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KESIMPULAN 

Dari proses perkembangan reformasi Tempo yang dilakukan oleh 

Mizuno Tadakuni pada era Tokugawa tahun 1841-1843, dapat penulis 

simpulkan bahwa reformasi Tempo ini dapat mengalami kegagalan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan saat itu. Akan tetapi terlihat dari 

kegagalan tersebut, reformas ini dapat dikatakan sebagai salah satu 

reformasi yang panting di Jepang. 

Di beberapa peristiwa pada abad ke-18 dan 19, pemimpin bakufu 

dan sejumlah daerah menemukan solusi untuk suatu permasalahan, tentang 

keuangan yang mengancam kehidupan mereka. Berbagai macam cara 

dilakukan dan usaha yang terakhir muncul pada era Tempo (1830-1844). 

Sekitar tahun 1833 terjadi panen buruk untuk yang pertama kali. Kelaparan 

terjadi di mana-mana, dan angka kematian meningkat tiga kali lebih besar 

dari sebelumnya. Efek dari kelaparan Tempo ini dirasakan dimana-mana. 

Kelaparan terutama dirasakan di daerah pedesaan, dimana rakyat yang hasil 

panennya gagal dipaksa bersaing mengurangi suplai-suplai makanan. Kola 

adalah tempat berikutnya yang ikut menderita. Harga-harga menjadi lebih 

tinggi. Selain bencana kelaparan, terjadi kekacauan dalam penduduk sipil 

yang melakukan prates yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini 
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disebabkan karena para pemimpin yang tidak jujur, dan menurut penelitian 

para Era Tempo terjadi 465 pertengkaran di pedesaan, 445 pemberontakan 

rakyat jelata dan 101 kerusuhan di kola. Sela in itu juga Jepang harus 

berhadapan dengan kesulitan yang lain, yaitu ancaman luar negeri. 

Reformasi Tempo yang dipimpin Tadakuni ini merupakan suatu 

pembaharuan terakhir dan merupakan yang paling radikal dan sungguh 

sungguh dilaksanakan untuk melestarikan sistem feodal. 

Tadakuni adalah seorang daimyo dari han Hamamatsu. la juga 

seorang roju. Reformasi ini mencakup beberapa reformasi kontemporal yang 

dijalankan oleh daimyo yang didukung oleh shogun Tokugawa. Tujuan dasar 

dari reformasi Tadakuni ini adalah untuk meningkatkan produksi pangan, 

memperbaiki moral-moral dan semangat juang, baik samurai dan masyarakat 

umum serta meningkatkan kemampuan militer pemerintahan. 

Sebuah pandangan reformasi Tadakuni sebagai satu dari tiga 

reformasi yang konservatif atau sebagai titik yang menentukan sejarah, 

sudah jelas dia gagal mencapai tujuan-tujuannya. Beberapa kebijakan 

Tadakuni berjalan untuk tujuan yang bertentangan dan membuat marah 

publik. Pada awal 1843 Tadakuni menghadapi kritikan-kritikan keras dan 

reaksi yang kasar, meskipun berusaha sungguh-sungguh, tidak dimanapun 

reformasi Tempo ini mencapai tujuannya kecuali di daerah Choshu dan 

Satsuma. Banyak harapan menjadi sia-sia, keberhasilan yang mempunyai 

efek yang sederhana dan bersifat sementara. Di beberapa tempat bagian 
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reformis berjalan dengan sukses, khususnya usaha penguatan oleh Satsuma 

dalam hal monopoli gula. Tapi dari tiga reformasi besar, reformasi Tempo 

yang paling sedikit berhasil. 

Hasil dari reformasi Tempo tidaklah tergambar dengan baik. 

Perubahan bakufu sudah ditiadakan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh 

daimyo telah menunjukkan bahwa bakufu tidak seluruhnya mempunyai 

kapasitas dan di beberapa daerah tetap menjadi sasaran untuk sekali waktu. 



Bakufu 

Daimyo 

Echizen no Kami 

Echigo 

Edo 

Gagaku 

Gekibun 

Han 

Jisha Bugyo 

Kaitekata 

GLOSSARY 

Pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun. 

Penguasa feodal/tuan tanah yang menguasai han. 

Gubernur daerah Echigen. 

Bagian dari prefektur Niigata disebut juga Echizen. 

Sekarang Tokyo, merupakan pusat pemerintahan 

keshogunan pada masa Tokugawa (1603-1867) 

llmu yang mempelajari musik kuno pada zaman 

Heian. 

Panggilan senjata, yaitu selebaran yang disebut 

oleh Oshio Haihachiro. 

Daerah yang dipimpin oleh seorang daimyo. 

Komisaris kuil dan tempat suci. 

Port folio keuangan milik penasehat senior Okubo 

Tadazane. 



Kanjogimmi 

Koku 

Kokugaku 

Kyoto Shosidai 

Kabunakama 

Meiji 

Okagemairi 

Jabatan pengawas keuangan pada zaman 

Tokugawa. 

Suatu ukuran isi, umumnya dipakai untuk 

menghitung beras. 1 koku= 180,39 Kg. 

llmu asli atau ilmu pengetahuan nasional atau 

Jepang. IImu ini menunjukkan karakter asli bangsa 

Jepang terutama terdapat pada kumpulan 

kumpulan awal puisi Jepang yaitu Manyoshu dan 

penemu-penemu kebudayaan Jepang pada zaman 

Heian seperti Murasaki Sekibu dan Seishonagon. 

Deputi Kyoto. 

Asosiasi monopoli pedagang, yang memerintahkan 

daimyo untuk tidak melanjutkan dan membatasi 

berbagai perdagangan di daerah kekuasaan 

mereka. 

Zaman setelah Edo Tokugawa (1868-1911) .  

Gerakan massa, di mana sejumlah orang 

khususnya para petani muda melakukan ziarah ke 

kuil lse. 



Osaka Jodai 

Roju 

Raju Shuseki 

Samurai 

Sankin Kotai 

Shogun 

Shosaban 

Tokugawa 

Penjaga kastil Osaka. 

Penasehat senior pada administrasi Tokugawa. 

Kepala senior anggota dewan Tokugawa. 

Disebut juga sebagai "yang melayani", juga dikenal 

sebagai bushi (kelas militer), julukan bagi ksatria elit 

Jepang pra-modern yang muncul di tiap propinsi 

sejak akhir abad ke-10 hingga Restorasi Meiji tahun 

1868. 

Peraturan pada zaman Tokugawa untuk mengontrol 

para daimyo dengan cara daimyo diwajibkan tinggal 

di han-nya masing-masing selama satu tahun, 

sedangkan keluarganya tinggal di Eda. Tujuannya 

agar para daimyo tidak mengadakan 

pemberontakan di daerahnya. 

Pimpinan tertinggi pemerintahan militer. 

Orang yang ahli dalam upacara-upacara shogun 

Dewan Shogun yang berkuasa sejak 1600. 



Chronology, Tempo Kaci 

1830 Kumamoto forbids import and use of products of other domains, 
Satsuma institutes priority program for sugar. 

1 8 3 1  'Tokuyama domain forbids sale of domestically m u d e  pa per .  
1832 Tokugawa Nariaki urges bakufu to build cannon. 

Mito establishes bureau to sell demnestie goods in Edo, 
1 Oshio Heihachiro stages revolt in Osaka. 

Morrison enters Uraga bay and is shelled. 
1839 Watanabe Kazan held in "Bansha no goku" (d. 1 8 4 1 ,  suicide). 
1 8 40  Bak:fu orders butch to provide fall count of Opium War. 

Bakufu decrees that astronomy ol[ice alone may t ranslate Dutch works an mehcite. 

astronomy, and science. 
I 8 4 I  Bakufu Temp~ reforms call for reviva! of Ky~ho, Kansci s pir i t .  
!842 Bakufu forbids domain monopolies, 
1 843  Bakufu rescinds order rat ionalizing domains; Mizuno ' Tadakuni is dis:is;sed. 

Sugita Seikci is ordered to translate Dutch co nst i t ut ion .  
18 · !6 Bakufu informs court of foreign slips and is told to be vigi lant .  
1850 Court orders services at seven sarines and temples to guard against 'orcig slips. 

Penalty for unauthorized publication about Opium War. 

Source: Selected from Hayashiya Tats nsabur~, ed., Kasei buka na kenkyi (Tokyo: Iwanami 
shoten, 1976), and /akumatsu bunka no kenkyi ('Tokyo: Iwauami shoten, 1978) ,  



Chronology, Bunka Bunsei eras 

18O4 Rezanov appears at Nagasaki and is denied permit fo trade. 
1805 Bakufu warns lords to be vigilant about Russian ships, 
1806 Bakufu takes western Hokkaido as bakufu territory. 

Russian ships attack points in north, 
I8' Bakufu orders six men to study French at Nagasaki, six to study English, and a l l  itcr 

preters to study Russian. 
1 8 1 H  Translation office is established in Astronony Bureau. 
1 8 1 3  The ten major guilds are issued I , I 9 5  permits, in sixty-five g roups .  
1 8 1 5  Doeff("Halma") Dictionary is completed; many other works in Dutch std i c s  are pub 

lished. 
Cholera breaks out at Nyaski and s c a d s  io t c n t a l  [ a .  

1 824  English whaling ship lands in Mito. 
1 8 2 5  Bakafu orders foreign ships to be driven off(nine aku decree). 
128 On his departrc, Siebold is discovered to hawe m:apan! is expel ied in I 2 ) ,  

---·----=---; 
Source; Selected from Hayasbiya Tatsusabur~, ed. ,  Kasei bunka no kenky (Tokyo: wanami 
shot,, 1976). 

• I e u s s i o n s  of t h e  rends a re  convenient ly s u m r i z e d  by Nishikawa Shns s a ku ,  Nthon 

keizai no seich~shi (Tokyo: T~y~ kizai ship~sha, 1985),  pp. 30l l .  
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