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BABIV 

ANALISIS 

Dari uraian bab I sampai bab 111, penulis akan mencoba menganalisis 

permasalahan yang terjadi pada saat Hashimoto Sanai melakukan aktivitas 

akivitasnya sebagai seorang tokoh aktivis politik. la mendukung adanya 

pembukaan negara (kaikoku), dengan membuka hubungan dagang dengan 

negara Barat. Hal pertama yang akan penulis coba analisis adalah kesediaan 

Ketua Dewan Hotta Masayoshi pergi ke Kyoto dalam menyelesaikan masalah 

perjanjian terlebih dahulu. Menurut penulis, Hotta bersedia pergi Kyoto 

karena ia tidak ingin membuat Harris merasa khawatir dan kecewa terhadap 

usahanya dalam meminta persetujuan dari pihak istana agar 

menandatangani perjanjian tersebut. Selain itu, ia merasa yakin bahwa tidak 

akan terjadi masalah dengan pihak istana untuk mencegah terjadinya 

masalah itu, ia menyuap para bangsawan dengan membawakan "hadiah" 

agar pihak istana segera menandatangani perjanjian itu. Hatta pun menjaga 

reputasinya sebagai seorang menteri luar negeri. Oleh karena itu ia diberi 

julukan sebagai "daimyo yang bergantung pada Belanda dan terpengaruh 

oleh bangsa asing". 

Hal yang kedua yang ingin penulis coba analisa mengenai alasan 

alasan palsu yang diberikan Sanai dalam membantu Hotta saat ia pergi 
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Kyoto. Hal itu ia lakukan karena Sanai ingin masalah penandatangan 

perjanjian dengan pihak Amerika Serikat agar cepat disetujui oleh istana. 

Sebenarnya Sanai menempatkan masalah penggantian shogun diatas 

masalah perjanjian, karena kaikoku tidak dapat dihindarkan lagi dengan 

adanya desakan-desakan dari pihak asing. 

Selama dua setengah abad bakufu mempertimbangkan dengan serius 

pendapat dari istana, dan yang harus dilakukan untuk keadaan ini Sanai 

mendukung pembukaan negara terhadap bangsa asing, karena ia berpikir 

bahwa jika hal tersebut dilakukan, akan membuat negara Jepang lebih maju, 

baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan maupun militernya. Sanai tidak 

ingin Jepang tertinggal dalam kemajuan teknologi dengan negara-negara 

Baral lainnya. 

Dengan kondisi Jepang dibawah tekanan politik dan ekonomi dari luar 

negeri, sentimen asing dan anti shogun tumbuh diantara samurai dan rakyat. 

Setelah itu, muncul sebuah gerakan diantara samurai berkedudukan rendah 

untuk mengusir orang-orang asing dari negara. Dan karena ke-shogun-an 

membuka negara dan mengabaikan larangan istana, muncul pergerakan lain 

untuk mempromosikan gerakan sonno-ji yang menyerukan "muliakan Kaisar 

dan usir orang barbar". li Naosuke memadamkan pergerakan ini yang dikenal 

sebagai "Era Pembersihan Ansei" (Ansei Purge), dan stelah itu Naosuke 

dibunuh oleh samurai tak bertuan (ronin) yang sedang marah dari daerah 

Milo. Untuk mencegah bakufu dalam usahanya melaksanakan kebijakan 
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asing dengan negara Barat, Sanai mendukung gerakan Sonno-}Oi yang 

menyerukan "muliakan Kaisar dan usir orang barbar". 

Dalam hal ini penulis melihat bahwa ke-shogun-an tidak punya 

kemampuan untuk menghadapi persoalan diplomatik tanpa bantuan dari 

dalam. Ke-shogun-an mengambil langkah untuk menstabilkan posisi keke 

shogun-an dengan cara menguatkan hubungannya dengan istana melalui 

cara-cara seperti mengatur sebuah pernikahan antara saudara Kaisar Komei 

dengan shogun. 
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BABV 

KESIMPULAN 

Krisis bakufu yang terjadi pada tahun 1858, melibatkan dua 

permasalahan besar. Satu diantaranya adalah masalah perjanjian yang tidak 

dapat disangkal lagi, dan permasalahan yang lainnya adalah masalah 

penggantian shogun yang mempunyai dampak pada masyarakat, namun 

secara teknis ini merupakan masalah keluarga Tokugawa. Kita telah 

mengetahui bahwa Sanai beserta atasannya menempatkan permasalahan 

penggantian shogun diatas masalah perjanjian. 

Mereka menganggap kaikoku tidak dapat dihindari lagi. Perhatian 

utama mereka untuk jangka waktu yang panjang adalah membawa reformasi 

didalam tubuh bakufu. Sehingga secara efektif dapat berfungsi sebagai 

pemerintah. Untuk mendukung tujuan yang akan mereka capai ini mereka 

mendapatkan bantuan dari pihak istana. 

Selama musim semi 1858, di istana Kyoto Sanai berusaha untuk 

mempengaruhi bangsawan dengan mengatakan bahwa pembukaan negara 

terhadap bangsa asing akan sangat menguntungkan bagi Jepang. Para 

bangsawan tersebut ternyata lidak tertarik dengan apa yang diungkapkan 

oleh Sanai, dan ia mengetahui apa sebabnya. Mereka ternyata sangat kaku 

dan sama sekali lidak perduli dengan keadaan politik dalam negeri. 
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Mengetahui hal ini, tidak menghalanginya untuk memperbesar dukungannya 

terhadap pencalonan Hitotsubashi sebagai pewaris shogun diantara 

bangsawan Kyoto lainnya. Meskipun Sanai memandang rendah kecerdasan 

politik mereka, ia berniat untuk memanfaatkan bantuan dari saipapun 

termasuk dari bangsawan utntuk lebih memastikan pencalonan Hitotsubashi 

sebagai pewaris shogun, karena ini merupakan kunci untuk mencapai 

reformasi politik. 

Meskipun kegagalan reformasi politik ditahun 1858 merupakan suatu 

musibah yang tidak dapat dihindar, tetapi bagi Sanai hal ini berarti 

perubahan terhadap sistem politik. Sebagai seorang politisi yang handal 

membujuk dan memanipulasi, Sanai sama waspadanya dengan Ii Naosuke 

terhadap kekejaman negara Baral. Akan tetapi, ia menanggapinya dengan 

menetapkan kebijakan-kebijakan baru untuk melaksanakan tujuannya 

didalam mencapai negara yang makmur dan kuat ketimbang dengan harus 

memakai cara kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Ii Naosuke beserta 

pengikutnya dengan mengeluarkan "Ansei Purge" sebagai jawaban Ii atas 

kritikannya. 

Sanai yang mewakili ide-ide awal nasional yang diterapkan dalam 

tindakan politik negara Jepang, merupakan lambang kebangkitan 

nasionalisme yang moderen didalam dunia. 
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KRONOLOGI 

1834 Sanai lahir di kota Fukui, didaerah Echizen, tanggal 

19 April 1834. 

1848 Sanai mulai belajar tulisan dan karakter Cina, serta ilmu ke 

dokteran. 

1849 Sanai dikirim ke Osaka oleh ayahnya untuk belajar ilmu 

kedokteran bangsa Baral. 

1852 - Sanai kembali ke Fukui untuk membantu ayahnya melakukan 

vaksinasi terhadap penyakit cacar. 

- Ayah Sanai meninggal dunia dan ia harus mengambil alih 

praktek pengobatan ayahnya 

- Commodore Perry memasuki pelabuhan Uraga dengan memba 

wa surat resmi dari Presiden Amerika Serikat. 

- Permasalahan dalam mencari pengganti shogun mulai terdeng 

ar, dimana Tokugawa lesada menduduki jabatannya dalam ke 

adaan sakit-sakitan. 

1854 Sanai dikirim ke Eda untuk belajar ilmu kedokteran disekolah 

milik Sugita Seikei. 

1855 Sanai memperoleh gelar samurai sebagai penghargaan atas 

prestasinya dalam bidang akademis. 

1856 - Sanai kembali ke Fukui sebagai pengajar di sekolah Belanda 

yang bernama Meid~kan. 

- Sanai mulai memaksa bakufu untuk membuka hubungan per 

dagangan dengan Amerika Serikat 

1857 Sanai menjadi kepala sekolah di Meid~kan. 

- Sanai mendirikan departemen sekolah Baral yang baru (Yosho 

Shungakujo) 

1853 : 
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- Sanai diberi tugas untuk membuat surat kepada daimyo dan 

mengamati dari dekat perubahan situasi politik di ibukota ke 

shogun-an pada 7 Oktober. 

- Abe Masashiro meninggal dunia pada bulan Agustus. 

1858 - Sanai dikirim ke Kyoto untuk meminta dukungan para bangsa 

wan diistana agar melakukan suatu gerakan guna menyeleksi 

seorang shogun, yaitu Hitotsubashi Yoshinobu. 

- Sanai menyusun tujuan utama dari perubahan didalam sebuah 

surat yang ditujukan kepada sahabatnya Murata Ujihisa. 

- Hotta mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari Kaisar 

yang ditujukan langsung untuk meminta pendapat daimyo 

terhadap kesekuruhan permasalahan pada tanggal 6 April dan 

3 Mei. 

- Pihak perunding mengabarkan kabar buruk kepada Harris 

bahwa Holla mengalami kegagalan dalam menjalani tugasnya. 

- Sanai mengunjungi Sanjo dengan membawa sketsa tanah, 

kertas fusuma mewah dan seribu batang emas. 

- Ii Naosuke menggantikan kedudukan Holla menjadi tairo. 

- li Naosuke secara resmi mengumumkan bahwa Kii terpilih 

sebagai pengganti shogun. 

- li Naosuke menempatkan Shungaku dan para sahabatnya di 

rumah tahanan dengan mencopot gelar Shungaku dan Toku 

gawa Yoshikumi sebagai daimyo. 

- Sanai ditahan. 

1859 Sanai di interogasi di markas Hy~josho, pengadilan tertinggi 

bakufu. 

- Sanai dipindahkan ke penjara yang ada di Demmo Ch. 

- Sanai mendengar keputusan dari pengadilan dan dibawa ke 

tem pat eksekusi bersama-sama dua orang lainnya. 



- Sanai dipenjara di ruang bawah tanah. 

- Sanai bersama dua orang tersebut, dipenggal kepalanya. 
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GLOSARI 

Ansei Purge 

Bakufu 

Daimyo 

Edo Bakufu 

Eimei 

Fudai 

Fukoku Ky~hei 

Han 

Ichokin 

Jimbo 

Jitsugaku 

Kaikoku 

Kampaku 

Kimongaku 

Koku 

Kurofune 

Meiji 

: Era Pembersihan Ansei 

: Pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun 

: Penguasa feodal / tuan tanah 

: sekarang Tokyo, merupakan pusat pemerintahan ke 

shogun-an masa Tokugawa 

: pandai 

: daimyo yang menjadi pengikut dalam waktu yang lama, 

Yang bersifat turun-temurun (pewaris) 

: negara yang kaya dan tentara yang kuat 

: daerah yang dikuasai oleh daimyo 

: melanggar kehendak Kaisar 

: terkenal 

: ilmu-ilmu praktis 

: pembukaan negara Jepang terhadap dunia Baral 

: jabatan diistana pada jaman dulu yang pernah diguna 

kan oleh Fujiwara yang kemudian dikuasai oleh shogun 

: cabang dari ilmu konfusianisme Jepang yang baru, 

yang diperkenalkan oleh Yamazaki Ansai 

: satuan alat pembayaran pada zaman pertengahan, 

1 koku sekitar 180 I iter beras 

: kapal perang hitam milik Amerika Serikat 

: jaman setelah Edo Tokugawa (1868-1911) 

Nichibei Washin Joyaku : Perjanjian persahabatan antara Jepang-Amerika 

Nencho : matang 

Rampeki daimyo : daimyo yang bergantung pada Belanda 



Ronin 

R6ju 

Samurai 

Saish~ 

Shimpan 

Shinron 

Shinsai Jitsugaku 

Shinsei 

Shinto 

: samurai tak bertuan 

: Dewan senior 

: (bushi) kelas militer pada zaman Tokugawa 

: Kepala kementrian 

: daimyo yang berasal dari keturunan langsung keluar 

ga Tokugawa 

: usulan baru 

: bakat alami serta ilme pengetahuan 

: negara Baral 

: agama asli orang Jepang 
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Shoseihei atau Juseihai : murid-murid aliran konfusius 

: sistem yang berdasarkan mekanisme pemerintahan 

semi otonomi 

Sistem Shinokosho : sistem pelapisan masyarakat yang dibagi menjadi 4 

Kelas 

Sistem Bakuhan 

Sonno Ji 

Suifu R6k6 

Tairo 

Tenno 

Tokugawa 

Tosa 

Tozama 

Ygaku 

Y6sh6 Shungakujo 

: muliakan Kaisar usir orang barbar 

: penguasa lama Mita 

: jabatan tertinggi dibawah shogun pada masa Tokugawa 

Bakufu 

: Kaisar 

: Dewan shogun yang berkuasa sejak tahun 1600-1869 

: salah satu propinsi didaerah Nankaido 

: daimyo yang tidak mempunyai ikatan turun-temurun 

Dengan keluarga Tokugawa 

: pendidikan dari negara Barat 

: departemen sekolah Barat yang baru didirikan oleh 

Hashimoto Sanai 
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