
BAB4 

ANALISA DAN KESIMPULAN 

4.1 Analisa 

le merupakan sistem keluarga yang mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan sehari-hari, perkawinan, kepercayaan, cara berfikir, bahkan 

semua aktifitas pekerjaan masyarakat di Jepang. Di dalam ie, ayah adalah 

yang memiliki kekuatan besar yang sangat berpengaruh tentang semua hal 

yang berkaitan dengan keluarga. Posisi pria, terutama anak sulung yang 

nantinya disiapkan untuk mengganti posisi kepala keluarga sangat 

diprioritaskan baik dalam hal pendidikan maupun segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keluarga. 

Wanita dibandingkan dengan pria, lebih memiliki kedudukan yang 

rendah di dalam ie, mereka tidak memiliki hak dalam keluarga dan diwajibkan 

harus mematuhi segala aturan yang dibuat oleh suami ataupun kepala 

keluarga. Adanya perubahan dalam undang-undang perkawinan pasal 24 

tahun 1946 yang menolak dominisi ie, pasal tersebut menyatakan pentingnya 

martabat individu dan kesamaan hak. Pasal ini merubah konsep ie dasar 

yang selama ini telah dianut oleh masyarakat Jepang terutama wanita, dapat 

dengan bebas untuk menentukan pasangannya serta memiliki posisi yang 

setara dengan suaminya. 
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Dengan adanya undang-undang ini wanita lebih diakui keberadaannya. 

Pengakuan ini mendorong wanita untuk lebih mengekspresikan 

kemampuannya dalam berbagai bidang. Wanita dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja sama 

seperti pria. Meskipun awalnya wanita Jepang khususnya bagi yang sudah 

menikah sulit untuk tetap bekerja, terutama dengan adanya batasan usia 

yang diperbolehkan untuk bekerja, namun adanya revisi yang dilakukan oleh 

pemerintah pada undang-undang tersebut, membuat jumlah wanita yang 

bekerja semakin meningkat. 

Hal ini menuju ke suatu gerakan feminisme yang signifikan pada 

wanita Jepang. Seperti yang telah dikatakan dalam bab sebelumnya bahwa 

feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak diantara 

kaum pria dan wanita. Adanya pengertian ini ditegaskan lagi oleh Kumiko 

Fujimura Fanselow dan Atsuko Komeda (1995 :345) dalam bukunya yang 

berjudul Japanese Woman New Feminist Perspectives On The Past, Present 

or Future mengatakan pergerakan wanita hingga saat ini bergantung pada 

anggapan atau pandangan bahwa wanita dan pria ada pada posisi yang 

sama dan bahwa adanya penghapusan kelas sosial perempuan dan laki-laki 

mengarah kepada kebebasan bagi wanita. 

Feminisme di Jepang meski telah lama dilakukan oleh wanita sebelum 

terjadinya Perang Dunia ke II dengan cara seperti pidato ataupun tulisan 

namun wanita Jepang lebih bebas beraktifitas layaknya pria, terutama 
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dimasalah pekerjaan. Meski wanita telah mendapat kebebasan dalam 

pekerjaan maupun keluarga namun pada kenyataannya dalam rumah tangga 

istri harus tetap patuh terhadap kata-kata suami. Posisi istri yang harus selalu 

mengalah dan menurut suami memang merupakan suatu hal yang wajar di 

dalam perkawinan pada umumnya namun akan menjadi masalah apabila 

suami bertindak terlalu berkuasa dalam rumah tangga. Keadaan ini 

terkadang menjadi masalah dalam perkawinan Jepang, karena istri tidak 

merasa dihargai dan kurang diperhatikan oleh suami. lstri terkadang merasa 

perkawinan yang dijalani tidak seperti yang diharapkan terutama karena 

sikap suami yang kurang perhatian. Bahkan tidak jarang para istri merasa 

depresi dengan keadaan pernikahan yang seperti ini. Meski merasa depresi 

namun para istri belum berani untuk mengambil langkah perceraian sebagai 

jalan keluar terhadap masalah tersebut. Selain karena dampak sosial yang 

buruk, yang akan mereka dapatkan bila bercerai. Para istri ini juga menyadari 

akan dampak kesulitan finansial yang akan mereka hadapi. 

Di dalam masyarakat Jepang sendiri perceraian dianggap sebagai hal 

yang negatif. Dengan adanya peceraian baik istri maupun anak khususnya 

yang belum menikah mendapatkan pandangan yang buruk dalam 

masyarakat. Bagi istri ia akan mengalami kesulitan apabila ingin memulai 

kehidupan rumah tangga yang baru, sedangkan bagi anak yang belum 

berkeluarga mendapat pandangan yang buruk terhadap pasangannya. Tentu 

saja hal tersebut membuat para istri berfikir dua kali untuk mengambil 
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langkah perceraian meski merasa tidak bahagia dalam kehidupan 

perkawinannya. 

Munculnya ide tentang pembagian jatah pensiun kepada pihak istri 

pada tahun 2003 memberi angin segar bagi para istri yang memiliki niatan 

untuk bercerai. Usul tentang adanya pembagian pembagian setengah jatah 

pensiun suami sebesar 50% untuk istri membuat mereka berani untuk 

mengambil langkah bercerai. Namun para istri ini, tidak bisa begitu saja 

langsung bercerai dengan suaminya, karena undang-undang tentang 

pembagian uang pensiun tersebut disahkan pada bulan april tahun 2007. 

Setidaknya mereka harus menunggu hingga sampai masa itu untuk 

mendapatkan yang mereka inginkan. 

Menurut salah satu website www.scomu.jp/jukunenrikon pengertian 

(jukunenrikon '4# #kt##_, ) adalah: 

# # ##t & & I, L #  l  %  ## %4Dz t ±4#hf kl % 

c & & # L C d y .  #±#f 20 # A L & ,  E< ±## 

Bz Utz8$8hh0# ##Gs. 

Artinya 
Jukunenrikon mengacu pada pasangan suami istri yang 
memasuki usia lanjut yang memilih untuk bercerai, 
istilah ini merupakan hal yang umum digunakan dalam 
hubungan suami istri yang panjang yaitu yang usia 
pernikahannya lebih dari 20 tahun. 

lstilah ini sebenarnya telah ada sejak sebelum tahun 2000-an. Namun 

jumlahnya tidak terlalu banyak, dalam jukunenrikon sendiri, istri yang menjadi 
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pelaku yang mengajukan perceraian merupakan wanita yang memasuki usia 

lanjut. Tingkat perceraian pada wanita lanjut usia ini menjadi meningkat 

karena disahkannya undang-undang tentang pembagian jatah pensiun. 

Faktor-faktor terjadinya jukunenrikon diantaranya : 

1 .  Adanya undang-undang yang membagi setengah uang pensiun suami 

kepada istri 

2. Sistem ie yang berangsur-angsur hilang diperkotaan. 

3. Kurangnya komunikasi antar suami istri. 

4. Banyak yang memiliki pandangan tentang kehidupan pernikahan yang 

tidak romantis. 

5. Sikap suami yang tidak peduli dan semena-mena. 

6. Untuk memperoleh kebebasan dari depresi 

Gerakan para wanita lanjut usia di tahun 2007 yang secara serentak 

mengajukan perceraian merupakan suatu gerakan feminisme, karena melalui 

undang-undang baru yang disahkan saat itu lebih menyatakan persamaan 

hak antara laki-laki dan perempuan terutama masalah uang hasil pensiun 

suami. Para istri yang sebenarnya telah lama ingin merasa bebas dari 

suaminya. Namun banyak melakukan pertimbangan, akhirnya dapat 

memperoleh kebebasan yang ia inginkan sejak dikeluarkannya undang 

undang tersebut. Memang feminisme pada wanita Jepang telah ditandai 

sejak dikeluarkannya undang-undang perkawinan. Pada tahun 1946, 

berlanjut dengan tindakan wanita yang berani dengan tindakan wanita yang 
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berani untuk memulai bekerja, namun undang-undang yang dibuat pada 

tahun 2007 ini lebih menekankan lagi pada persamaan bagi pembagian hak 

antara pria dan wanita dalam hal keuangan. 

Keputusan para wanita lanjut usia ini dalam mengambil langkah untuk 

bercerai merupakan gerakan feminisme untuk memperoleh kebebasan dari 

depresi yang dirasakan akibat perkawinan yang tidak bahagia, selanjutnya 

juga adanya undang-undang baru tentang jatah pensiun yang 

menguntungkan pihak istri. 



F aktor -- F  aktor 

Jukunerikon 

I N I I 

' 
- I 

- I 
Adanya undang le yang berangsur- Kurangnya j Banyak yang memiliki Sikap suami yang Untuk memperoleh 

undang yang membagi angsur hilang di 
I 

komunikasi antara pandangan tentang tidak peduli dan kebebasan dari l' 
setengah uang pensiun perkotaan suami istri kehidupan yang tidak 
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4.2 Kesimpulan 

Dari deskripsi dan analisis data yang berhubungan dengan penelitian 

ini, maka penulis menyimpulkan bahwa posisi wanita sebelum Perang Dunia 

11, status sosialnya lebih rendah dari pria. Adanya ketentuan bahwa wanita 

harus tunduk kepada ayahnya, lalu suaminya, lalu ke anak lelakinya. le di 

perkotaan berangsur-angsur menjadi menghilang, karena perubahan struktur 

keluarga Jepang dari daikazoku menjadi shokazoku. 

Sejak munculnya revisi terhadap hukum sipil pasal 24 tahun 1946 

dalam undang-undang dasar yang menolak dominasi ie dengan tegas 

menyatakan pentingnya martabat individu dan kesamaan derajat pria dan 

wanita. Tetapi wanita masih merasa didiskriminasi dalam hal rumah tangga. 

Karena sikap suami yang semena-mena dan tak peduli terhadap istri, 

membuat istri bangkit untuk lebih mandiri dalam hal pekerjaan. 

Banyak para istri yang merasa tidak bahagia dipernikahannya, 

dikarenakan banyaknya konflik dan depresi yg dialami oleh istri. Oleh karena 

itu banyak dari para istri mengambil langkah perceraian diperkawinannya. 

Pada tahun 2007, jukunenrikon menjadi fenomena sosial di Jepang, karena 

terbilang cukup dewasa dan yang telah menjalani usia perkawinan lebih dari 

20 tahun perkawinan. Jukunenrikon meningkat karena adanya undang 

undang mengenai uang pensiun suami, hal ini menjadi pemicu peningkatan 

perceraian, karena istri berhak mengklaim setengah dari uang pensiun suami, 
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dalam jukunenrikon sendiri, istri yang memasuki usia lanjut lah yang menjadi 

pelaku pengajukan perceraian. 

Banyak faktor yang mempengaruhi jukunenrikon, yaitu dalam hal 

finansial, kurangnya komunikasi antara istri dan suami, memiliki pandangan 

yang tidak romantis terhadap pernikahan, suami yang terlalu acuh dan 

semena-mena terhadap istri. Dengan adanya jukunenrikon ini, para suami 

menjadi pihak yang dirugikan. lstri mendapat keuntungan, yaitu mendapat 

dari segi finansial dan mendapat kebebasan dari suami. 
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GLOSARI 

Baby boom Orang Jepang yang 

lahir antara tahun 

(1947-1949) 

Choutei rikon 5 4 5 C U M 2 A  'i8##& Perceraian keputusan 

pengadilan 

Daikazoku tU1by€< '5R## Keluarga batih 

Jukunenrikon U < ha ) A ' J # ## #&  Perceraian di usia 

lanjut 

Kakukazoku h < b <  'i3Rh# Keluarga inti 

Konin c k ' #& #@.  Perkawinan 

Koshu c U »  '± Kepala rumah tangga 

Kyougi rikon 

Muko 

Mukoyoshi 

Perceraian persetujuan 

bersama 

Menantu laki-laki 

Anak angkat laki-laki 



Ofuro 

Saiban rikon 

Shison 

Setai 

Setainushi 

Saiban rikon 

Sodaigomi 

Seikatsu shudan 
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37 ' d l 8 ,  Pemandian air panas 

& U I J z  '#4###, Perceraian pengadilan 

keluarga 

U t A  '7k Anak cucu 

t tz U  'tt#_, Rumah tangga 

t t U bh U  'tt#k Kepala rumah tangga 

& U I J 2  '#4]###£_, Perceraian pengadilan 

keluarga 

t U Z a  [#kza] Sampah besar 

t U h U ti ( ± #j ] ,  Unit kekerabatan 

Seikatsu kyodotai tUb' & t U  '±ts]kt_ Unit kerjasama 

Uman ribu Grup feminisme di 

Jepang 

Yome 

Yoshi & U  

lstri, menantu 

Anak angkat 


