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BABIV 

KESIMPULAN 

Lahir pada 26 September 1830 di Shimokajiya, Okubo 

Toshimichi tumbuh menjadi seorang revolusionis dan memiliki bakat 

tersembunyi dalam hal berpolitik. la juga seorang yang gigih dan tekun 

dalam menjalankan apa yang ia kehendaki, ibarat gandum yang masih 

hijau. Sifat-sifat tersebut merupakan hal yang menunjang 

kepribadiannya dalam menjadi seorang politisi yang handal. 

Keadaan politik yang tidak menentu, mulai dari kedatangan 

utusan dari Amerika Serikat yang memaksa Jepang untuk segera 

membuka negara bagi hubungan perdagangan, ketidaktegasan 

pemerintahan shogun yang pada saat itu berkuasa dalam menghadapi 

desakan tersebut, membuat Toshimichi mulai memikirkan suatu rencana 

untuk mengembalikan suasana pemerintahan ke arah yang lebih baik. la 

pun bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat 

membawa Jepang menuju peradaban dan pencerahan. 

Dalam usahanya membangun negara yang modern, ia 

bekerjasama dengan rekan-rekannya untuk merumuskan dasar negara 

untuk negara Jepang yang baru, dan mengadakan beberapa perbaikan 

dalam bidang administratif. 
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Barbagai cara ia lakukan untuk lebih meningkatkan 

perekonomian dan perindustrian dalam negeri, agar tidak tertinggal 

dengan negara lain, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika. 

Pada tanggal 14 Mei 1878 ia dibunuh oleh beberapa samurai 

yang tidak setuju dengan apa yang selama itu telah ia lakukan dalam 

usahanya untuk membangun negara yang modern. Namun, menjelang 

kematiannya, kebijakan-kebijakan dasar Jepang telah ditetapkan dan 

negara telah cukup berjalan menuju kedewasaan ekonomi dan politik 

sehingga para pemimpin yang sukses dapat melanjutkan apa yang telah 

ia mulai. Berka! jasa-jasanya tersebut kepada negara, Okubo Toshimichi 

dapat dianggap sebagai seorang pendiri yang penting dari negara 

Jepang yang modern. 
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Tahun Peristiwa 

1830 Lahir pada tanggal 26 September, di kota Shimokajiya, 
Kagoshima 

1847 Bertugas sebagai juru tulis di kantor kearsipan han 

1851 Dipecat dari pekerjaannya dan dikenakan hukuman sebagai 
tahanan rumah 

1853 Dipekerjakan kembali sebagai juru arsip di tempat yang sama 

1857 - Bertugas sebagai pengurus pajak 
- Menikah dengan Masuko 

1859 Menggerakkan sebuah kelompok pendukung pemerintah 
untuk menjatuhkan shogun 

1860 Awai pertemuan dengan Shimazu Hisamitsu 

1861 Diangkat menjadi asisten perbendaharaan han 

1862 - Dipromosikan sebagai penasehat daimy 
- Mempromosikan gerakan Kbu Gattai 

1863 - Pertemuan yang pertama dengan lwakura Tomomi 
- Toshiyo, ayah Toshimichi, meninggal dunia 
- Bertindak sebagai Komandan Berkuasa Penuh dalam 

perang Satsuei 

1864 - Melakukan perjalanan ke Edo untuk merealisasikan 
K~bu Gattai dan merundingkan perdamaian dengan 
lnggris 

- lbu Toshimichi, Fukuko, meninggal dunia 

1866 Menandatangani perjanjian untuk membentuk persekutuan 
antara han Satsuma dengan Ch~sh~ 
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1868 - Lahirnya Restorasi Meiji 
- Mengusulkan pemindahan ibukota negara ke T~ky~ 
- Mengusulkan pemindahan tempat tinggal kekaisaran 

ke ibukota yang baru, yaitu T~ky~ 

1869 - Menjabat sebagai penasehat negara 
- Mengatur langkah-langkah pelaksanaan penembalian 

tanah-tanah feodal kepada kaisar (Hanseki Hkan) 

1871 - Mengambil keputusan untuk menghapus wilayah- 
wilayah feodal dan menggantinya dengan sistem 
prefektur (Haihan Chiken) 

- Melepaskan jabatannya sebagai penasehat negara 
- Menjadi menteri keuangan 
- Menjadi wakil duta berkuasa penuh dalam ekspedisi ke 

Eropa dan Amerika yang dipimpin oleh lwakura 
Tomomi 

1873 - Kembali ke tanah air 
- Dihadapkan pada masalah tentang ekspedisi ke Korea 

yang dipimpin oleh Saig~ Takamori 
- Menjabat sebagai menteri dalam negeri 

1874 - Mendirikan sebuah sekolah pertanian, sebuah 
pangkalan untuk eksperimen pertanian dan sebuah 
pusat pertanian 

- Melakukan perjalanan ke China untuk melakukan 
perundingan damai 

- Bersitegang dengan pemberontakan di Saga yang 
dipimpin oleh Eto Shimpei 

1875 Menghadiri sebuah konferensi di Osaka 

1876 Mengusulkan pengurangan pajak tanah dan perubahan gaji 
turun temurun yang diterima oleh samura i 

1878 - Meninggal karena dibunuh oleh sekelompok samurai 
pada tanggal 14 Mei 

- Masuko, istri Toshimichi, meninggal pada 17  
Desember 
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ISTILAH ARTI 

Bakufu Pemerintahan militer yang berada di bawah 

# Hf pimpinan seorang shogun 

Buke no Tory~ Kepala rumah samurai 

Bunmei Kaika Peradaban dan Pencerahan 

CB] BR /E 
Dajkan Dewan Agung Negara 

'~ Daimy Tuan tanah yang menguasai han 

% 

Fukoku Ky~hei Perkaya negara, kuatkan tentara 

{ [# 5% 
Gijo Dewan Penasehat Senior 

5 % 
Giseikan Dewan Eksekutif Negara 

3 't 
Gokaj~ no Goseimon Sumpah jabatan yang terdiri dari 5 pasal 

7r 40@ c 

Gy~seikan Dewan Administratif Negara 

{'s 
Haihan Chiken Penghapusan wilayah-wilayah feodal dan 

E # f RH pembentukan sistem prefektur 

Han Daerah bagian yang dipimpin oleh seorang 

� daimy 

Hanseki Hkan Pengembalian tanah-tanah feodal kepada 

& fr #% 1 Kaisar 

Kaikoku Politik pembukaan negara 
pn[] 

Keihokan Dewan Kehakiman 

JI#:'S' 
- - · -  

K~bu Gattai Usaha untuk menyatukan pihak istana dengan 

'\it%(# shogun I 
I 
I 

i 
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Kuro Fune Kapal hitam 

R.# 

Nichibei Washin Jyaku Perjanjian persahabatan antara Jepang dan 

HK 11#• Amerika pada tanggal 13 Maret 1854 

Osei Fukko Kembali pada kekuasaan Kaisar 
E#t(# A 
Ronin Samurai tanpa tuan 

i 
Sakoku Politik penutupan negara 

# [l 

Samurai Kelas militer pada zaman Tokugawa 
( 

Sankin K~tai Peraturan yang mewajibkan agar para daimy 

b # 38t tinggal di Edo selama masa tugasnya 

Sanyo Dewan Penasehat Muda 

% h 
Seitaisho Sebuah hokum dasar yang digunakan sebagai 

#±/#1# acuan pada masa pemerintahan baru Meiji 

Shin6ksho Sistem pelapisan sosial pada zaman Tokugawa 

±.e IL.Rn 
Shogun Jenderal pemegang kekuasaan tertinggi pada 

## # masa pemerintahan militer 

Sonn Ji Muliakan Kaisar, usir orang-orang biadab (orang 

H. #e# asing) 

Ssai Majelis Tinggi 

% 18 
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klR.#05id 1872 (9h 5 4) 
n C#Lt:8o, 

Okubo Toshimichi 
Foto diambil ketika berada di London pada tahun 1872 (tahun ke 5 Meiji) 
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hi 

Okubo pada masa zaman Meiji 

• 
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0 IE{Bk.7#)51.CV%%  

Daerah tempat kelahiran Okubo 
Pada reruntuhan bekas tempat tinggalnya di kota Kajiya 

didirikan sebuah monumen batu 

• 



Isteri Okubo yang bemama Masuko 

• 
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• 

Gambar perang Satsuei 
antara klan Satsuma dengan tentara lnggris 
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• 

Rombongan delegasi yang dipimpin oleh lwakura Tomomi 
dari kiri: Kido Koin, Yamaguchi Naoyoshi, lwakura Tomomi, 

Ito Hirobumi, Okubo Toshimichi 


