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 � KRITIK SISTEM PATRIARKIS

Anugerah Perkasa
anugerah.perkasa@bisnis.co.id

Ada gedung-gedung perkantoran, 
hotel bintang lima, pusat elektronik 
tetapi juga kuil-kuil untuk meman-
jatkan harapan. Di kota ini pula, 

saya bertemu dengan perempuan Jepang 
generasi terkini. Namanya, Youki Harada.

Youki—memasuki paruh awal 20—beram-
but agak bergelombang sebahu dan punya 
senyum yang manis. Kami bertemu dalam 
satu acara yang digelar Toyota Motor 
Corporation (TMC) soal kampanye mobil 
berteknologi hibrida. 

Saya diundang sebagai reporter, sedangkan 
Youki bekerja untuk perusahaan hubungan 
masyarakat, Delphys. Ini adalah firma inter-
nal untuk Toyota Singapura. Saya melihatnya 
bolak-balik dari hotel sampai konfrensi pers. 
Saat menyiapkan kertas-kertas seminar atau 
menjadi pengingat waktu acara dimulai.

“Saya senang bekerja di Singapura, karena 
bisa bertemu dengan orang dari pelbagai 
latar belakang,” kata Youki. “Tidak seperti di 
sini. Anda lebih banyak bertemu orang 
Jepang.”

Youki memang dibesarkan dengan nilai-
nilai  liberal di Vancouver, Kanada. Dia ter-
biasa mengemukakan pendapatnya. Tiga 
saudara kandungnya sudah bekerja sedang-
kan yang paling kecil, bekerja sekaligus 
menyelesaikan kuliah di kota tersebut. 
Orangtua Youki membesarkannya dengan 
kultur heterogen: tradisi Jepang sekaligus 
keterbukaan ala Barat. Waktu kecil, dia 
sering mendapatkan kiriman rekaman video 
tentang Jepang dari neneknya namun tetap 
menonton film-film Walt Disney.

Kami berbincang sepanjang perjalanan 
menuju kembali ke hotel di dalam bis besar. 
Youki duduk di belakang saya dan mencon-
dongkan badannya. Saya juga membalikkan 
tubuh—membuat muka kami berdekatan—

untuk meresponnya. Temanya campur aduk. 
Dari kuliah, karir, model remaja di Jepang 
sampai soal lingkungan. 

Ketika selesai kuliah jurusan periklanan, 
dia sempat bekerja di Tokyo sebagai editor 
konten. Namun tahun ini, adalah tahun 
keempatnya bekerja di Delphys. Youki 
seringkali memainkan ujung rambutnya saat 
berbicara.

“Menjadi perempuan Jepang dan bekerja 
di sini, saya belajar menyuarakan pendapat 
dengan cara sopan dan feminim,” katanya. 
“Awalnya frustasi, tetapi setelah belajar, itu 
menguntungkan buat karir di periklanan.”

Saya kira Youki mewakili generasi modern 
perempuan Jepan g, yang kian beruntung 
soal pendidikan. Dalam buku Japanese 
Women: New Feminist Perspectives on the 
Past, Present and Future pada 1995, Kimi 
Hara menyatakan modernisasi pendidikan 
bagi perempuan Jepang berkembang setelah 
berakhirnya Perang Dunia II pada 1945. 
Walaupun demikian, masa Restorasi Meiji 
pada 1868, juga menjadi masa penting 
untuk perempuan negara tersebut.

Pendidikan saat itu, demikian Hara,  
dipromosikan oleh kalangan misionaris 
Kristen yang berasal dari pelbagai negara 
macam Amerika Serikat, Inggris dan 
Kanada. Restorasi Meiji mengusung tema 
bun-mei kaika, yang berarti peradaban dan 
pencerahan. 

Namun di sisi lain, tujuan pendidikan bagi 
perempuan masa itu adalah menjadi ‘istri 
yang baik dan ibu yang bijak’. Tujuannya 
melayani para suami dan keluarga, serta 
memelihara sistem patriarkis.

Bagaimana dengan para pria? Hara menu-
lis, tujuannya jelas: pendidikan dimaksud-
kan untuk memperkaya negara dan mem-
perkuat bala tentara. Namun lambat laun, 
pendidikan di Jepang berkembang seiring 
merebaknya gerakan perempuan di negara 
tersebut pada 1970-an. 

Pendidikan perempuan memang melalui 
fase perjuangan yang panjang. Selain itu, 
buku tersebut menulis tentang realitas 
perempuan Jepang terkini: mengejar pendi-
dikan dan menunda pernikahan. Tetapi bagi 
Youki, ada pula yang tak banyak berubah.

“Saya sering menemukan jawaban yang 
sama, bahwa pria akan memberikan kebaha-
giaan dalam hidup perempuan,” kata Youki. 
“Berkencan dengan pria Kaukasia juga 
dianggap sebagai status yang tinggi.”

Perbincangan semakin menarik saja. Apa 
yang Youki sampaikan, saya kira, adalah 
pengalamannya selama ini. Menjadi perem-

puan Jepang, namun juga dibesarkan dalam 
tradisi liberal Barat. Baginya, sebagian 
perempuan di negara pulau tersebut masih 
mengalami hambatan untuk menjadi inde-
penden. Di satu sisi, Jepang memang kian 
modern, namun masih menyimpan tradisi 
patriarkis yang demikian berakar.

***

Survei the Sloan Center on Aging & Work 
pada Boston College pada tahun lalu me -
nyimpulkan Jepang memang tak mengalami 
perubahan besar soal sistem patriarkis. Studi 
itu bertujuan untuk mengetahui peranan 
gender dalam pekerjaan dengan dua kompo-
nen utama. Perspektif peranan khusus dan  
tanggung jawab yang setara. Laporan itu 
mengungkap hasil survei pada tujuh negara 
yakni Amerika Serikat, Belanda, Brasil, 
China, India, Inggris, dan Jepang.

Peranan khusus berarti pasangan setuju 
dengan tugas pria untuk mencari nafkah 
dan perempuan mengurus rumah tangga. 
Sedangkan tanggung jawab yang setara 
adalah membagi seluruh urusan, baik 
nafkah dan mengurus keluarga, secara ber-
sama-sama. Skornya terdiri dari 1—6, 
se bagai jumlah tertinggi.

“Sejak 1950-an, partisipasi tenaga perem-
puan meningkat di kebanyakan negara,” 
kata Rucha Bhate, salah satu peneliti lemba-

ga tersebut. “Meskipun demikian, peranan 
tradisional gender masih populer di sejum-
lah masyarakat.”

 Lembaga penelitian itu menyatakan saat 
melakukan survei terhadap karyawan, 
pihaknya menemukan skor 3 untuk Jepang, 
sebagai negara yang setuju terhadap perspe-
ktif peranan khusus. Sedangkan untuk tang-
gung jawab yang setara, negara itu memiliki 
skor sekitar 4,5. Walaupun demikian, angka 
itu adalah terendah dibandingkan dengan 
negara lainnya.

Brasil, misalnya, memiliki angka sekitar 
5,5 untuk tanggung jawab yang setara dan 
1,5 untuk perspektif peranan khusus. Negara 
lainnya macam Amerika Serikat, Belanda, 
Inggris, dan India rata-rata mencapai angka 
sekitar 5,5 untuk kesetaraan tanggung 
jawab. Sedangkan untuk peranan khusus—
kecuali India—rata-rata skor untuk kompo-
nen tersebut adalah sedikit di bawah angka 
2.  India mencapai angka hampir 2,5 se -
dang kan China memperoleh skor hampir 3.

Tak hanya soal itu, survei tersebut juga 
menemukan fakta menarik soal persepsi 
dominan para pria. Masyarakat maskulin 
konvensional di China dan Jepang, demikian 
laporan tersebut, memiliki nilai yang relatif 
lebih tinggi untuk perspektif peranan khu-
sus. Masing-masing sekitar 2,9 dan 3,1.

Negara-negara lainnya, kecuali India, bera-
da di kisaran di bawah angka 2. India sendi-

ri mencapai skor sekitar 2,4. Sementara 
untuk skor kesetaraan tanggung jawab, 
China dan Jepang masing-masing mem-
peroleh sekitar 4,9 dan 4,7, sedangkan nega-
ra lainnya rata-rata mencapai angka 5,5.

“Perspektif gender tradisional mendorong 
perempuan menikah, namun menempatkan 
pendidikan dan tujuan karir mereka di bela-
kang kompor,” demikian Bhate.  “Ini menye-
babkan kesenjangan pada perempuan untuk 
memanfaatkan pendidikan sepenuhnya.”

Temuan dari Sloan Center on Aging & 
Work, saya kira, tak jauh sekali dengan apa 
yang terjadi di sekeliling Youki, selama be -
kerja dan tumbuh dengan budaya campuran. 
Di sisi lain, dia menginginkan perempuan 
Jepang yang lebih independen. Perbincangan 
demi perbincangan pun kami lalui selama 
mengikuti acara Toyota. Di dalam bus. Ma -
kan malam. Berpapasan saat di hotel. Dan 
terakhir, menyambungnya melalui surat ele-
ktronik.

Saya ingat hidungnya memerah ketika 
 diserang pilek yang kian membandel di 
suatu sore. Atau pipinya yang merona saat 
diterpa sinar mentari. Tapi gangguan kecil 
itu, tentu saja, tak menyembunyikan 
senyum manisnya. “Saya harap akan berte-
mu perempuan yang lebih independen, yang 
bisa membuat perubahan,” kata Youki. 
“Mereka akan menjadi aset besar bagi per-
tumbuhan ekonomi Jepang.”

 � KEPEDULIAN LINGKUNGAN

Teh Kotak Gunakan 
'Kemasan Hijau'

Saya jatuh cinta dengan Nagoya, ketika mengunjungi 
Jepang pertama kalinya pada akhir Mei lalu. Ini adalah kota 

yang menenangkan. Jalanan bersih. Mobil-mobil teratur. 
Pejalan kaki pun dihormati. Nagoya juga adalah tempat 

modern sekaligus tradisional. 

JAKARTA—Yayasan LIA  beker-
ja sama dengan Perpustakaan 
Ngudi Kawruh, Gunungkidul, 
Yogyakarta menggelar lomba  
Read, Discover and Learn yang 
melibatkan ratusan siswa di 
tingkat TK sampai dengan SMA di 
kabupaten tersebut pada pekan 
depan.

Sukma Ginting, Manajer Humas 
Yayasan LIA,  mengatakan acara 
tersebut digelar di Desa Pundung-
sari, Kecamatan Semin, Kabupaten 
Gunungkidul, Yogyakarta sebagai 
bagian upaya untuk mendekatkan 
perpustakaan desa dengan 
masyarakat.  

Perpustakaan Ngudi Kawruh 
didirikan dan dibina oleh Yayasan 
LIA sejak  2000. Lomba itu beru-
pa kegiatan membaca, menulis 

dan menggambar serta mewarnai. 
“Kegiatan tersebut bertujuan 

untuk  mendekatkan para siswa 
dengan perpustakaan desa. 
Dengan demikian, mereka lebih 
memiliki antusiasme untuk 
berkunjung ke perpustakaan 
desa,” kata Sukma dalam kete-
rangan pers di Jakarta,  Jumat, 
(21/6). 

Perpustakaan  tersebut memiliki 
5.440 eksemplar koleksi dengan 
810 anggota anak dan 906 anggota 
dewasa. Selain telah menorehkan 
banyak prestasi, a.l sebagai 
Perpustakaan Desa Klaster A 
Terbaik III Tingkat Nasional pada 
2012, perpustakaan itu berhasil 
merintis tiga perpustakaan dusun  
lainnya. Lokasinya berada di TK 
Ma’arif Padukuhan Tepus, SPS di 

Padukuhan Semin Wetan, dan 
TBM  Talenta di Padukuhan 
Pijenen.

ANTUSIASME MEMBACA
Sukma memaparkan dengan 

kegiatan tersebut, para siswa 
diharapkan lebih memiliki  antu-
siasme untuk berkunjung ke per-
pustakaan desa dan menumbuh-
kan minat baca di hari-hari di 
kalangan pelajar. 

Pada awal tahun lalu, pihak 
desa akhirnya memindahkan per-
pustakaan tersebut ke tempat baru 
dengan biaya pembangunan ber-
asal dari LIA, kas perpustakaan, 
APBD desa serta swadaya 
masyarakat. Gedung perpustakaan 
baru tersebut memiliki area kolek-
si, area baca, area anak-anak dan 

area sirkulasi. 
Kamityo, Carik Desa, menga-

takan jumlah pengunjung per-
pustakaan setiap tahunnya meng-
alami peningkatan. Hal itu juga 
terkait dengan semakin dikenal-
nya prestasi perpustakaan tersebut 
di kalangan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa 
Pundungsari Triwiyana, menga-
takan dengan berdirinya gedung 
barus tersebut, masyarakat dapat 
lebih mudah mendapatkan infor-
masi secara baik. 

“Masyarakat dapat belajar 
mengembangkan keterampilan, 
dan pengguna perpustakaan akan 
mendapat informasi dengan 
mudah dan gratis,” katanya seper-
ti dikutip dalam situs resmi LIA.
(Anugerah Perkasa)

BOGOR—PT Ultrajaya Milk Industry 
Tbk  melalui salah satu produk minum-
an kemasan dengan merek Teh Kotak 
meluncurkan produk kemasan ramah 
lingkungan. Peluncuran tersebut 
dibarengi gerakan Thanks to Nature 
(TTN) di Gunung Pancar, Sentul,  Bogor 
pada 19-20 Juni 2013.

Siska Suryaman, Head of Marketing 
PT Ultrajaya Milk,  mengatakan 
pihaknya bekerja sama dengan SIG 
Combibloc, perusahaan multinasional 
penyedia kemasan makanan dan 
minum an,  untuk mendorong kepedu-
lian masyarakat pada alam. Selain itu, 
sambungnya, perusahaan tersebut ingin 
mendorong untuk menerapkan gaya 
hidup ramah lingkungan.

“Dari latar belakang tersebut, Teh 
Kotak saat ini sudah resmi sebagai 
produk minuman kemasan ramah ling-
kungan bersertifikasi Forest Stewardship 
Council [FSC]. Kemasan baru Teh Kotak 
ini sebagai komitmen kami mendorong 
spirit go green,” ujarnya di sela-sela 
acara, Rabu (19/6). 

Perhelatan TTN merupakan kali ketiga 
yang digelar Teh Kotak. Untuk tahun ini, 
Teh Kotak mengajak puluhan media di 
Indonesia dan sejumlah komunitas 
peduli alam ikut andil dalam acara 
 tersebut.

Kampanye ramah lingkungan dan 
cinta alam ini sebagai wujud apresiasi 
Teh Kotak kepada alam yang telah men-
jadi penyedia bahan baku untuk 
produk-produk terbaik yang dihasilkan 
perusahaan tersebut. Siska mengatakan 
Teh Kotak menjadi merek pertama yang 
menyabet sertifikat FSC  di Indonesia 
untuk produk kemasan berbahan 
alami.

PENGAKUAN INTERNASIONAL
Pada kesempatan yang sama, Regional 

Account Manager SIG Combibloc Ronny 
Hendrawan menuturkan sertifikasi FSC 
yang diperoleh Teh Kotak merupakan 
bukti pengakuan dunia Internasional 
terhadap perseroan yang bertanggung 
jawab terhadap alam.

Menurut Ronny, sebagai perusahaan 
penyedia kemasan berbahan baku alam, 
pihaknya memilih standardisasi FSC 
 sebagai standar paling kredibel karena 
sudah didukung oleh organisasi ling-

kungan dunia.
Dia mengungkapkan SIG Combibloc 

sudah menyuplai kemasan untuk PT 
Ultrajaya sejak 2002. Kemasan baru Teh 
Kotak berbahan karton multilapis 
de ngan teknologi aseptik terbuat dari 
kayu yang berasal dari sumber daya 
 terbarukan.

“Kemasan yang kami ciptakan sudah 
melalui riset profesional. Dalam mem-
produksi kemasan juga kami perhatikan 
tiga aspek yaitu lingkungan, sosial dan 
ekonomi,” ujarnya.

Siska menambahkan, digelarnya acara 
TTN tersebut diharapkan menjadi inspi-
rasi bagi semua pihak untuk mengubah 
pola pikir dan perilaku masyarakat ter-
hadap alam. 

Di sisi lain, perusahaan itu juga 
memiliki program Tweet To Grow meng-
ajak masyarakat menumbuhkan daun di 
pohon aplikasi. Satu tweet dengan for-
mat tertentu akan menumbuhkan satu 
daun pada aplikasi Tweet to Grow.

Keterangan resmi perusahaan menya-
takan peserta dapat menukarkan satu 
tweet  dengan gimmick berupa bibit di 
arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada 
booth Ultrajaya Blok C pintu 6A, selama 
6 Juni - 7 Juli 2013.  

Terkait dengan hal itu, perusahaan 
menyediakan 100 bibit setiap harinya.  
Menu kar kan tweet dengan gimmick 
berarti mempunyai kesempatan men-
dapat gadget atau goodie bag dari TTN.

Tak hanya itu, demikian keterangan 
tersebut, hadiah untuk dua kicauan ter-
baik dibagikan tiap minggunya, dan 
hadiah dapat diambil di Arena PRJ booth 
Ultrajaya. Selain itu,  ada tiga gadget di 
akhir periode dan sepuluh goodie bag 
untuk tweet terpilih. 

“Selain dapat menukarkan bibit, di 
booth Ultrajaya pengunjung juga dapat 
bermain game lain seperti petik daun 
teh,” kata perusahaan tersebut. “Banyak 
pengetahuan yang bisa didapat di booth 
ini. Ada juga promo dan gimmick yang 
tersedia di booth Ultrajaya.”

Sebelumnya perusahaan tersebut juga 
menggelar kampanye Earth Hour 2013: 
Ini Aksiku! Mana Aksimu? melalui pro-
gram 30 Days Commitment to Earth. 
Program ini dilangsungkan selama 30 
hari mulai dari 21 Maret sampai 20 April 
2013. (49)

Dua karyawati mengabadikan boneka mainan yang dipajang saat 
pameran Esia Toys & Diecast Community di Jakarta, Jumat (21/6).  Pameran 

tersebut diikuti para karyawan operator seluler itu yang memiliki hobi dan 
koleksi dalam dunia mainan.  

 � PAMERAN MAINAN

Perempuan yang Kutemui di Nagoya

 �Restorasi Meiji pada 1868 
menjadi masa penting untuk 
pendidikan perempuan di negara 
tersebut.

 �Jepang tak mengalami peru-
bahan besar soal sistem patri-
arkis.

 �Perempuan merupakan aset 
besar negara tersebut untuk 
pertumbuhan ekonomi.

Read, Discover and Learn di Gunungkidul
 � MINAT MEMBACA

Perempuan Jepang menjadi salah satu aset besar untuk pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
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