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BABIV 

KESIMPULAN 

Shuushin koyoo seido (sistem kerja seumur hidup) selama ini telah 

dikenal sebagai suatu sistem yang digunakan dalam manajemen Jepang 

terhadap sumber daya manusia pada perusahaan Jepang, yang telah 

banyak membantu Jepang dalam meraih kemajuan ekonomi yang 

menakjubkan. Yang dimaksud dengan sistem tersebut adalah seseorang 

hanya bekerja pada satu perusahaan mulai sejak ia iulus dari bangku 

sekolah hingga ia pens iun .  Para pekerja Jepang tidak bisa dengan begitu 

saja m e n i n g g a l k a n  perusahaan tempatnya bekerja disebabkan oleh nilai-nilal 

tradisional yang telah lama tertanam pada masyarakat Jepang. 

Adapun nilai-nilai tradisional Jepang yang dianggap sebagail 
' 

pembentuk s h u u s h i n  koyoo seidc,, seperti; le dalam budaya paternal istis 

perusal a a n ,  mentalitas amae, wa, on, giri, ninjoo, serta tsukiai, telah 

sedemi i a n  rupa membentuk perusahaan Jepang menjadi suatu kelompok 

sosial yang sangat menanamkan rasa in group yang sangat besar serta 

membentuk loyalitas anggota kelompoknya. Hal ini membuat dedikasi setiap 

anggcta kelompok ditujukan untuk perusahaan. 

re mun dewasa ini pada sobagian kalangan karyawan muda Jepang, 

khususnya mereka yang bekerja pada perusahaan-perusahaan besar. 



' 

' 

cenderung untuk menekankan nilai-nilai individualitas yang sangat 

bertentangan den;an nilai-nilai tradisional masyarakat Jepang. Mereka 

merasa bahwa komitmen kerja berdasarkan shuushin koyoo seido sangat 

mengekang kebebasannya, sehirgga pada akhirnya mereka melakukan 

pindah kerja. Jika kalangan yang lebih tua mendedikasikan dirinya untuk 

kepentingan kelompok secara khusus dan untuk kepentingan masyarakat 

secara umum, maka kalangan yang lebih muda mulai mencari kepuasan 

pribadi dalarn mendedikasikan dirinya. 

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari pengaruh asing dan 

perkembangan perekonomian Jepang sendiri. Seiring dengan jaman yang 

semakin maju, melalui mediator-mediator yang dihasilkan oleh teknologi 

moderr seperti; televsi, radio, surat kabar, dan lain-lain, maka masuknya 

nilai-nila· bucaya asing pun menjadi lebih mudah. Negara asing yang 

memil iki pengaruh besar terhadap generasi muda Jepang dewasa ini adalah 

Amerika dengan ide tentang kebebasan individunya. 

?eruhis melihat bahwa masuknya nilai-nilai budaya asing membuat 

konsop nila ilai semakin bervariasi, kemudian terjadilah benturan-benturan 

antare niai tradisional dengan nilai baru (dari pengaruh asing). Hal tersebut 

mempengaruhi pola pandang para karyawan muda dan mengakibatkan 

konsep nilai-nilai mereka menjadi relatif (tergantung situasi). Maka, pada 

saat mereka memasuki dunia kerja dengan membawa konsep nilai-nilai 

mereka yang relati1, terjadilah pergeseran nilai Shuushin koyoo seido. 
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Selain itu, sesungguhnya dalam sistem manajemen Jepang sendiri 

mulai mengalami perubahan, yakni dalam hal mulai diterapkannya 

chuutosaiyoo (mid-career hiring) serta sistem kebijaksanaan berdasarkan 

meritokrasi, yang digunakan untuk mengatasi tingkat pertumbuhan ekonom 

yang tinggi di Jepang. Hal ini membuat kesempatan bagi para karyawan 

muda untuk pindah kerja semakin terbuka. 

Sehubungan dengan pindah kerja yang dilakukan oleh sebagian 

karyawen muda Jepang, penulis melihat bahwa jika pertumbuhan 

perekor.omian Jepang terus meningkat pada masa yang akan datang hal ini 

akan teas berlanjut, namun jika perekonomian Jepang mengalami masa 

sulit maka Shuushin koyoo seido akan kembali membuktikan keefektifannya 
' 

dan mer·buat para karyawan untuk tetap tinggal pada perusahaannya 
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1 .Amae 

2.Chuutosaiyoo 

3.Giri 

4 . le  

5.Jinji koka 

6.Juku 

7.Kachoo 

8.Marugakae 

KOSA KATA 

.Salah satu ungkapan dalam tata nilai tradisional 
masyarakat Jepang yang memiliki makna kasih sayang 
yang tulus atau bergantung dan berpikiran baik pada 
sikap baik orang lain 

:Mid-career hiring atau mempekerjakan seseorang pada 
pertengahan kariernya 

:Ungkapan dalam tata nilai tradisonal masyarakat 
Jepang yang memilii makna suatu aturan pribadi atau 
naluri akan tugas dan kehormatan yang mendorong 
mereka agar memenuhi kewajiban untuk membalas 
sikap atau kebaikan yang telah diterima dari orang la in 

.Bentuk (lerbaga) keluarga tradisional Jepang atau 
suatu wadah yang merupakan tempat kegiatan suatu 
kelompok dalam menyelenggarakan hidup dan 
kelompoknya 

:Evaluasi f:erja atau penilaian atasan terhadap seorang 
bawahan, t'dak hanya terhadap pekerjaannya tetapi 
juga terhadap kepribadiannya 

:Kursus tambahan pelajaran di luar sekolah 

: Kepala bagian dalam suatu perusahaan 

:Isti lah berbahasa Jepang yang berarti mengikat 
sepenuh-penuhnya 
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10.Nenkoo joretsu 

1 1  Nirjoo 

12 .0n 

.  13.0njo shugi 

14.Shinjinrui 

15.Tatemae 

16.Tsukiai 

.Jasa tahunan, yaitu masa tahun kerja seorang 
karyawan dalam suatu perusahaan 

' 
. Sistem senioritas yang diterapkan dalam praktek 
manajemen Jepang yang menegaskan bahwa 
kenaikan pangkat maupun upah seseorang 
didasarkan pada lamanya masa kerja orang yang 

bersangkutan 

:Ungkapan dalam tata nilai tradisional Jepang 
yang mengandung makna perasaan manusiawi 
yang bersifat universal yang dirasakan oleh 
seseorang secara alami antar sesama 

: Ungkapan dalam tata nilai tradisional masyarakat 
Jepang yang mengandung makna kesadaran 
akan kewajiban pada diri sendiri, pada orang tua, 
pada orang lain, penguasa, masyarakat, bangsa 
dan negara 

:Sistem kepemimpinan yang berdasarkan 
hubungan antara atasan dan bawahan seperti 
hubungan antara ayah dan anak 

: Sua\u, istilah yang secara harfiah berarti 
keturunan baru atau jenis manusia baru yang 
ditujukan pada generasi muda Jepang dewasa ini 
(yang lahir sesudah tahun 1960) 

: Kebijaksanaan 

:Ungkapan dalam tata nilai tradisional masyarakat 
Jepang yang mengandung makna hutang bud i 
pada seseorang 



a 

17 .Ucni  :Lirgkungan di dalam kelompok seseorang 

18 .Uchi  no kaisha :Perusahaan saya 

19 .  Wa : Ungkapan dalam tata nilai tradisional masyarakat 
Jepang yang berarti keharmonisan 

20.Shuushin koyoo seido :Sistemn kerja seumur hidup yang pada 
prateknya seseorang hanya bekerja pada satu 
perusahaan sejak ia lulus sekolah hingga ia 
pensiun 
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