
BAB IV 

KESIMPULAN 

Pemerintahan pusat pada zaman Heian sebagian besar 

didominasi oleh keluarga Fujiwara bertindak semena-mena, lebih 

mementingkan kesejahteraan pribadi dan golongannya. Pada masa 

pemerintahan Fujiwara tidak efektif dalam mengontrol 

peningkatan kemerdekaan dari bangsawan di daerah, yang mana 

mulai mensejajarkan diri mereka sendiri di bawah klan Minamoto 

dan Taira. 

Sementara itu pemerintahan pusat yang semakin 

menyibukkan diri dengan kepentingan pribadi, sepertinya tidak 

layak diberikan kehormatan. Klan Taira yang merupakan 

keturunan dari Kaisar Kanmuu (782-807), yang memerintah 

ibukota pada awal pembentukan pemerintahan baru pada zaman 

Heian. Sementara klan Minamoto adalah keturunan dari Kaisar 

Seiwa (859-877) . 

Selama abad kesepuluh dan kesebelas, ada berbagai macam 

konflik dalam negeri, yang mana klan Taira merupakan klan yang 

terbaik. Di bawah pimpinan Kiyomori, klan Taira sebagai keluarga 

prajurit bangsawan yang berasal dari kaisar Kanmu telah 

memperoleh posisi tinggi atas dirinya di pusat pemerintahan. 
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Jabatan daripada Perdana Mentri memberikan tempat bagi 

Kiyomori pada kepemimpinan dari kantor administrasi negara. 

Klan Taira menggunakan kekuatan ini untuk meraih keuntungan 

ekonomi lebih dengan cara memonopoli, atas alasan, ini 

merupakan perjanjian besar dari pertahanan atas administrasi 

Kiyomori diantara orang-orang bangsawan dan beberapa dari 

mereka merasa terancam di bawah aturan-aturan atas segala 

kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang. 

Hubungan antara klan Taira dan klan Minamoto, disebut 

sebagai Tentara Negara. Mereka mempertahankan Mansion 

(Rumah besar) Rokuhara sebagai basis mereka untuk beroprasi di 

Heiankyo, sebelah timur sungai Kamo. Sebagai penjaga istimewa 

untuk istana kaisar, mereka aktif dalam pemberantasan para 

pembrontak dari para biksu-biksu prajurit dan mereka beraksi 

memberikan bantuan tentara untuk polisi daerah. Dimulai dari 

hal tersebutlah mereka masuk ke kancah politik. 

Sebelas tahun yang lalu, pada saat pembrontakan "Hogen", 

Kiyomori bersama dengan Minamoto berperang bersama-sama 

kekaisaran Go-Shirakawa dan memenangkannya dengan sangat 

gemilang, Meskipun demikian, perbedaan antara Taira Kiyomori 

dan Minamoto Yoshitomo yang merasa tidak adanya penghargaan 

dalam bentuk jabatan dalam politik Diluar dari kemarahan dan 

perlakuan yang tidak adil, dia memasukkan kaisar Go-Shirakawa 
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ke dalam tahanan rumah dan akhimya mernaksa kaisar untuk 

bunuh diri. Pada akhirnya, Kiyomori dan Minamoto menjadi 

saingan, Kiyomori berhasil mengalahkan Minamoto dan mencapai 

posisi politik yang tinggi. Dalam perang yang berturut-turut yang 

timbul diantara bangsawan daerah, Kiyomori menjadi pemimpin 

yang jaya dari Klannya. Kemudian huru-hara Hogen pada tahun 

1185 membawa Klan Minamoto untuk menantang kekuasaan 

Taira secara terbuka. Perselisihan yang dikenal sebagai perang 

Genpei, Gen menjadi tulisan Cina untuk Minamoto dan Hei atau 

Pei adalah untuk Taira, yang juga disebut Heikei, dan Minamoto 

disebut Genji. 

Dalam Heiji konflik pada tahun 1159, tingkah laku yang 

kejam dari pemimpin .Taira dalam membasmi non pejuang 

diantara musuh-musuhnya menyisakan klan Minamoto yang 

: 

sudah bertekad untuk tidak akan menyerah. Pada waktu itu 

kekuasaan Fujiwara praktis di kerahkan ke tangan pemimpin 

Taira yaitu Kiyomori. Dalam sebuah peperangan dengan 

Minamoto. Setelah berhasil menggulingkan pasukan Genji, 

Kiyomori menghukum semua anggota keluarga Minamoto. 

Tokiwa, seorang janda cantik dari kepala klan Minamoto dan 

merupakan ibu tiri dari Yoritomo dan ibu kandung Yoshitsune, Ia 

menemui Kiyomori sebelum Beliau menjatuhkan hukuman atas 

kedua putranya, agar Kiyomori berkenan mambebaskan mereka 
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dan memberikan hak hidup bagi keduanya. Kemudian Tokiwa 

membawa mereka ke tempat tinggal para selir raja. Tokiwa 

akhirnya menyarankan mereka untuk mengadakan aksi balas 

dendam atas perilaku yang dilakukan oleh Taira terhadap 

keluarga Minamoto. 

Kiyomori berhasil mengambil alih kekuasan atas Fujiwara, 

dan berhasil pula mengalahkan saingan yang lain, yaitu 

Minamoto. Kiyomori sekarang lebih memfokuskan kepada istana 

kerajaan membuatnya menjadi lebih sombong dan semakin 

berkuasa dibandingkan dengan Fujiwara, selain itu Kiyomori 

berencana untuk menikahi putri dari Fujiwara, agar pertalian 

yang diantara keduanya membuat Taira sejajar dengan 

bangsawan. Usaha berikutnya Kiyomori memindahkan istana 

kekaisaran ke Hyogo (sekarang Kobe) dan selanjutnya 

meningkatkan hubungan darah dengan keluarga Kaisar, Ia telah 

memutuskan untuk mempererat hubungan darah diantaranya di 

dalam tahta kerajaan, dan Fujiwara menyetujuinya. Seluruh 

masyarakat tidak menyetujui atas tindakan tersebut. 

Yoritomo, sebagai kepala klan Minamoto, telah kembali dari 

pembuangannya di Izu (sekarang merupakan bagian dari prefektur 

Shizuoka), kembali untuk membalas dendam atas perlakuan Taira 

terhadap dirinya. 
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Klan Taira telah menikmati kekuasaan dengan penghargaan 

dan kemenangan serta posisi tinggi di dalam pemerintahan, 

sehingga kesombongan dan keserakahan membuat mereka dibenci 

masyarakat. Suatu ketika Taira pernah berkata " Tiara bukanlah 

manusia biasa", namun pada kenyataannya kesombongannya 

membawa Klan ini menuju kehancuran, pada saat kematian 

misterius dari pemimpin mereka Kiyomori pada tahun 1181. 

Kiyomori, yang telah mencapai posisi puncak sebagai Perdana 

Menteri tiba-tiba terserang penyakit, sebelum kematiannya Ia 

sempat berkata Bawa kepala Minamoto Yoritomo kehadapanku. 

Pada bulan Juli, Klan Taira mundur dari ibukota setelah 

dikalahkan oleh pasukan propinsi yang dipimpin oleh Kiso 

Yoshinaka. Klan Taira akhirnya pindah menuju barat ke arah 

Kyushu untuk mereorganis pasukannya. 

Sepanjang dua tahun belakangan Klan Minamoto secara 

teru-menerus berperang di ibukota dalam usaha menyelesaikan 

perebutan kekuasaan politik yang sebelumnya dipegang oleh klan 

Taira. Setelah sukses dengan percobaan ini klan Minamoto 

melakukan rencana untuk menghancurkan seluruh klan Tiara. 

Setelah kematian Kiyomori, klan Taira berada di bawah 

pimpinan anak ketiganya yaitu Munemori. Tahun 1185, Yoritomo 

memerintahkan pasukannya untuk mengadakan penyerangan ke 

Taira di bawah pimpinan anaknya yaitu Yoshitsune, yang 
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dipercayakan penyerangan terhadap Taira sebagai tindakan balas 

dendam di masa lalu. Yoshitsune, kemudian menyiapkan prajurit 

prajuritnya yang tangguh dan menyediakan !ima buah kapal, 

mulai bergerak dari Honshu menuju Konshu dimana. Munemori 

mengumpulkan pasukannya di Dannoura dan mempersiapkan 

mereka untuk pertempuran. Taktik yang dipergunakan oleh 

Yoshitsune adalah dengan rnengelabui lawannya agar terkecoh. 

Sampai akhir penyerangan pasukan Yoshitsune tetap 

mempergunakan cara ini, pada saat lawan lengah barulah 

diadakan penyerangan. Pasukan Taira yang semula mengira 

bahwa kekuatannya jauh lebih hebat dari lawannya, ternyata 

dapat dilumpuhkan oleh kekuatan Yoshitsune. Perang terakhir 

yang juga sebagai puncak kemenangan pasukan Taira adalah 

perang Dan no Ura. Pasukan Taira kian berkurang karena 

beberapa kali kalah dalam perang, akhirnya dapat terkalahkan 

didalam perang ini. Kekuataan Taira yang kuat dan segala 

kesombongan dapat menghancurkan klan Taira sendiri. 

Kemenangan Yoshitsune atas keberhasilan perang Dan no 

Ura membawa suatu kemajuan klan Minamoto yang selama ini 

selalu kalah dalarn perang dan tertindas dari kekuataan Taira, 

akhimya dapat bangkit kembali. 
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1. 

2. 

Kan'i Juni Kai no-: 

Seido 

#N % MM L R OM% 

Pembaharuan 

Taika 

GLOSSARY 

' Sistem pemerintahan berdasarkan 

kepandaian seseorang. 

Pembaharuan politik yang dibuat 

oleh Nakano Oe dan Fujiwara 

Kamatari tahun 646 berfungsi 

untuk merubah sistem pemerin 

tahan yang selama ini berpusat 

kepada 

Budha. 

perkembangan agama 

3. 

4. 

5. 

Tenno 

Kochi-k~min 

Kubunden 

Kaisar, Orang yang pemimpin 

pemerintahan di Jepang. 

Pengambil alihan kekuasaan dari 

Gzoku ke tangan Tenn~. 

Pembagian luas tanah dengan besar 

LI El tertentu 

keluarga. 
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6. 

7. 

8. 

Handenshuju 

no Ho 

Heikei 

Peraturan yang diharuskan bagi 

pemilik tanah untuk membayar 

pajak kepada istana, berupa beras 

atau kain. Apabila sipemilik tanah 

telah meninggal, maka tanah harus 

dikembalikan kepada kaisar. 

Kewajiban bagi anak laki-laki untuk 

bekerja konstruksi di ibukota. 

Kewajiban bagi anak laki-laki untuk 

menjaga ibukota. 

9. Taiho Ritsuryo 

kt A 

10. Heijokyo 

#k 

1 1 .  Konden Einen 

Shizai HO 

5 E] k 4E.KL, #W id 

Sistem politik seperti kabunden, 

Roeki dan Heikei. 

Nama lain dari ibukota Nara. 

Pemberian tanah yang dilakukan 

oleh pihak istana kepada 

bangsawan. 
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i 

12. Sh~'n 

{EE 

13. Kijoku 

Wilayah (tanah) dibawah pengawas 

an tuan tanah feodal, sehingga 

dapat bebas dari pajak yang 

dikeluarkan oleh pemerintahan 

Bakufu. 

Penguasa tanah yang paling 

berkuasa. 

14. Genji Keluarga Minamoto 

RIC 

15. Heike Keluarga Taira. 

I 

16. Hogen Perang antara pihak istana dengan 

± ER o ii keluarga Fujiwara, pada tahun 1156 

17. Heiji 

18. Dashodaiji 

19. Bakufu 

Perang balasan keluarga Minamoto 

kepada keluarga Taira 

Pemegang utama pemerintahan. 

Pemerintahan militer yang pertama 
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, 

20. Shogun 

# 

2 1 .  Bushi 

22. Shogunat 

kali didirikan oleh Minamoto no 

Yoritomo pada tahun 1985, 

"Kamakura Bakufu". 

Pemimpin pemerintahan militer. 

Kelas militer yang lahir di Jepang 

pada abad pertengahan di Jepang. 

Pemerintahan yang di pimpin oleh 

kaum shogun. 

23. Rokuhara 

% me 

Basis kekuatan militer yang 

dibangun oleh Kiyomori, tahun 

1160-1185. 

24. Perang 

Ishibashiyama 

25. Perang Fujigawa 

Penyerangan ke ibukota oleh 

pasukan Minamoto, tahun 1180. 

Perang yang terjadi di daerah 

sungai Fujigawa, antara Pasukan 

Minamoto melawan pasukan Taira. 
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26. Perang Gempei 

3 0#8. 

Perang yang membawa kesuksesan 

bagi keluarga Minamoto dibawah 

pimpinan Yoshitsune di perairan 

Dan no Ura. 

64 



Tahun 250 

Tahun 593 

Tahun 603 

Tahun 604 

Tahun 645 

Tahun 661 

Tahun 701 

Tahun 710 

Tahun 740 

KRONOLOGIS 

Kerajaan Yamato berdiri. 

Shotoku Taishi, cucu dari Kaisar Kinmei 

diangkat sebagai wali bagi Tenno Suiko. 

Ditetapkannya sistem "Kan'i Juni Kai no 

Seido". 

Diumumkannya "Konstitusi tujuhbelas  

bab", oleh Pangeran Shotoku. 

Terjadi gerakan pembaharuan yang 

disebut Pembaharuan Taika". 

Pangeran Nakano Oe naik tahta dan 

memakai gelar "Kaisar Tenji". 

Disusunnya kitab undang-undang dan 

peraturan-peraturan hukum, yang diberi 

nama "Ritsu Ryo. 

Ratu Genmei (Kenmei) memindahkan 

ibukota dari Asuka ke Nara. 

Ditetapkannya peraturan "Konden Einen 

Shizai H". 
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Tahun 794 

Tahun 857 

Tahun 814 

Tahun 940 

Kaisar Kanmu memindahkan ibukota dari 

Nara ke Heian (Kyoto). 

Fujiwara no Yoshifusa diangkat menjadi 

Perdana Mentri oleh Kaisar Montoku. 

Kaisar Saga memberikan nama keluarga 

Minamoto untuk 33 orang anaknya, dari 

55 orang anak-anaknya. 

Untuk pertarna kalinya Tsunemoto 

memegang jabatan di wilayah propinsi 

Musashi dan kemudian Ia memegang 

tugas di propinsi lain, untuk 

Tahun 961 

Tahun 1027 

mengikutsertakan pasukan militemya 

dalam masalah militer untuk melawan 

para pemberontak daerah yaitu Taira no 

Masakado dan Fujiwara no Sumitomo. 

Terbentuknya sebuah nama keluarga 

besar, atas prakarsa dari Kaisar 

Murakami kepada Tsunemoto. 

Kekuasaan politik diserahkan dari bupati 

bupati Fujiwara kepada para pensiunan 

Kaisar dan anggota dari garis keturunnya 

menguasai jabatan-jabatan dari beberapa 

jabatan yang paling tinggi. 
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Tahun 1123 

Tahun 1137 

Tahun 1156 

Tahun 1159 

Tahun 1160 

Tahun 1167 

Tahun 1174 

Tahun 1180 

Tahun 1181 

Tahun 1183 

Tahun 1184 

Minamoto no Yoshitomo lahir. 

Tokiwa Gozen Lahir. 

Terjadinya Perang Hogen. 

Pasukan Minamoto dibawah pimpinan 

Minamoto no Yoshitomo mengadakan 

serangan balasan terhadap Taira. 

Yoshitsune dilahirkan 

Terjadinya Perang Heiji, yang mengakibat 

Kan Minamoto no Yoshitomo, tewas dalam 

perangini. 

Taira no Kiyomori menjadi Dashodaiji. 

Minamoto no Yoshitsune melarikan diri 

dari kuil, tempat dimana Ia mempelajari 

ilmu beladiri. 

Kekuasaan Klan Taira semakin luas, salah 

satunya dengan merebut dan menguasai 

tanah-tanah daerah. 

Tewasnya Minamoto no Otokawa, di 

benteng dekat sungai Sunomata. 

Minamoto no Yoritomo memerintah di 

daerah bagian Timur Jepang. 

Yoshitsune menyerang pasukan Taira di 

Ichi no Tani. 
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Tahun 1185 Keberhasilan Minarnoto no Yoshitsune 

dalarn meruntuhkan Klan Taira 

didalarn perang Dan no Ura. 

Tahun 1192 Minarnoto no Yoritomo 

Bakufu. 
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