukanlah peerjaan yang mudah. 

Selain beratnya pekerjaan, mereka juga mengalami 

perlakuaan yang buruk dari pengewas yang kebanyakan 

adalah pria.  Para buruh wanita sudah harus bekerja sejak 

pukul 4 . 3 0  pagi dan selesai pukul 7 malam. Mereka hanya 

beristirahat ketika waktu makan.  

Bagi buruh yang belum menikah dan berasal dari 

daerah yang jauh disediakan asrama dilingkungan pabrik.  

Akan tetapi, asrama yang seharusnya sebagai terpat 

tinggal selanjutnya dirasakan sebagai tempat penahanan. 

Ini disebabkan pemilik pabrik memberikan pengawasan yang 

sangat ketat bagi buruh wanita yang tinggal agar tidak 

melarikan diri dan menjaga tenaga hanya untuk bekerja.  
.  

'  
Selain itu, makanan yang di dapat jauh dari enak dan 

fasilitas yang ada di asrama tidak mencvkupi bagi buruh 

yang jumlah ratusan orang .  Dan yang paling penting gaji  

yang mereka dapat tidak besar, tidak sebanding dengan 

tenaga yang harus mereka keluarkan.  

Adanya berbagai macam penderitaan dan penyiksaan 

yang dialami sehingga banyak diantara buruh wanita yang 

terkena penyakit seperti tuberkolosis, membuat para buruh 

wanita tersebut berpikir untuk melarikan iri dari pabrik .  
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Namun mereka yang melarikan diri sebelum masa kontraknya 

selesai hanya beberapa orang s a j a .  Sedangkan sebagian 

besar dari mereka meneruskan pekerjaan sebagai buruh di 

pabrik pemintalan sutera sampai masa kontraknya selesai.  

Alas an mereka untuk terus bekerj a karena memang sej ak 

awal pun mereka bekerja untuk membantu perekonomian 

keluarga. Mereka merupakan harapan dari anggota keluarga 

lain khususnya orangtua bagi kelangsungan keluarga. 
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GLOSARI 

Cnonan : sebutan bagi anak l a k i - l a k i  pertama 

Dekasegi 

Fukoku kyohei 

.dalam keluarga Jepang 
. 

bekerja di luar daerah yang d i t i n g g a l i  

semboyan bangsa jepang pada jaman M e i j i  

yang berarti 

negara sejahtera, tentara kuat 

Ie bisa berarti rumah atau sistem 

Jinnan 

kekerabatan di Jepang 

sebucan untuk anak l a k i - l a k i  kedua dalam 

keluarga Jepang 

Sannar sebutan untuk anak l a k i - l a k i  ketiga 

dalam keluarga Jepang 
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