
BABIV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan teori yang telah diungkapkan oleh Robert N. Bellah, yang 

menyatakan terjadi perubahan-perubahan status sosial dan budaya yang luar biasa 

yang menuju ke arah restorasi Meiji. Menurut penulis hal itu terbukti dengan 

terjadinya perubahan status sosial pedagang, yang meskipun pada status 

pemerintahan pedagang adalah golongan terendah akan tetapi pada prakteknya 

daimyo dan samurai sangat bergantung terhadap pedagang, sehingga pedagang 

memiliki status sosial yang tinggi. Berkumpulnya semua karakter intelektual para 

pemimpin dari seluruh wilayah secara bersama-sama di ibu kota, sehingga interaksi 

ini menimbulkan berkembangnya budaya-budaya yang menuju kea rah restorasi Meiji. 

Pengaruh sankin kotai terhadap keuangan daimyo sangatlah besar hal ini 

terbukti dengan adanya pengeluaran-pengeluaran kebutuhan sankin seperti biaya 

perjalanan dari dan ke ibu kota, biaya yang dikeluarkannya tergantung dari berapa 

rombongan han serta jarak yang mereka tempuh, biaya diantaranya yaitu 

mengikutsertakan ribuan samurai, menyewa tukang panggul, pembawa lentera, 

penyediaan lilin dan obor yang harus disediakan karena keadaan daerah yang gelap, 

sehingga jumlah pengeluaran untuk satu arah perjalanan saja membutuhkan puluhan 

ribu ryo dengan kata lain lebih dari setengah pemasukan orang han hanya ditujukan 
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untuk membiayai ongkos kedatangan ke ibu kota. Pengeluaran-pengeluaran lainnya 

untuk biaya yashiki (tempat tinggal), yaitu biaya-biaya perawatan yashiki, kemudian 

juga karena sering terjadinya kebakaran sehingga menyebabkan pembangunan 

kembali yashiki yang membutuhkan ratusan ribu ryo untuk pembangunan kembalinya, 

atau tiga kali lipat dari pemasukan pajak, juga pengeluaran untuk menggaji pekerja 

pekerja yang yang jumlahnya ribuan yang berada dalam yashiki. Sehingga orang han 

harus mengeluarkan 70 sampai 80 persen dari pemasukan yang mereka peroleh untuk 

biaya pengeluaran yang berkewajiban dengan sankin kotai. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya biaya hidup secara keseluruhan akibat sistem sankin kotai ini, dan ini 

jelas telah menguras habis keuangan daimyo, sehingga mengharuskan rakyat 

membayar pajak lebih tinggi dan membuat rakyat menjadi semakin menderita dan 

juga merugikan seluruh golongan samurai, yang pada akhimya mengakibatkan 

rusaknya perekonomian Tokugawa. 
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1. Bakufu 

GLOSARl 

: pemerintahan yang dipimpin oleh shogun sebagai panglima 

tertinggi yang memimpin pemerintahan atau pemerintahan keshogunan. 

2. Bakuhan Taisei : pemerintahan keshogunan yang merupakan pemerintahan 

pusat dan han nya berjumlah kurang dari 300 buah yang wilayahnya 

merupakan pemberian dari bakufu dan dipimpin oleh daimyo. 

3. Bugyonin : sekertaris shogun. 

4. Buke Shohatto : keharusan daimyo untuk meminta izin ke bakufu apabila 

akan membangun atau merenovasi benteng-benteng pertahanannya 

5. Daikan : hakim daerah yang bertugas mengumpulkan pajak dan 

mengadili perkara-perkara hukum 

6. Daimyo : penguasa han (tuan tanah daerah) bangsawan yang menguasai 

wilayah pada pemerintahan Tokugawa. 

7. Edo : pusat pemerintahan keshogunan pada masa Tokugawa atau 

Yedo yang sekarang menjadi Tokyo. 

8. Edo Machi Bungyo : jabatan hakim kota Edo yang merupakan administrator 

kotapraja yang mengawasi Edo. 

9. Esensi 

10. Feodal 

: hakikat, inti, hal yang pokok. 

: berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh 

kaum bangsawan mengenai cara pemilikan tanah pada abad pertengahan 

Eropa. 
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11. Fudai Daimyo : daimyo yang sudah setia kepada shogun Tokugawa jauh 

sebelum pertempuran sekigahara. 

12. Gokenin 

13. Han 

14. Hatamoto 

15. Hirarki 

16. Honmachi 

17. Hyojoshu 

18. Isolasi 

: daimyo yang memiliki pendapatan tidak lebih dari I 00 koku. 

: daerah/wilayah yang dipimpin oleh seorang daimyo 

: samurai yang menerima pendapatan kurang dari I 0.000 koku. 

: tingkatan status 

: benteng-benteng kota. 

: narna lain shogun. 

: pemisahan suatu ha! dari ha! lain, pengasingan. 

19. Jisha Bungyo : administrator keshogunan yang mengawasi permasalahan 

yan bersifat sekuler dari lembaga-lembaga keagamaan dan orang-orang yang 

tinggal di daerah kuil. 

20. Joshi : utusan shogun. 

21 .  Kakaku : tingkatan kebangsawanan 

22. Kamon Daimyo : daimyo yang memiliki hubungan kekerabatan dengan 

keluarga shogun Tokugawa. 

23. Kan-I : tingkatan jabatan. 

24. Kanjo Bungyo : administrator keuangan yang menangani keuangan bakufu 

dan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan peradilan. 

25. Koku : satuan volume pada masa Tokugawa ( I koku = 180,59 liter) 

26. Kokudaka : potensi kewilayahan han. 

27. Kokujin : samurai lokal yang berperan dalam pembangunan daerah. 
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28. kotai Yoriai : pengikut rendahan Tokugawa yang karena memiliki 

hubungan darah / memiliki hubungan khusus dengan keshogunan, maka 

diberikan perlakuan dan status yang sama seperti daimyo. 

29. Kyoto Shoshidai : perwakilan Tokyo. 

30. Meiji 

1 8 6 8 - 1 9 1 2 .  

31. Metsuke 

pejabatnya. 

32. Momme 

33. Ometsuke 

: zaman baru setelah zaman Edo yang berlangsung dari tahun 

pengawas yang fungsinya mengawasi bakufu dan pejabat- 

satuan mata uang dalam bentuk perak 

kepala pengawas yang bertanggung jawab pada roju 

khususnya laporan yang berkaitan dengan daimyo. 

34. Osaka Jodai : perwakilan Osaka. 

35. Pertempuran Sekigahara : perebutan kekuasaan antara Tokugawa leyashu 

dengan Tokugawa Yoshimune, yang dimenangkan oleh Tokugawa leyashu 

yang terjadi pada era Tokugawa. 

36. Roju : menteri senior. 

37. Ryo : satuan uang pada masa Tokugawa ( I ryo = 50 momme) 

38.Sakoku 

39. Samurai 

: kebijakan Jepang untuk menutup diri dari dunia luar. 

: kelas kaum militer pada era Tokugawa. 

40. Sankin Kotai : peraturan yang dikeluarkan pada era Tokugawa Bakufu yang 

menetapkan bahwa para daimyo beserta anak istrinya harus menetap di Edo 
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dan han nya secara bergiliran dalam waktu satu tahun, yang bertujuan agar 

bakufu mudah mengontrol para daimyo. 

41. Sengoku Daimyo : daimyo yang menguasai lebih dari satu wilayah 

kekuasaan. 

42. Shimpan Daimyo : golongan yang selalu mendapatkan perlakuan khusus 

karena berasal dari inti keluarga. 

43. Shobasan : pengurus rumah tangga keshogunan (mengatur pertemuan 

antara shogun dengan daimyo dan hatamoto) 

44. Shogun : gelar tertinggi pada pemerintahan militer feodal yang dimulai 

pada tahun 1 192-1868.  

45. Shugo Daimyo : penguasa yang menjabat shugoshoku/ daimyo yang 

melindungi. 

46. Shugoshoku : nama jabatan yang diberikan kepada kelas penguasa untuk 

menjaga wilayah feodal yang disebut kuni (provinsi). 

47. Sobashu : pen gurus keuangan. 

48. Subayonin : bendaharawan keshogunan. 

49. Tairo : kepala menteri. 

50. Taishin : penguasa kelas feodal pada zaman Muromachi. 

51. Tenryo : tanah keshogunan. 

52. Tetsudai : kewajiban daimyo untuk membantu material dan tenaga 

untuk membangun dan menjaga bangunan-bangunan seperti istana shogun 

dan kaisar. 
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53. Tokugawa : gelar (pimpinan pemerintahan militer yang dipimpin oleh 

shogun yang dimulai sejak Tokugawa leyashu I 603 sampai tokugawa terakhir 

yaitu Tokugawa keiki). 

54. Tozama Daimyo : daimyo yang setia setelah ditundukan dalam pertempuran 

sekigahara). 

55. Waka Doshiyori : menteri muda (yang mengurusi permasalahan yang 

berkaitan dengan hatamoto dan gokenin) 

56. Yakushoku : deskripsi pekerjaan. 

57. Yashiki : kediaman dari para han daimyo. 

58. Zaman Sengoku : zaman negara-negara berperang 1493-1573 yang terjadi 

pada zarnan Muromachi. 
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