
BABIV 

KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab penutup, dan disini penulis akan memberikan 

kesimpulan secara garis besarnya tentang skripsi ini dari pembahasan 

pembahasan yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya. 

Gerakan Kato Shidzue ini membantu para wanita keluar dari 

penindasan keluarga yang feodal. Dimana sebelumnya wanita jepang tidak 

boleh ikut berperan serta dalam dunia perpolitikan dan kedudukan mereka 

pun tidak boleh sejajar dengan kaum pria. Wanita Jepang hanya harus patuh 

pada peraturan keluarga yang feodal, mereka hanya diperbolehkan untuk 

mengurus anak mereka dirumah dan terkadang diperlakukan seperti budak 

bagi kaum pria. 

Meskipun pada tahun 1898 telah ditetapkan suatu peraturan yang 

dikenal dengan "civil code', mengenai kebebasan untuk para wanita , tetapi 

kebebasan yang ditetapkan hanya diperbolehkan dalam batas-batas tertentu 

saja dengan tidak meninggalkan sistem keluarga yang telah ada yaitu dimana 

para wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah. Civil code ini 

tidaklah memberikan kebebasan yang sesungguhnya bagi para wanita. 

Sehingga beberapa bulan setelah Jepang kalah pada perang dunia II dan 

sekutu menguasai Jepang, maka dibuatlah suatu konstitusi baru yang dibuat 
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pada tahun 1945 dimana dalam konstitusi ini barulah didapatkannya 

kebebasan bagi para wanita untuk mengekspresikan dirinya dan 

mendapatkan persamaan hak dengan pria, terutama dalam bidang 

perpolitikan. Sehingga pada tanggal 10 April 1946 para wanita dapat ikut 

serta dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. 

Meskipun para wanita telah diberikan kebebasan, tetapi masih saja ada yang 

menghalangi ataupun memandang para wanita itu tidak layak mendapatkan 

persamaan, sehingga timbulah beberapa gerakan yang dipelopori oleh 

beberapa kaum feminis, dimana salah satunya adalah Kat~ Shidzue. Kat 

adalah salah satu dari kaum feminis yang telah berjuang untuk mendapatkan 

hak bagi para wanita. Dimana sebelumnya ia adalah seorang wanita kelas 

alas yang sangat patuh pada aturan keluarga yang feodal. Tetapi setelah ia 

menikah dengan suaminya yang pertama bernama Baron lshimoto Keikichi 

pemikirannya menjadi lebih terbuka, mengenai hak-hak wanita, ini semua 

alas dasar dorongan suaminya yang ingin istrinya menjadi wanita modem, 

dan la pun pergi bersama suaminya ke New York pada tahun 1 9 1 9  dengan 

meninggalkan kedua anaknya dibawah asuhan orang tuanya. Disana ia pun 

bersahabat dengan para feminis, diantaranya adalah Margareth Sanger 

(ketua dari gerakan keluarga berencana di Amerika) dan Agnes Smedle 

(seorang feminis Amerika yang radikal). Persahabatan Kato dan teman 

temannya di Amerika membuka mata hati kato untuk merubah nasib para 

wanita di Jepang untuk mendapatkan haknya. Dengan bekal pengalaman 
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dan pengetahuannya dari Amerika ia memulai aksinya untuk membela hak 

hak kaum wanita. Kato berjuang untuk membela wanita dari sistem keluarga 

yang feodal dan ia banyak melakukan pidato-pidato didepan umum yang 

menyuarakan aspirasi dari kaum wanita. la pun pemah menjadi wanita 

pertama didalam komite perubahan UUD, disana ia berdebat dengan 

beberapa politisi dari pria mengenai perubahan yang berada dalam civil code, 

Kato meminta agar undang-undang tersebut diubah agar kebebasan dari 

wanita itu menjadi lebih jelas dan nyata, arena dalam civil code itu wanita 

masih tidak diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah terutama dalam bidang 

politik. Dengan aksinya itu mendapatkan undangan dari seorang jendral dari 

SCAP bemama Jendral Mac Arthur, ia mendukung Kat~ sepenuhnya. 

Meskipun begitu Kato mendapat pertentangan dari kalangan feminis itu 

sendiri diantaranya adalah Ichikawa Fusae, dimana ia berbeda pendapat 

dengan Kat~, karena telah berterima kasih pada Jendral Mac Arthur atas 

pemberian kebebasan bagi wanita, menurut Ichikawa semua itu telah didapat 

sebelum sekutu menduduki Jepang. Kat~ pun berselisih pendapat dengan 

Yuriko mengenai konsep demokrasi. Tetapi dari perselisihan-perselisihan itu 

mereka memiliki tujuan yang sama yaitu persamaan hak dan kedudukan bagi 

kaum wanita. Kato pun bergabung dengan partai suaminya yaitu Partai 

Sosialis Jepang (PSJ) yang beraliran kiri, dengan bergabungnya Kat pada 

partai itu Kat~ berhasil meraih kursi di Majelis Rendah ditahun 1946 dan di 

Majelis Tinggi ditahun 1950 .  Kato berhasil menjabat didalam parlemen hingga 
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tahun 197 4. Kato yang sebelumnya adalah seorang PSJ beraliran kiri hingga 

pada tahun 1950 ia pun mulai cenderung mendekati PSJ beraliran kanan, 

keoptimisan Kato itu membangun minat para wanita untuk ikut serta dalam 

perpolitikan, hingga akhirnya wanita pun dapat sejajar dengan pria sampai 

sekarang. 
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DAFT AR TOKOH 

: Seorang Sosiais wanita yang radikal di AS 

: Seorang mahasiswa di Universitas 

Kekaisaran yang bercita-cita menjadi 

pengubah system kemasyarakatan untuk 

membantu para buruh Jepang yang 

tertindas. (suami pertama Kat~ Shidzue) 

: Seorang politisi dan feminis ketua dari 

gerakan hak pilih untuk wanita. 

: Seorang pemimpin PSJ yang radikal 

(suami ke-2 Kato) 

: Perdana Menteri dari Kabinet Seiyukai 

pada tahun 1927. 

: Seorang politisi bekerja sebagai reporter 

' dan mendirikan beberapa kantor surat 

kabar di Korea dia terpilih di Diet pada 

tahun 1902. 

: Penguasa tertinggi SCAP 

: Ketua dari gerakan Keluarga Berencana di 

AS. 

: seorang wanita yang berkebangsaan AS 

yang memotivasi Kato membuat 
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biografinya sendiri dalam bahasa !nggris 

dan meneliti kehidupan wanita Jepang 

mulai dari zaman feodal. 

: seorang anggota kelompok wanita demokratik 

yang berbeda visi dengan Kato. 
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: Partai Persahabatan Pemerintah Konstitusi. 

salah satu dari aliran partai politik dari tahun 

1900-1940. 

:  Aliran Politik Sayap Kiri (Left Wing) 

: Penguasa teringgi pemerintahan Jepang selama 

kependudukan Sekutu (Supreme Comandder of 

Aliied Forces) 

: Aliran Politik Sayap Kanan (Right Wing) 


