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Mengenai Tanda Pergantian Zaman 

Jepang dikatakan sebagai negara yang bersejarah 2.000 tahun. Sejarah itu tetap berjalan terus dan tidak akan berhenti, 

tetapi aliran sejarah bisa berubah-ubah. Itu berarti waktu zaman lama berakhir dan mulainya zaman baru. 

 

Pembagian 

Zaman 
Zaman 

Tahun 

Peristiwa 

Zaman Purba Zaman Batu tua ~10.000 tahun lalu 

 Zaman Jomon 10.000 tahun lalu ~ abad ke-4 SM 

 Zaman Yayoi abad ke-4 SM ~ Pertengahan terakhir abad ke3 

 Zaman Kofun Pertengahan terakhir abad ke -3~ 

 Zaman Asuka Abad ke-6 - 

 Zaman Nara  Tahun 710 Ibu kota dipindahkan ke Heijokyo (Nara) 

 Zaman Heian  Tahun 794 Ibu kota dipindahkan ke Heiankyo (Kyoto) 

Zaman 

Pertengahan 
Zaman Kamakura  Tahun 1192 Kamakura bakufu didirikan 

 Zaman Muromachi  Tahun 1338 Muromachi bakufu didirikan 

 Zaman Azuchi Momoyama  Tahun 1573 Muromachi bakufu runtuh 

Zaman  

Modern 
Zaman Edo  Tahun 1603 Edo bakufu didirikan 

Zaman 

Modern dan 

Masa kini   

Zama Meiji  Tahun 1868 Nama zaman diganti menjadi Meiji. 

 Zaman Taisho  Tahun 1921 Nama zaman diganti menjadi Taisho. 

 Zaman Showa  Tahun 1926 Nama zaman diganti menjadi Showa. 

 Zaman Heisei  Tahun 1989 Nama zaman diganti menjadi Heisei. 

●Dalam sejarah Jepang, Zaman berikutnya setelah Zaman Batu tua adalah Zaman Jomon. 

●Antara Zaman Kofun dan Zaman Asuka tidak ada peristiwa yang memisahkan kedua zaman. 

●Jika zaman antara runtuhnya Kamakura bakufu pada tahun 1333 sampai dengan runtuhnya Muromachi bakufu pada  

tahun 1573 dapat dibagi dalam zaman lebih rinci terdapatnya pembagian zaman lebih banyak, lagi pula saling 

 diliputi. Zaman-zaman itu disusun pada daftar dibawah ini. 
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Tahun Peristiwa Pembagian zaman yang lebih rinci 

Tahun 1333 Kamakura bakufu runtuh 

（Kenmu no Shinsei dimuali） 

Kenmu no Shinsei  

    

Tahun 1336 Ashikaga Takauji mendorong 

Kaisar Hokucho 

 Zaman Nambokucho  

Tahun 1338 Ashikaga Takauji menjadi Seii 

Taishogun. 

Zaman Muromachi  

 

 

Tahun 1392 

 

 

Nambokucho bersatu. 

    

Tahun 1467 Perang Onin dimulai.  Zaman Sengoku 

  

Tahun 1573 

 

Muromachi bakufu.runtuh 

(Muromachi bakufu berakhir ） 

 

Zaman Azuchi Momoyama  
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Apa yang dimaksud dengan Seiki (Abad) ? 

 

Ada juga kata “Seiki (Abad)” yang mewakili “Zaman” 

 

1. Abad adalah satuan waktu yang ditentukan dengan membagi tahun Masehi (kalender Gregori) setiap 100 tahun, 

disebut juga sebagai Hyakunenki (masa 100 tahun). Sebagai contoh, abad ke-21 adalah 100 tahun dari tahun 

2001 sampai dengan tahun 2100. 

.        

Cara menghitung abad, bilangan angka tahun dicocokan dalam 4 digit. 

   【contoh】tahun 57 → tahun 0057、tahun 239 → tahun 0239 

Setelah dicocokan dalam 4 digit, tambahkan 1 pada angka 2 digit pertama, angka tersebut menjadi angka abad. 

Tetapi ada pengecualian, jika angka 2 digit di belakang adalah 00, tidak boleh ditambahkan 1. 

 【contoh 1 】tahun 0057 → [00＋1] → abad pertama,  tahun 0239 → [02＋1]→ abad ke-3 

【contoh 2 】tahun 0700 → [07＋0] → abad ke-7,     tahun 2000 → [20＋0] → abad ke-20 

 

2. Kigen-zen (Sebelum Masehi) (BC) dan Kigen-go (Setelah Masehi) (AD） 

 Tahun Masehi yang kita gunakan, menetapkan tahun yang diperkirakan tahun kelahiran Yesus Kristus sebagai 

tahun permulaan (Awal atau tahun 1).  

  Untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum itu, digunakan Kigen-zen (Sebelum Masehi) 
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(1) Zaman Batu Tua（~ 10.000 tahun Sebelum Masehi） 

 

Pembagian Cara hidup Bahan-bahan terkait 

Alat yang digunakan Alat Dasei Sekki 

Alat Dasei Sekki 

 

Kehidupan sehari-hari 
Pemburuan･Penagkapan ikan・mengumpulkan kacang-kacangan 

dan kerang 

Tempat tinggal Gubuk sederhana atau di belakang/ di bawah batu besar.  

 

Alat Dasei Sekki 

Alat batu yang dibuat dari batu yang dipecahkan, permukaan batunya tidak dihaluskan. 

 

Ringkasan 

1. Menjalankan kehidupan dengan melakukan pemburuan, penangkapan ikan dan pengumpulan kacang-kacangan dan 

kerang 

2. Alat Dasei Sekki mulai digunakan. 
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(2)  Zaman Jomon（tahun 10.000 SM ~ abad ke-4 SM） 

 

Pembagian Cara hidup Budaya, Bahan-bahan terkait 

Alat yang digunakan 

Alat Masei Sekki 

Tembikar gaya zaman Jomon 

Dogu 

＝kebudayaan Jomon＝ 

Kehidupan sehari-hari 

Pemburuan ･ Penagkapan ikan ・

pengumpulan kacang-kacangan dan 

kerang 

Kaizuka 

Tempat tinggal 
Tinggal di rumah Tateana, dan  

membentuk masyarakat desa. 

Peningglan Sannai - Maruyama 

（Prefektur Aomori） 

 

Alat Masei Sekki 

 

Alat dari batu yang permukaannya dipoles dan dihilangkan kekasarannya. 

 

Tembikar gaya zaman Jomon 

 

 Diberikan motif tali pada permukaannya 

 

Dogu 
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Digunakan sebagai azimat atau umtuk mendoakan supaya diberikan kekayaan 

makanan.  

 

 

Kaizuka  

 

Merupakan tempat pembuangan sampah di sekitar desa. Yang dibuang di situ adalah 

bukan hanya kerang, termasuk juga tulang binatang dan ikan, serta peralatan seperti 

alat batu atau tembikar yang rusak, dan lain-lain.  

. 

 

Rumah Tateana 

 

Rumah yang dibuat dari lubang yang digali pada tanah dan ditutupi dengan atap 

 

Ringkasan 

1.  Alat Masei Sekki dan tembikar gaya zaman Jomon digunakan. 

2.  Dogu dibuat 

3.  Rumah Tateana dan kaizuka mulai muncul. 
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(3) Zaman Yayoi（abad ke-4 SM ~ Pertengahan terakhir abad ke-3 SM） 

 

Pembagian Cara hidup Budaya ,Bahan-bahan terkait 

Alat yang digunakan 

Tembikar gaya zaman Yayoi 

Alat logam 

Pedang perunggu, tombak perunggu, kaca 

perunggu , lonceng perunggu. 

＝Kebudayaan Yayoi＝ 

Kehikupan sehari-hari 

Pertanian padi 

Gudang dengan lantai yang tinggi. 

Pisau batu 

 

Tempat tinggal 

Tinggal di rumah Tateana dan membentuk 

masyarakat desa.  

Munculnya unit administrasi Negara untuk 

menyatukan masyarakat desa 

Peninggalan Yoshinogari 

 

※Catatan…Tulisan merah tebal adalah tahun ssangat penting. 

Tahun･Abad Politik･Ekonomi Bahan-bahan terkait , 

dan lain-lain 

Sekitar 

tahun 

Masehi 

Jepang terbagi dalam sekitar seratus negara kecil. 

Cap Emas “Kan no 

Wano Nano Kuni no 

Kokuo” 57  
Raja Nakoku mengirimkan wakilnya ke China, dan diberikan cap emas dari 

kaisar China. 

239 HIMIKO mengirimkan wakilnya ke Wei (Gi, China) 

 

Tembikar gaya zaman Yayoi 



8 

 

 

Dibuat tembikar yang lebih tipis, keras dan bermutu dibandingkan dengan tembikar 

gaya zaman Jomon. Nama tempat yang pertama kali tembikar ini ditemukan 

dijadikan nama tembikar. 

 

 

Alat Logam 

Wadah yang dibuat dati perunggu atau besi diperkenalkan dari benua. 

 

Lonceng perunggu 

 

Alat perunggu berbentuk lonceng kuil telah dibuat. 

 

Gudang dengan Lantai yang Tinggi 

 

Beberapa tiang diberdirikan dan lantai dipasan pada atasnya, untuk menimpan padi 

yang telah dipanen, 

 

Peninggalan Yoshinogari 

 

Peningalan yang khas pada zaman Yayoi, terletak di Prefektur Saga. 

 

Cap Emas “ Kan no Wa no Na no Kokuou” 

 

Pada pertengahan abad pertama, Raja Na no koku (Jepang) mengirimkan wakilnya ke 

Han (Kan, China) dan diberikan Kin-in .  
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Yamataikoku･Himiko 

Dalam bagian dari “Gishi-wajinden” yang berisi sejarah Wei (China), tertulis bahwa ada negara bernama Yamataikoku 

di kepulauan Jepang pada abad ke-3 dan ratu Himiko melaksanakan politik sesuai dengan hasil ramalan. 

Menurut isi tulisannya, Himiko mengirimkan wakilnya ke Wei (China) dan diberikan banyak hadiah dari Kaisar. 

 

 

 

 

 

Ringkasan 

1. Pertanian padi tersebar. 

 ◇ Tembikar gaya zaman Yayoi, pisau batu (untuk memitik padi) digunakan. 

◇ Gudang dengan lantai yang tinggi sudah muncul. 

2. Alat logam diperkenalkan 

 ◇ Alat perunggu berbentuk lonceng kuil digunakan sebagai alat festival  

3. Masyarakat desa terbentuk dan penguasa mulai muncul.  

 Timbulnya kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta perbedaan status sosial dalam masyarakat desa. 

4. Terdapat banyak negara kecil. 

Raja Na no kuni diberikan cap emas dari Han. 

5. Ratu Yamataikoku, Himiko berinteraksi dengan Wei (China). 
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(4) Zaman Kofun（Pertengahan terakhir abad ke-3 ~ sekitar tahun 600） 

 

Tahun 

・Abad 
Politik・Ekonomi Budaya・Kehidupan, Bahan-bahan terkait , 

Seikitar 

tahun 350 

Negara yang ada di Yamato mempersatukan 

Jepang (RezimYamato) 

= kebudayaan Kofun = 

Jenis Kofun 

 

 

 

 

 

Daisen Kofun(0saka) 

 

 

 

 Torai-jin datang ke Jepang. 

391 Tentara Jepang pergi ke Korea,  mengalahkan 

kerajaan Baekje (Kudara) dan Silla (Shiragi), lalu 

berperang dengan Goguryeo (Kokuri.) 
 

Haniwa 

 
478 Bu, Raja negara Wa mengirimkan wakilnya ke 

China 

 

Otoritas Kerajaan Yamato 

Terbentuknya pemerintah koalisi yang memiliki kekuasaan besar di daerah lembah Nara dan sekitarnya. Pemerintah ini 

terdiri terutama dari raja beserta kaum kaya dan berkuasa yang di wilayah Kinki. Raja dari Otoritas kerajaan Yamato 

disebut Okimi. 

 

Zenpo-koenfun  

Pada akhir zaman Yayoi, kuburan besar untuk penguasa mulai dibangun di berbagai daerah. Keburan itu disebut Kofun 

dan ada yang berbentuk bundar, persegi dan lubang kunci. Yang berbentuk lubang kunci disebut sebagai Zenpo koen 

hun. 

 

（えんふん） （ほうふん） 

（ぜんぽう 

こうえんふん） 
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Haniwa 

Haniwa yang berbentuk orang, kuda dan rumah terletak di sekeliling Kofun secara berdampingan. 

 

Torai-jin 

Adalah orang-orang yang pindah ke Jepang dari semenanjung Korea secara bersama-sama dengan keluarga dan sanak 

saudara. Mereka menyebarkan alat pertanian yang terbuat dari besi dan memperkenalkan kebudayaan dan teknologi 

Benua seperti Sueki (wadah bersifat keras). Huruf Kanji juga diperkenalkan oleh mereka. 

 

 

 

Ringkasan 

1. Kuburan besar untuk penguasa (Kofun) dibangun di berbagai daerah. 

◇Yang terletak di sekeliling Kofun secara berdampingan adalah Haniwa. Ada berbagai bentuk, antara lain orang, 

kuda, rumah, dan sebagainya. 

◇Kofun Daisen adalah Kofun terbesar di dunia.  

2. Terbentuknya Otoritas kerajaan Yamano di wilayah Nara. 

3. Raja dari Otoritas Kerajaan Yamato disebut Okimi. Pemerintahannya disebut Yamato chotei. 

4. Semakin meningkatnya interaksi dengan Korea, banyak Toraijin datang ke Jepang.。 

5. Toraijin memperkenalkan kebudayaan dan teknologi benua ke Jepang. 
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(5) Zaman Asuka（sekitar tahun 600 – tahun 710） 

※ Catatan…Tulisan merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting 

Tahun・

Abad 
Politik･Ekonomi Budaya･Kehidupan, Bahan-bahan terkait 

593 Shotoku Taishi menjadi Sessho ＝Kebudayaan Asuka (kebudayaan    agama Buddha）＝ 

 Kuil Horyu-ji(Nara)…Bangunan kayu tertua di dunia 

 

603 Shotoku Taishi menentukan sistem Kan-i 

Junikai (sistem posisi pemerintah dalam 

12 tingkat.) 

Patung Shakasanzon

（Horyu-ji） 

 

Tamanushi no zushi（Horyu-ji） 

 

604 ShotokuTaishi membuat Ju-nanajo no 

Kenpo (undang-undang dasar dengan 

artikel 17) 

           

 

聖 徳 太 子
しょうとくたいし

 

Patung 

Mirokubosatsu

（Koryu-ji） 

Patung Mirokubosatsu (Chugu-ji） 

607 Ono no Imoko dikirim ke Dinasti Sui 

(Zui, China) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tamamushi_Shrine.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tamamushi_Shrine.JPG
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630 Kentoshi (wakil pemerintah) yang 

pertama kali dikirim ke Dinasti Tang 

(Tou, China) 

  

645 Taika no Kaishin dimual  

672 Pemberontakan Jinshin terjadi 

701 Taiho Ritsuryo ditetapkan 

 Handen Shuji Ho (hukum) dikeluarkan 

 

 

 

Sessho  

Posisi yang ditempatkan pada masa kaisar perempuan atau anak kecil. Sessho melaksanakan urusan pemerintah atas nama 

Kaisar. 

 

Sistem Kan-i Junikai 

Orang yang berbakat atau berjasa diangkat pegawai pemerintah tanpa terikat silsilah keluarga. 

 

Junanajo no Kenpo  (undang-undang dasar dengan artikel 17) 

Menunjukkan kesiapan pegawai pemerintah, harus mematuhi perintah kaisar, dan sebagainya. 

 

Kenzuishi  

Untuk mengadopsi sistem dan kebudayaan Sui yang sudah maju, Ono no Imoko dan lainnya dikirim ke Dinasti Sui (China). 

 

Kentoshi 

Pejabat pemerintah , dan lain-lain diikirim ke Dinasti Tang (Tou,China) untuk mengadopsi sistem dan kebudayaannya 

 

Kebudayaan Asuka 

Pada pertengahan abad ke-6 agama Buddha diperkenalkan dari kerajaan Baekje (Kudara), Shotoku Taishi dan Soga-shi 

mencoba menyebarkannya. Kebudayaan yang berdasarkan agama Buddha dapat berkembang khususnya di wilayah Asuka 

di mana ibu kotanya ditempatkan. 

 

Horyu-ji 

Kuil Biddha yang terletak di Prefektur Nara, berelasi dengan Shotoku Taishi dan bangunan khas zaman Asuka.  Pada 

tahun 1993 didaftarkan sebagai Warisan Budaya Dunia . Merupakan bangunan kayu tertua yang masih ada di dunia.   
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Patung Shaka Sanzou (Horyu―ji) 

Patung khas zaman Asuka yang berada di Horyu-ji. Dibuat oleh keturunan pendatang dari semenanjung Korea. 

 

Taika no kaishin 

Nakano Oeno Oji bersama dengan Nakatomi no Kamatari (kemudian diubah namanya menjadi Fujiwara no Kamatari) dan 

lain-lain menjatuhkan Soga-shi, memulai reformasi untuk membuat sistem politik baru. Direncanakan tanah dan orang-orang 

yang dikuasai oleh kaum kaya dan berkuasa akan diarahkan agar dikuasai lansung oleh pemerintah pusat sebagai Kochi 

(tanah milik negara) dan Komin (warga negara) 

 

Pemberontakan Jishin 

Setelah kaisar Tenji meninggal dunia, terjadi perebutan posisi kaisar. Kaisar Tenmu yang menang dalam perebutan tersebut 

berhasil naik takhta. 

 

 

Taiho Ritsuryo 

Sistem yang ditentukan secara rinci denagn menadopsi undang-undang Dinasti Tang untuk menguasai seluruh negara. Suatu 

negara yang melaksanakan politik berdasarkan hukum disebut sebagai Rituryo Kokka ( negara hukum). 

 

Kochi (tanah milik negara) dan Komin (warga negara) 

Untuk semua orang dan tanah dijadikan milik negara, tanah milik pribadi dan pelayan/pekerja milik pribadi dihapuskan. 

 

Hukum Handen Shuju 

Semua orang yang berumur 6 tahun ke atas dan telah terdaftar dalam registrasi keluarga dapat diberikan Kubunden (=tanah), 

jika penerima tanah meninggal dunia, tanah tersebut perlu dikembakikan kepada negara. Orang-orang membayar pajak yang 

disebut So(padi), Cho (sutera, benang, benang sutra dan produk khas) dan Yo (kain). 

 

Ringkasan 

1. Shotoku Taishi menjadi Sessho untuk kaisar Suiko, melaksanakan politik dengan mementingkan kaisar. 

 Shotoku Taishi 

 ◇menentukan sistem Kan-i Junikai dan Junanajo Kenpo. 

 ◇mengirimkan Kenzuishi dan mengadopsi kebudayaan Dinasati Sui (China). 

2. Naka no Oe no Oji dan Nakatomi no Kamatari menjatuhkan Soga-shi, dan melakukan Taika no Kaishin (reformasi Taika). 

Dan memulai reformasi politik seperti sistem Kochi Komin yang dilakusanakan terutama oleh kaisar. 

3. Setelah kaisar Tenji meninggal dunia, terjadi perebutan posisi kaisar (Pemberontakan Jinshin) 

4. Taiho Rituryo disusun dengan mengambil contoh dari undang-undang Dinasti Tang. 

 ◇Sistem Kochi Komin dimulai, orang-orang diberikan Kubunden (tanah) melalui hukum Handen Shuju. 

 ◇Orang-oarng membayar pajak ( So, Cho dan Yo) kepada negara. 

Bagi laki-laki dewasa diadakan wajib militer, dan lain-lain, maka ada juga tentara yang dikirim ke bagian utara pulau 

Kyushu sabagai Sakimori. 
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5.  Kebudayaan Asuka sebagai kebudayaan agama Buddha yang pertama di Jepang berkembang di wilayah Asuka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Zaman Nara（Tahun 710 ~ 794） 

※ Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting 

Tahun･

Abad 
Politik･Ekonomi Budaya･Kehidupan, Bahan-bahan terkait 

710 Heijokyo didirikan dii Nara ＝Kebudayaan Tenpyo＝ 

“Kojiki” 

“Nihon Shoki”  

(Mitos, tradisi  

dan pencatatan) 

    Todai-ji(Nara) 

 

 

 

 

 

 

Shoso-in(Nara) 

 

741 Kokubun-ji dan Kokubunni-ji didirikan di 

setiap negara 

 

743 Konden Einen Shizaiho dikeluarkan “Man Yo shu”（Waka） 

   

752 Patung Buddha di Todai-ji sudah selesai 

dibuat 

Daibutsu yang  

di Todai-ji 
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754 Ganjin (Biksu dari Dinasti Tang (Tou)) 

datang ke Jepang. 

 

 

 

 

 

 

Toshodai-ji(Nara) 

 

 

 

Konden Einen Shizaihou 

Karena sawah yang disediakan untuk rakyat sudah berkurang, maka pihak negara mengizinkan tanah yang baru dikultivasi 

juga bisa dijadikan milik sendiri. Oleh karena itu, kaum ningrat/kuil Buddha (biksu) dan pengawas distrik mempekerjakan 

para petani untuk mengkultivasi tanah-tanah dan memperluas tanah sendiri. 

  

 

Kebudayaan Tenpyo 

Kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Buddha dan Dinasti Tang, dan paling berkembang pada masa Kaisar Shomu.  

 

Kaisar Shoumu mencoba untuk melindungi negara dengan kekuatan agama Buddha, Kokubun-ji 

didirikan di setiap daerah. Didirikan juga Todaiji. di Ibu Kota (Nara), 

(Gambar yang di sebelah kiri adalah Todai-ji)  

 

Shoso-in (Nara:Todaiji) 

Barang-barang yang dibawa pulang oleh Kentou-shi dimasukkan ke Shoso-in. (Yang di gambar adalah harta Shoso-in) 

 

 

 

Ganjin 

Datang dari Dinasti Tou (Tang), Mendirikan Toshodai-ji dan menyebarkan agama Buddha. 

 

Ringkasan 

1. Heijokyo didirkan dengan mengambil contoh dari kota Chang’an (Choan) di Dinasti Tang, Uang bernama Wadokaichin 

juga dibuat, dan dipakai di pasar. 



17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Zaman Heian（tahun 794 ~ 1192） 

※ Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting 

Tahun･

Abad 
Politik,･Ekonomi Budaya,･Kehidupan  Bahan-bahan terkait 

794 Ibukota dipindahkan ke Heiankyo 

(Kyoto) 

＝Kebudayaan Kokufu＝ 

  Huruf kana 

894 Kentoshi diberhentikan  “Gen-ji Monogatari” 

 (Cerita tentang Gen-ji) 

〔Murasaki Shikibu〕 

“Makurano Soshi” 

〔Seishou Nagon〕 

“Kokin Wakashu” 

〔Kino Tsurayuki〕 

Gen-ji Monogatari Emaki 

（Gulungan gambar cerita 

tentang Gen-ji） 

 

  

935 Timbulnya pemberontakan Taira no 

Masakado 

  

1016 Fujiwara Michinaga menjadi Sessho  Byodo-in Hoo-do  

(Prefektur Kyoto) 

 

 

 Fujiwara-shi menjadi makmur  

 

 

2. Sistem semua tanah dan orang dijadikan milik negara mulai pudar. 

 ◇Karena sawah yang disediakan untuk rakyat mulai berkurang, pihak negara mengizinkan penggunaan tanah yang baru 

dikultivasi selamanya (Konden Einen Shizaiho). 

 ◇Tanah pribadi mulai muncul. 

3．Kaisar Shomu mendirikan Kokubun-ji･Kokubuni-ji di berbagai wilaya, untuk mancoba melindungi negara dengan 

kekuatan agama Buddha, sehingga agama Buddha dapat berkembang. 
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Murasaki Shikibu 

Chuson-jiKonjiki-do 

( Iwate) 

 

1086 Shirakawa Joko memulai sistem 

pemerintahan Insei 

 

1156 Pemberontakan Hogen terjadi Agama Buddha zaman Heian 

・「Tendai-shu」〔Saicho〕（Hiei-zan, Enryaku-ji） 

・「Shingon-shu」〔Kuukai〕（Koya-san, Kongobu-ji） 

Jodo Shinko 

1159 Pemberontakan Heiji terjadi 

1167 Taira no Kiyomori menerima jabatan  

Daijo Daijin. 

1185 Hei-shi dibinasakan oleh Gen-ji  

   

Kentoshi diberhentikan 

Diberhentikan karena politik Dinasti Tang (Tou) mulai menjadi berantakan dan pelayaran pun mulai menjadi bahaya, 

sehingga Kebudayaan Kokufu dapat berkembang. 

 

 

Munculnya kaum Bushi 

Orang-orang yang berbakat dalam seni bela diri seperti berkuda atau menggunakan busur dan panah, melakukan tugas 

penjagaan dan pengawalan di Chotei atau untuk pemimpin pemerintahan di daerah, dan orang-orang seperti ini disebut 

sebatai Bushi. Pada saat terjadi pemberontakan Taira no Masakado, Fujiwara no Sumitomo, karena Bushi yang meredam 

pemberontakan tersebut. Maka kemampuan Bushi mulai dinilai oleh masyarakat. Dan di antara mereka, kelompok Bushi 

bernama Gen-ji dan Hei-shi sangat berpengaruh.  

 

Politik oleh Sesshou dan kanpaku 

Fujiwara-shi menikahkan putrinya dengan Kaisar, dan anak dari putri tersebut dijadikan Kaisar berikutnya. Semasa kaisar 

masih kecil, Fujiwara-shi menjadi Sesshou, setelah kaisar telah tumbuh berkembang mejabat sebagai Kanpaku dan 

memegang kekuasaan politik. Selain itu juga, memilki Shouen (Tanah pribadi) yang cukup banyak. Politik Sesshou dan 

Kanpaku ini menjadi makmur pada saat Fujiwara Michinaga dan anaknya Yorimichi. 

 

Insei 

Sistem politik baru yang diterapkan oleh Kaisar Sirakawa. Setelah menjadi Jo-ko dengan menyerahkan tahtanya, masih 

tetap melanjutkan politik dan mampu menekan kekuasaan Kanpaku dan Sessho.    

 

Perang antar Gen-ji dan Hei-shi 

Dalam perebutan kekuasaan politik di Chotei, Gen-ji dan Hei-shi berperang, lalu Taira no Kiyomori mengalahkan Gen-ji 

dan memperluas kekuatannya. Taira no Kiyomori menerima jabatan Daijo Daijon yang pertama dari kaum Bushi. Selain 

itu juga membangun pelabuhan di Hyogo ( kota Kobe) untuk melakukan perdagangan dengan Dinasti Song (Sou,China),  
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Song (Sou) dan Goreyo (Kourai) 

Di China, pada awal abad ke-10, Dinasti Tang (Tou) runtuh, dan Dinasti Song berhasil mempersatukan China. Di 

Semenanjung Korea, dengan munculnya kerajaan Dinasti Goreyo (Korai), kerajaan Silla (Shiragi) runtuh. 

China:  Dinasti Tang  ⇒ Dinasti Song, 

Korea:  Kerajaan Silla ⇒ Dinasti Goreyo 

         

Jodo Shinko  

Pada pertengahan abad ke 10, dengan adanya pemberontakan di berbagai daerah, suasana masyarakat mulai kacau. maka. 

Orang-orang membaca doa Buddha dan memegang kepercayaan terhadap Buddha Amitabha, dan mendoakan bahwa 

sesudah kematian akan dilahirkan lagi di tanah murni/surga. Di setiap daerah, patung Buddha Amitabha didirikan. 

Byodo-in Hoo-do (Amida-do) adalah salah satu diantaranya.  

 

 Ringkasan 

1. Kaisar Kanmu memindahkan ibukota ke Kyoto, sering kali mengirim tentara ke Emisi, daerah Timur Laut dan berhasil 

memperluas kekuatannya. 

2. Agama Buddha baru mulai muncul, seperti Tendai-shu [Saicho], Shingon-shu [Kukai], dan lain-lain. 

3. Fujiwara-shi menjadi Sessyo dan Kanpaku serta memegang kekuasaan politik di Negara. Pada masa Fujiwara 

Michinaga, dan anaknya Yorimichi sistem politik Sekkan Seiji menjadi makmur. kepercayaan Jodo Sinko menyebar 

kemana-mana dan Byodo-in Hoo-do didirikan. Sistem politik/pemerintahan di daerah-daerah menjadi berantakan, 

karena banyak pejabat pemerintah tingkat propinsi hanya memikirkan pendapatannya diri sendiri. 

4. Mulainya Insei yang merupakan sistem politik seorang kaisar yang telah menyerahkan tahtanya masih tetap melanjutkan 

politik 

5. Hei-shi yang menang dalam pemberontakan Hogen dan pemberontakan Heiji memiliki kekuasaan besar di bidang 

politik, Taira no Kiyomori sebagai wakilnya menerima jabatan Daijo Daijin. Tetapi Hei-shi dikalahkan oleh Gen-ji dan 

akhirnya dibinasakan.  
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(8) Zaman Kamakura（tahun 1185 ~ 1333） 

※ Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting  

Tahun･

Abad 
Politik･Ekonomi Budaya･Kehidupan,Bahan-bahan terkait 

1192 Minamoto no Yoritomo menjadi 

Seii-Taishougun dan mendirikan  

Kamakura bakufu 

＝Kebudayaan kamakura＝ 

 

 

 

 

 

     Minamoto Yoritomo 

 

Agama Buddha baru 

・｢Jodo-shu｣〔Honen〕・「Jodo shin-shu」〔Shinran〕  

・「Ji-shu」〔Ippen〕・「Nichiren-shu」〔Nichiren〕 

・Zen-shu (Diperkenalkan dari China) 

｢Rinzai-shu」〔Eisai〕 

「Soto-shu」〔Dogen〕 

1219 Minamoto Sanetomo, Shogun ke-3 dibunuh.  『Heike Monogatari』 

『Shinkokin wakashuu』 

1221 Pemberontakan Jokyu terjadi 『Hojoki』 

〔Kamo no Chomei〕 
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1232 Hojo Yasutoki menetapkan Goseibai 

Shikimoku 

 

 

Patung Kongo Rikishi（Todai-ji） 

〔Unkei, Kaikei〕 

 

 

 

 

1274 Pasukan besar datang dari Dinastit Yuan 

(Gen) ( Bun-ei no eki) 

1281 Pasukan besar Dinasti Yuan datang kembali. 

(Koan no eki) 

 

 

 

Khubilai Khan 

 

Moko shurai ekotoba 

 

  

   

  

  

  

  

1297 Tokusei-rei dikeluarkan 『Tsurezuregusa』〔Yoshida Kenkou〕 

1333 Kamakura bakufu runtuh  

 

Shugo 

Pejabat yang ditempatkan oleh Minamoto no Yoritomo di setiap negeri, dan menangani pekerjaan militer/kepolisian di dalam 

negeri 

 

Jito 

Pejabat yang ditempatkan oleh Minamoto no Yoritomo di tanah milik ningrat/ kaum berkuasa atau tanah milik negara, dan 

melakukan pemungutan pajak serta pekerjaan lainnya. 

 

Politik oleh Sikken 

Pada saat Shogun ke 3, Minamoto Sanetomo meniggal dunia, kekuasaan politik berpindah ke Hojo-shi. Hojo-shi adalah 

rumah orang tua istrinya Minamoto no Yoritomo, Hojo-shi menjabat sebagai Shikken dan melaksanakan politik. 

 

Pemberontakan Jokyu 

Pada tahun 1221, Gotoba Joko memulai pemberontakan untuk memulihkan kekuasaan Chotei, tetapi dikalahkan oleh 

pasukan bakufu. Setelah itu, Bakufu menempatkan Rokuharatandai di Kyoto untuk memantau Chotei . 

 

Goseibai Shiikimoku 

Dibuat oleh Hojo yasutoki sebagai Shikken pada tahun 1232, untuk menunjukkan patokan persidangan kepada para Gokenin 

(Pengikut Shogun). Dan menjadi petunjuk hukum bagi para Bushi dalam waktu yang lama.     
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Genko 

Serangan Khubilai Khan yang dilakukan 2 kali (Tahun 1274, Bun-ei no eki, Tahun 1281 Konan no eki). Khubilai Khan 

mencoba menundukkan Jepang, tetapi gagal. 

 

Go-on dan Hoko 

Shogun dan Gokenin (Pengikut Shogun) terikat dalam hubungan tuan dan pelayan. Shogun melindungi wilayah penguasaan 

Gokenin (ini disebut sebagai Go-on), malah Gokenin berjuang dalam perang dengan mempertaruhkan nyawa (ini disebut 

sebagai Hoko). Hubungan yang disebut sebagai Go-on dan Hoko seperti ini diwarisi sampai zaman Muromachi dan zaman 

Edo. 

                       SHOGUN 

    Memberikan wilayah penguasaan (Go-on)      Berjuang dalam perang  

dengan mempertaruhkan nyawa (Hoko)  

 GOKENIN 

 

Tokuseirei 

Setelah Genkou, Kamakura bakufu mengeluarkan Tokusei-rei (kebijakan yang mambawa kebaikan) untuk menghapus 

hutang Gokenin, agar menolong Gokenin yang kurang mampu.  

 

 

 

 

 

Ringkasan 

1. Hei-shi dibinasakan, dan Minamoto Yoritomo memegang kekuasaan politik. Minamoto Yorimoto menempatkan Shugo 

dan Jito, menjadi Seii Tai Shogun dan juga mendirikan Kamakura bakufu. Shogun dan pengikutnya terikat dalam hubungang 

Go-on dan Hoko. 

2. Sesudah Minamoto Yoritomo meninggal dunia, Houjou-shi mejabat Shikken dan memegang kekuasaan nyata..  

 ◇Gotoba Joko mengangkat senjata untuk mengambil kembali kekuasaan politik dari Hojo-Shi tetapi dikalahkan. 

(pemberontakan Jokyu) 

◇Ketentuan untuk Bushi “Goseibai Shikimoku” dibuat. 

3. Perang dengan Dinasti Yuan (Genkou) terjadi dua kali. 

◇Karena pengeluaran Bakufu terlalu banyak, maka mengalami kekurangan uang.  

◇Para Bushi juga menghadapi kesulitan dalam kehidupan karena tidak diberikan insentifnya. Oleh karena itu bakufu 

mengeluarkan Tokuseirei. 

4. Dengan agama Buddha yang baru disebarluaskan, kebudayaan Kamakura (Kebudayaan ningrat dan kebudayaan Bushi) 

diciptakan. 
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(9) Zaman Muromachi（tahun 1338 ~ 1573） 

Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting 

Tahun･

Abad 
Politik,･Ekonomi Budaya･Kehidupan Bahan-bahan terkait 

1333 Kenmu no Shinsei dimulai  

1336 Kaisar Godaigo pindah ke Yoshino 

Nanbokucho saling menentang 

   

1338 Ashikaga Takauji mendirikan Muromachi 

bakufu 

  

1392 Nancho dan Hokucho bersatu ＝Kebudayaan Muromachi＝ 

 

1397 Ashikaga Yoshimitsu mendirikan Kinkaku Kebudayaan Kitayama 

1404 Perdagangan Kangou (Perdagangan 

Jepang-Ming (Nichi-min)) dimulai 

Kinkaku(Kyoto) Noh-gaku; 〔 Kan-ami, 

Zeami〕 
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『Taiheiki』 

    

1467 Pemberontakan Onin dimulai    

1489 Ashikaga Yoshimasa mendirikan Ginkaku Kebudayaan Higashiyama 

Ginkaku(Kyoto) 

 

 

 

Taman batu di 

Ryoan-ji(Kyoto) 

 

 

  Suibokuga ;〔Sesshu〕 

 

Shoin Zukuri  

   

 

 

 

1543 Senjata api diperkenalkan  

1549 Agama Kristen diperkenalkan 「Kyogen」 

「Renga」 

「Upacara minum teh」 

 

 

『Otogizoshi』 

 

Issunboshi 
1573 Muromachi bakufu runtuh 

 

Kenmu no Shinsei 

Pada tahun berikutnya setelah Kamakura bakufu runtuh, Kaisar Godaigo mengganti nama zaman menjadi Kenmu, dan 

memulai sistem politik yang dijalankan terutama oleh kaum ningrat. Dengan insiden itu, ketidakpuasan Bushi meningkat, 

dan Ashikaga Takauji mengambil tindakan ketentaraan, akhirnya pemerintahan baru ini berakhir dalam 2 tahun. 

 

Pemberontakan di dalam Nanbokucho 

Terbagi menjadi Nancho (Pihak Kaisar Godaigo) dan Hokucho (Pihak Ashikaga Takauji) dan saling menentang. 

Pemberontakan ini berlanjut selama sekitar 60 tahun, Shogun ke-3, Ashikaga Yoshimitsu menggabungkan dan menyatukan 

Nancho dan Hokucho. 

 

Perdagangan Kangou (Perdagangan Jepang-Ming (Nichi-min)) 
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Perdagangan dengan Dinasti Ming yang dimulai oleh Shogun ke-3, Ashikaga Yoshimitsu. 

Menggunakan kartu terbuat dari kayu yang disebut sebagai Kango untuk membedakan Kapal 

perdagangan yang resmi dan Wako (bajak laut yang menyerang kapal di wilayah pesisir China). 

 

 

Pemberontakan Onin 

Tahun 1467, pada masa pemerintahan Shogun ke-8 Ashikaga Yoshimasa, Hosokawa-shi dan Yaman-shi saling menentang 

dalam menentukan Shogun berikutnya, dan terjadinya perang di Kyoto dan sekitarnya dengan melibatkan banyak 

Shugo-daimyo. Perang menyebar ke seluruh daerah dan berlangsung selama 11tahun. Era setelah peristiwa ini disebut 

Zaman Sengoku, kekuasaan Muromachi bakufu makin melemah.  

 

Perdagangan Perantara ( dapat disebut sebagai Chukei-Boeki)  

Pada awal abad ke 15, Kerajaan Ryukyu (Prefektur Okinawa pada masa kini) berdiri. Kerajaan Ryukyu melakukan 

perdangangan dengan negara-negara di wilayah asia tenggara secara aktif. Terutama memegang peranan untuk 

menghubung  China dan Korea, Jepang, serta Asia tenggara. Perdagangan seperti ini disebut sebagai perdagangan 

perantara.  

 

Teppo Denrai (Senjata api diperkenalkan) 

Senjata apai yang diperkenalkan oleh orang Portugis, menarik perhatian para Daimyo dan segera menyebar di seluruh 

Jepang Sehingga cara berperang berubah.   

 

Agama Kristen diperkenalkan 

Seorang misionaris katolik, Fransis Xavier memperkenalkan agama Kristen di Jepang. Xavier datang ke asia dengan tujuan 

untuk menyebarkan agama Kristen.  

 

Perdagangan Nanban 

Merupakan perdagangan yang dilakukan dengan orang Portugis dan Spanyol pada period ini. Barang ekspor adalah perak, 

dan barang impor adalah sutra, senjata api, bubuk mesiu dan prodik berbahan kaca, dan lain-lain dari China 

Ringkasan 

1. Dengan runtuhnya Kamamura bakufu, sistem politik yang dijalankan terutama oleh Kaisar (Kenmu no Shinsei) dimulai. 

◇Kenmu no Shinsei digagalkan dalam 2 tahun oleh para Bushi yang tidak puas dengan politik yang menitikberatkan 

pada kepentingan kaum bangsawan, dan pemberontakan Nanbokucho dimulai. 

◇Pada masa Shogun ke-3, Ashikaga Yoshimitsu, Nanbokuchou disatukan. 

2. Ashikaga Takauji menjadi Seii Taishogun dan mendirikan Muromachi bakufu. 

3. Dengan dimulainya perdagangan Kangou (Nichimin) oleh Shogun ke-3, Ashikaga Yoshimitsu, bakufu mendapatkan 

keuntungan yang sangat besar. 

4. Masalah penerus Shogun menyebabkan pemberontakan Onin dan para shugo-daimyo saling menentang, sehingga 

pemberontakan menyebar ke seluruh Jepang. 

5. Setelah pemberontakan Ounin berakhir, kecenderungan Gekokujo menyebar dan Sengoku daimyo muncul di berbagai 
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daerah. Gekokujou berarti orang yang berposisi rendah menggulingkan kekuasaan orang yang berposisi lebih tinggi 

6. Orang Eropa datang, dan memperkenalkan senjata api dan agama Kristen. Perdagangan dengan orang Portugis dan 

Spanyol dilakukan dan kebudayaan Nanban diperkenalkan. Kebudayaan Nanban tercantum pada zaman Azuchi 

Momoyama. 

7. Di antara kebudayaan-kebudayaan yang pada zaman Muromachi, ada kebudayaan Kitayama yang bercampuran antara 

kebudayaan kaum bangsawan dengan kebudayaan Bushi (Kinkaku-ji, Noh), dan ada satu lagi kebudayaan Higashiyama 

yang sederhana dan elegan (Ginkaku-ji, Suibokuga).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) Zaman Azuchi Momoyama（tahun 1573 ~ 1603） 

※ Catatan… hitama tebal adalah tahun sangat penting  

Tahun･

Abad 
Politik･Ekonomi Budaya･Kehidupan, Bahan-bahan terkait, 

1577 Oda Nobunaga memulai Rakuichi- 

Rakuza di sekitar benteng Azuchi 

         ＝Kebudayaan Nanban＝ 

・Roti ・Rokok ・Kancing baju 

・ Ilmu kedokteran  ・Ilmu  

・ Astronomi ・Teknologi pelayaran 
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・ Kartu ･Kastela 

1582 Oda Nobunaga meninggal dunia dalam 

insiden Honno-ji 

Oda Nobunaga 

 

＝Kebudayaan Momoyama＝ 

Arsitektur puri 

 Azuchi-jo (Prefektur Shiga)〔Nobunaga〕 

 Osaka-jo (prefektur Osaka)〔Hideyoshi〕 

Himeji-jo (Prefektur Hyogo) 

                                           

 

Himeji-jo 

1582 Toyotomi Hideyoshi memulai Kenchi  

Lukisan di atas Byobu・Lukisan di atas 

Fusuma〔Kanou Eitoku・Kanou Sanraku〕 

Upacara minum teh〔Sen no Rikyu〕 

Joururi（alat music Shamisen） 

Tarian Kabuki〔Izumo no okuni〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

Upacara minum 

teh 

 

 

1588 Toyotomi Hideyoshi melakukan  

Katanagari 

1590 Toyotomi Hideyoshi menyatukan 

seluruh Jepang 

1592 Toyotomi Hideyoshi mengirim tentara ke 

korea 

  

1598 Toyotomi Hideyoshi meninggal dunia 

 

Toyotomi Hideyoshi 

 

1600 Pertempuran Sekigahara terjadi  

 

Rakuichi- Rakuza 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Oda Nobunaga, mengupayakan untuk mengembangkan perdagangan dan industri dengan 

menghilankan pajak pasar, serta menghilangkan pos pemeriksaan (Sekisho) agar siapapun dapat melewati jalan secara bebas. 

 

Taiko Kenchi  

Kebijakan yang dlaksanakan oleh Toyotomi Hideyoshi dengan tujuan untuk mengumpulkan Nengu (pajak) 

secara tepat. Setelah metaran dan wadah berbentuk kubus diseragamkan, mengukur luas lahan sawah dan 

ladang di seluruh Jepang dan kapasitas produksi yang diprediksi disajikan dalam Kokudaka, Beratnya beras 1 

(satu) Koku sama dengan sekitar 150 kg. Dengan dilakukannya Taiko Kenchi, hak atas tanah yang dipegang 

oleh kaum bangsawan, kuil Buddah dan Shinto serta petani-petani yang berpengaruh 

dicabut.  Sebaliknya, petani yang membajak tanah secara langsung, dapat memegang hak atas tanah. 
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Katanagari 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Toyotomi Hideyoshi untuk menekan pertentangan petani seperti Ikki yang terjadi di 

berbagai daerah, melucuti senjata petani. 

 

Pemisahan Tentara dan Petani 

Dengan Taiko Kenchi dan Katanagari, membedakan status sosial antara Bushi dan petani dengan jelas. 

 

Invasi ke Korea 

Toyotomi Hideyoshi yang merencanakan penaklukan Dinasti Ming (Min, China), mengirim tentara dua kali ke Korea karena 

berada di dalam jalur perjalanan yang akan dilewati. Dengan alasan bahwa mendapat perlawanan sengit dari rakyat Korea dan 

Hideyoshi meninggal karena sakit, akhirnya tentara ditarik. 

 

Pertempuran Sekigahara 

Setelah Toyotomi Hideyoshi meninggal dunia,  pasukan Tokugawa Ieyasu mengalahkan para Daimyo yang ingin 

melanjutkan kekuasaan Toyotomi-shi seperti Ishida Mitsunai di Sekigahara  

 

Ringkasan 

1. Oda Nobunaga meruntuhkan Muromachi bakufu. Oda Nobunaga melakukan Rakuichi-Rakuza di daerah 

sekitar benteng Azuchi. 

2. Setelah Oda Nobunaga meninggal dunia, Toyotomi Hideyoshi menyatukan seluruh Jepang. 

 ◇  Toyotomi Hideyoshi melakukan Taiko Kenchi/ Katanagari dan mematahkan struktur sosial lama 

(Heinoubunri). 

  ◇ Toyotomi Hideyoshi menyerang Korea dalam 2 kali dengan tujuan untuk menaklukkan Ming (China), 

tetapi gagal 

 

3. Kebudayan Momoyama yang yang mewakili suasana para Daimyo yang awalnya golongan rendah 

diingkatkan statusnya menjadi golongan tinggi atau pedagang besar, serta berwarna-warni dan megah 

menjadi makmur. Selain itu, kebudayaan zaman ini dapat dilihat adanya pengaruh dari kebudayaan Eropa 

(kebudayaan Nanban) melalui perdagangan Nanban. 
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(11) Zaman Edo（tahun 1603 ~ 1868） 

※ Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting. 

Tahun/Abad Politik･Ekonomi Budaya･Kehidupan, Bahan-bahan terkait  

1603 Tokugawa Ieyasu mendirikan Edo bakufu 

Tokugawa Ieyasu 

 

 

 

1615 

 

 

1635 

1637 

 

1639 

1641 

Toyotomi-shi dibinasakan 

Buke Shohatto(Peraturan-peraturan untuk 

Keluarga Bushi)ditetapken 

Sistem Sankin Kotai ditetapkan 

Pemberontakan di Amakusa dan Shimabara 

terjadi 

Kapal Portugis dilarang datang ke Jepang 

Politik Sakoku ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

＝Kebudayaan Genroku＝ 

Kebudayaan yang diciptakan para pedagang dan 

pengrajin di sekitar Kamigata (Osaka dan Kyoto) 

  
〔Chikamatsu Monzaemon〕… 

Ningyo Joruri (Wayang golek Jepang) 

〔Matsuo Basho〕…Haikai (Puisi pendek yang 

 terdiri dari 17 sukukata “Okuno Hosomichi” 

 

 

〔Ihara Saikaku〕…”Ukiyo Zoshi” 

Kabuki berkembang 

 

1687 Shorui Awaremi no Rei (Perintah untuk 

melindungi  makhluk hidup) dikeluarkan. 

1716 Reformasi Kyoho oleh Tokubgawa 

Yoshimune 

 

1772 Tanuma Okitsugu menjadi Roju (menteri 

senior) 

Rangaku (Ilmu Belanda) dan Kokugaku (Studi Nasional) 

berkembang. 

〔Sugita Genpaku〕…”Kaitai Shinsho”(Tahun 1774) 

〔Motoori Norinaga〕…“Kojikiden”(tahun 1798) 

1782 Bencana kelaparan besar Tenmei terjadi  
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1787 Reformasi Kansei oleh Matsudaira 

Sadanobu. 

Awal abad 

ke 19 

 

 

 

1825 

 

 

 

 

 

Perintah untuk membombardir kapal asing 

dikeluarkan 

 

＝Kebudayaan Kasei＝ 

Kebudayaan yang diciptakan para pedagang dan 

pengrajin di sekitar Edo 

Ukiyoe 

〔 Kitagawa Utamaro 〕 Likisan wanita cantik  

〔 Katsushika Hokusai 〕 Lukisan pemandangan  

〔Utagawa Hiroshige〕Lukisan pemandangan 

1833 

 

 

1837 

 

1841 

1853 

 

 

 

 

1854 

1858 

 

 

 

1863 

1866 

1867 

Terjadinya bencana kelaparan besar Tempo 

 

 

Terjadinya pemberontakan Oshio Heihachiro  

 

Reformasi Tempo olea Mizuno Tadakuni.    

Komodor Perry datang ke Uraga dengan 

Kapal. 

 

 

Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan 

Jepang-Amerika Serikat ditandatangani. 

Ansei no Taigoku terjadi 

 

 

Perang antara Satsuma dan Inggris meletus 

Aliansi Saccho terbentuk 

Tokugawa Yoshinobu melakukan Taisei 

Houkan (mengembalikan kekuasan politik 

kepada kaisar) dan Edo bakufu runtuh 

Lukisan            Lukisan oleh 

KatsushikaHokusai           Utagawa Hiroshige 

 

 

 

 

Kesusastraan 

〔Juppensha Ikku〕…“Tokaidochu Hizakurige” 

〔Takizawa Bakin〕…“Nanso Satomi Hakkenden” 

〔Kobayashi Issa〕…Haiku 

〔Yosa Buson〕…Haiku   

 

 

Buke Shohatto (Peraturan untuk mengatur Bushi) 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Edo bakufu supaya Daimyo tidak memiliki kekuasaan. Misalnya, dilarang melakukan 

perkawinan antara keluarga Daimyo dan membangun benteng baru.tanpa izin bakufu. 
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Sankin Kotai 

Ditetapkan oleh Shogun ke-3, Tokugawa Iemitsu. Daimyo diwajibkan tinggal di Edo dan wilayah yang dikuasai oleh daimyo 

sendiri per tahun. Sankin Kotai menghabiskan biaya yang banyak, maka setiap Han mengalami kesulitan keuangan. Membuat 

kondisi keuangan sulit dan melemahkan kekuasaan Han, inilah tujuan Tokugawa bakufu. 

 

Pemberontakan di Shimabara dan Amakusa. 

Pemberontakan yang dilakukan terutama para petani terhadap pajak yang berat dan penindasan umat kristen di wilayah 

Prefektur Nagasaki di masa kini. Anak laki-laki yang bernama Amakusa Shiro Tokisada memimpin pemberontakan ini. 

 

Sakoku (Politik Isolasi) 

Sakoku adalah kebijakan Edo Bakufu yang melarang orang Jepang pergi ke luar negeri dan berdagang dengan negara asing 

selain Belanda dan China. Perdagangan dengan negara asing tidak diizinkan di luar tempat yang disebut Dejima. 

 

Shorui Awaremi no Rei (Perintah untuk melindungi Makhluk Hidup) 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Shogun ke-5 Tokugawa Tsunayoshi. Dilarang membunuh segala makhluk hudup. 

Reformasi Kyoho 

Reformasi yang dilaksanakan oleh Shogun ke-8, Tokugawa Yoshimune untuk membangkitkan kembali keadaan bakufu yang 

sudah lemah. Menekankan pengeluaran dengan motto kesederhanaan dan penghematan, selain itu juga menigkatkan 

pendapatan dengan melakukan pengembangan lahan sawah baru, dan lain-lain. 

 

 

 Rangaku (Ilmu Belanda) yang meneliti ilum barat dikembangkan seperti Sugita Genpaku menerbitkan “Kaitai 

Shinsho”.Selain itu juga Motoori Norinaga menulis “Kojiki-den” dan berhasil menyempurnakan Kokugaku (Studi Nasional) 

 

Reformasi Kansei 

Reformasi yang dilaksanakan oleh Roju (Menteri senior) Matsudaira Sadanobu untuk melaksanakan urusan pemerintah yang 

seperti masa Tokugawa Yoshimune sebagai suatu cita-cita. Sangat diupayakan untuk membangkitkan kembali keadaan 

bakufu, tetapi gagal. 

 

Perintah membombardir Kapal Asing. 

Peraturan yang dikeluarkan oleh bakufu, akan mengusir semua kapal asing yang mendekati sepanjang pantai Jepang dengan 

Bidang Ilum pada Zaman Edo 
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meriam, karena Jepang melaksanakan politik Sakoku. 

Bencana Kelaparan Besar Tempo 

Kelaparan besar yang timbul sekitar tahun 1833 sampai 1839. Karena tindakan bakufu tidak cukup, banyak orang meninggal 

dan pemberontakan terjadi di banyak wilayah. 

 

Pemberontakan Oshio Heihachiro 

Pembrontakan yang dilakukan mantan pegawai kantor hakim kota Osaka, Oshio Heihachiro, untuk menolong petani-petani 

yang mengalami kesulitan karena topan dan gagal panen. Bakufu sangat kaget karena pemberontakan ini dilakukan oleh 

mantan pegawai Kantor Hakim Osaka. 

 

Reformasi Tempo  

Misuno Tadakuni selaku Roju, berusaha untuk membangkitkan kembali keadaan bakufu. Tetapi reformasi ini juga gagal 

seperti reformasi Kansei. Reformasi Kyoho, Reformasi Kansei dan Reformasi Tempo disebut Tiga reformasi besar Edo. 

 

Kedatangan Komodor Perry dengan kapal (Kedatangan Kapal Hitam) 

Komodor Perry dari Amerika Serikat datang ke Uraga pada tahun 1853. Amerika Serikat menuntut Jepang agar membuka 

pintu terhadap perdagangan dengan negara–negara asing karena diperlukan pelabuhan kapal untuk kapal penangkap ikan paus 

dan kapal perdagangan di lautan Pasifik.  

 

Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat. 

Perjanjian yang ditandatangani antara Edo Bakufu dan Amerika Serikat setahun setelah kedatangan Komodor Perry. Edo 

bakufu membuka pelabuhan Shimoda (Prefektur Shizuoka) dan Hakodate (Hokkaido). Selain itu, Bakufu menjanjikan 

penyediaan bahan bakar dan makanan untuk kapal Amerika Serikat. Dengan ini Sakoku yang berlangsung selama lebih dari 

200 tahun berakhir. 

 

Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat. 

Perjanjian yang ditandatangani antara Tairo (menteri utama) Ii Naosuke dari bakufu dan Harris dari Amerika Serikat.  

Perjanjian ini tidak adil karena Jepang tidak bisa mengadili orang asing yang melakukan kejahatan (menerapkan  hak 

ekstrateritorialisas) dan tidak berhak untuk mengenakan pajak pada barang impor secara mandiri. 

 

Ansei no Taigoku 

Rasa penolakan terhadap Ii Naosuke sebagai penanggung jawab perjanjian karena penandatanganan perjanjian dalam keadaan 

kacau setelah membuka negara dianggap kegagalan, sehingga gerakan Sonno Joi (menuju negara yang menghormati kaisar 
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dan mengusir negara asing) menjadi giat. Ii Nosuke menindas banyak orang dan memasukkan ke penjara untuk menekan 

gerakan ini. 

Perang antara Satsuma dan Inggris 

Seorang Bushi dari Satsuma-han (Prefektur Kagoshima pada masa kini) membunuh orang Inggris di desa Namamugi, 

Yokohama. Inggris  menyerang Satsuma-han. Satsuma-han menderita kerugian besear dan menyadari bahwa Joi tidak 

mungkin terwujud.. 

 

Aliansi Saccho 

Perjanjian yang dibuat dengan adanya mediasi oleh Sakamoto Ryoma antara Satsuma-han (Prefektur Kagoshima pada masa 

kini) dan Choshu-han (Prefektur Yamaguchi pada masa kini) yang kalah perang melawan negara asing,. 

Mereka berpikir bahwa perlu bekerjasama untuk menjatuhkan bakufu dan membentuk pemerintah baru. 

 

Taisei Hokan (Pemulihan kekuasaan kaisar) 

Shogun ke-15, Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuaann politik kepada Chotei Dengan peristiwa ini berakhirya masa 

pemerintahan Bushi yang berlansung selama sekitar 700 tahun sejak zaman Kamakura. 

 

 

Ringkasan 

Pendirian Edo bakufu dan Sakoku 

1. Tokugawa Ieyasu memenangkan pertempuran Sekigahara dan menjadi Seii Taishogun, serta mendirikan Edo Bakufu. 

2. Tokugawa Ieyasu menekan Daimyo supaya tidak akan memiliki kekuasan dengan menetapkan Buke Shohatto dan 

menyuruh agar Daimyo melakukan Sankin Kotai. 

3. Pemberontakan di Shimabara dan Amakusa menjadi pemicu penetapan larangan kedatangan kapal Portugis pada tahun 

1639. Dengan adanya pemindahan gedung perdagangan Belanda ke Nagasaki pada tahun 1641 terwujudnya kondisi 

Sakoku. Sino (Shin,China) dan Belanda diizinkan berdagang di Dejima, Nagasaki. 

 

Reformasi Politik Edo Bakufu 

Reformasi Kyoho, Reformasi Kansei dan Reformasi Tempo.disebut 3 reformasi besar Edo 

 

Pembukaan negara dan runtuhnya Edo bakufu 

1. Komodor Perry datang ke Jepang dari Amerika Serikat. Pada tahun berikutnya Jepang menandatangani Perjanjian 
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Perdamaian dan Persahabatan dengan Amerika Serikat dan membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate. 

 

2. Ii Naosuke menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak adil 

karena Jepang memberi hak ekstrateritorial dan tidak mempunyai hak otonomi bea dan cukai. 

 

3. Dengan terbentuknya aliansi Saccho, pasukan untuk menjatuhkan bakufu berkumpul. Bakufu mengembalikan kekuasaan 

politik ke Chotei dan Edo bakufu runtuh. 

 

Perkembangan Kebudayaan 

1. Kebudayaan Genroku adalah kebudayaan yang diciptakan para pedagang dan pengrajin di Kamigata (Kyoto dan Osaka.).   

Kebudayaan Kasei adalah kebudayaan yang diciptakan para pedagang dan pengrajin yang telah matang di sekitar Edo. 

 

2. Dalam bidang ilmu , Studi Nasional dan ilmu Belanda berkembang. 
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(12) Zaman Meiji（tahun 1868 ~ 1912） 

※ Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting  

Tahun･

Abad 
Politik･Ekonomi Budaya･Kehidupan Bahan-bahan terkait 

1868 Perang Boshin terjadi 

Gokajou no Goseimon dikeluarkan 

Nama kota Edo diubah menjadi Tokyo 

Keiou Gijuku didirikan pada tahun 1868 

Bunmei Kaika (Pencerahan peradaban) dimulai 

Lukisan Bunmei Kaika 

(Pencerahan peradaban) 

 

1869 Hanseki Hokan dilaksanakan 

1871 Haihan Chiken dilaksanakan 

Iwakura Tomomi berangkat ke Eropa dan 

Amerika Serikat untuk melakukan peninjauan 

  Sistem persekolahan yang baru ditetapkan (Tahun 

1872) 

1873 Perintah Wajib Militer dikeluarkan 

Chiso Kaisei (Reformasi sistem Pajak) 

dilaksanakan 

Jalur kereta api Shimbashi –Tokyo dibuka pada tahun 

1872. 

 

  

1874 Itagaki Taisuke mengajukan petisi untuk 

menyelenggarakan parlemen yang 

berdasarkan hasil pemilihan umum 

  

1877 Timbulnya Perang Seinan 
Fukuzawa Yukichi  “Gakumo no Susume” (Tahun 

1872) 

 

 

  

Saigo Takamori 

 

1881 Pemerintah pusat berjanji untuk 

menyelenggarakan Parlemen 

  

Rokumeikan didirikan pada tahun 1883. 

 

1885 Sistem kabinet dibuat dan Ito Hirobumi 

menjadi perdana menteri yang pertama 

  

   

 

 

Ito Hirobumi 
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1889 

1890 

Konstitusi Meiji diumumkan 

Sidang parlemen Kekaisaran 

diselenggarakan untuk pertama kali 

Seluruh jalur kereta Tokaido dibuka pada tahun 1889 

 

1894 Mutsu Munemitsu menghilangkan hak 

ekstrateritorialitas dalam revisi perjanjian 

dengan Inggris 

＝Kebudayaan Zaman Meiji＝ 

1894 Perang Jepang- Sino (Shin) terjadi Kesusastraan  

〔Tsubouchi Shoyo〕…“Shosestsu Shinzui” 

〔Futabatei Shimei〕…“Ukigumo” 

〔Mori Ogai〕… “Maihime” 

〔Higuchi Ichiyo〕…“Takekurabe” 

〔Shimazaki Toson〕…“Wakana-shu” 

〔Natsume Soseki〕…“Wagahai ha Nekodearu” 

〔Ishikawa Takuboku〕…“Ichiaku no suna” 

〔Masaoka Shiki〕…“Byosyo rokusyaku” 

  

  

  

  

  

1895 Perjanjian Shimonoseki ditandatangani 

Intervensi Tiga Negara  

  

1901 Perusahaan baja Yahata mulai memproduksi 

1902 Aliansi Jepang Inggris dibentuk Ilmu Pengetahuan Alam  

〔Kitazato Shibazaburo〕(Ilmu kedokteran) 

…Penemuan seroterapi 

〔Shiga Kiyoshi〕(Ilmu kedokteran) 

…Penemuan bakteri penyebab disentri 

〔Noguchi Hideyo〕(Ilmu kedokteran) 

…Penelitian penyakit deman kuning 

〔Takamine Jokichi〕(Kimia) …Ekstraksi Adrenalin 

[Nagaoka Hantaro] (Fisika) 

…Penelitian mengenai struktur atom 

 

1904 Perang Jepang-Rusia terjadi 

  

  

  

  

  

1910 Melakukan aneksasi Korea 

1911 Komura Jutaro memulihkan hak untuk 

menentukan tarif secara mandiri, dalam revisi 

perjanjian dengan negara lain sampai tahun 

ini   

Seni  

〔Okakura Tenshin〕 

Menghidupkan kembali lukisan Jepang 

〔Yokoyama Taikan〕Lukisan Jepang 

〔Kuroda Seiki〕Lukisan Barat  

 

 

   

Musik  

〔Taki Rentaro〕Koko no Tsuki 

 

 

Perang Boshin 

Perang yang terjadi antara pasukan mantan anggota bakufu dan pasukan pemerintahan baru setelah Taisei Hokan 
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dilakukan. Pasukan pemerintahan baru yang dilengakapi dengan senapan modern memenangkan perang.  

Gokajo no Goseimon   

Merupakan yang ditentukan oleh pemerintahan Meiji mengenai bagaimana caranya untuk membentuk negara baru. 

 

Hanseki Hokan 

Untuk membangun negara yang kekuasaan negaranya dipusatkan di pemerintah pusat, Daimyo dipaksa 

mengembalikan semua tanah dan orang kepada pemerintah. 

 

Haihan Chiken  

Dengan dilakukannya Hanseki Hokan, Daimyo sudah mengembalikan tanah dan orang ke pemerintah, tetapi Daimyo 

tetap menguasai wikayahnya.. Untuk memperbaiki situasi ini, Kenrei (gubernur) dikirim dari pemerintah pusat 

supaya kekuasaan pemerintah dapat diterapkan di daerah. 

 

Sistem Persekolahan 

Memutuskkan bahwa semua lakii-laki dan perempuan yang berusia lebih dari 6 tahun perlu mengikuti pendidikan 

sekolah dasar. 

 

Perintah Wajib Militer 

Untuk membuat militer modern, orang laki-laki yang berumur lebih dari 20 tahun diwajibkan mengikuti wajib 

militer. 

 

Chiso Kaisei (Reformkasi sistem Pajak) 

Menentukan bahwa pemilik tanah diwajibkan membayar pajak sebesar 3 % dari harga tanah (Chiso) dengan tunai 

walaupun berhasil atau gagal panen,untuk menstabilkan pendapatan pemerintah,  

 

Pengajuan petisi untuk membentuk parlemen yang berdasarkan hasil pemilihan umum 

Petisi yang diajukan oleh Itagaki Taisuke, dan lain-lain untuk menuntut agar parlemen diselenggarakan, dan menuju 

politik mencerminkan pendapat rakyat Setelah ini gerakan kebebasan dan hak-hak sipil menyebar ke seluruh Jepang. 

 

Perang Seinan 

Saigo Takamori memimpin pembrontakan di kampung halaman, Kagoshima, dengan didukung oleh orang-orang 

yang tidak puas terhadap tindakan pemerintahan. 



38 

 

 

Konstitusi Meiji 

Disusun dengan mengadopsi Konstituti Jerman yang memiliki jangkauan kekuasaan kaisar yang besar. Dan 

diumumkan kepada rakyat dengan cara diberitahukan oleh Kaisar kepada rakyat. 

 

Sidang Parlemen Kekaisaran  

Menggunakan sistem parlemen dua kamar (bikameral), yaitu Kizoku-In yang terdiri dari keluarga 

kekaisaran/bangsawan, dan majelis rendah yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih melalui pemilihan. Hak 

memilih anggota majelis rendah diberikan hanya kepada orang laki-laki berumur lebih dari 25 tahun yang membayar 

banyak pajak. Oleh karena itu, orang yang dapat memberikan suara dalam pemilihan mencapai hanya 1 % dari 

seluruh rakyat. 

 

Perang Jepang –Sino (Shin) 

Perang antara Jepang dan Sino (China) untuk merebut hak pendudukan Korea. Perang ini diawali pemberontakan 

petani di Korea ( Perang Petani Donghak (Kougo)), yang disebabkan ketidakpuasan terhadap pendudukan Jepang 

dan pegawai negeri serta gagal panen. 

 

Perjanjian Shimonoseki 

Perjanjian yang ditandatangani antara Sino dan Jepang setelah Perang Jepang-Sino. Sino menjanjikan tiga hal yang 

dibawa ini 

1)  Mengakui kemerdekaan Korea. 

2)  Menyerahkan Semenanjung Liaodong dan Taiwan kepada Jepang. 

3)  Membayar pampasan perang ke Jepang sebanyak 200 juta ryo ( senilai sekitar 310 juta yen pada waktu itu.) 

 

Intervensi Tiga Negara 

Tiga negara Eropa, yaitu Rusia, Jerman dan Perancis bersama-sama menuntut agar Semenanjug Liaodong yang 

diserahkan dari China setelah Jepang memenangkan perang Jepang – Sino, dikembalikan ke Sino.  

 

Perusahaan baja Yahata 

Dibangun dengan sebagian dari pampasan Perang Jepang-Sino, akan menjadi dasar untuk industri modern Jepang 

dapat dikembangkan.   
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Aliansi Jepang -Inggris 

Jepang membuat aliansi dengan Inggris untuk melindungi kepentingan di China dan Korea, karena Rusia mulai 

ekspansi ke Asia TImur 

 

 

Perang Jepang-Rusia 

 

Perang meletus antara Rusia dan Jepang yang bertujuan mendapatkan wilayah Manchuria. Perang ini berlangsung 

dalam jangka panjang, maka baik Jepang maupun Rusia dua-duanya mengalami kesusahan untuk meneruskan 

perang, sehingga perjanjian Portsmouth ditandatangani. 

 

Perjanjian Portsmouth 

Perjanjian ditandatangani antara Jepang dan Rusia setelah perang Jepang-Rusia. 

Rusia menjanjikan Jepang hal-hal yang dibawah ini 

1)  Rusia mengakui hak dominan Jepang di Korea. 

2)  Rusia menyerahkan hak utuk meminjam Lushun (Ryojun) dan Daian (Dairen) kepada Jepang 

3)  Rusia menyerahkan hak perusahaan kereta api di Manchuria Selatan kepada Jepang. 

4)  Rusia menyerahkan Sakhalin di sebelah selatan dari 50 derajat lintang utara.  

5)  Rusia mengakui hak untuk menangkap ikan di laut Okhotsk dan Bering. 

 

Aneksasi Korea oleh Jepang 

Jepang menjajah korea dan menempatkan Chosen Sotokufu (kantor perwakilan pemerintah Jepang). 

 

Ringkasan 

Meiji Ishin dan Konstitusi Meiji 

1. Pemerintahan baru menetapkan sistem sentrarisasi dengan Gokajou no Goseimon dan Hanseki Hokan. Setelah 

itu, Pemerintah pusat melaksanakan Haihan Chiken dan mengirim gubernur dari pusat supaya Daimyo tidak 

campur tangan dalam urusan politik. 

2. Perintah wajib militer dikeluarkan untuk Fukoku Kyohei (Negara kaya dan Militer Kuat) Pabrik teladan milik 

negara dibangun untuk Shokusan Kogyo (Mendorong Industri Baru) di berbagai daerah. 

3. Mantan kaum Bushi (Sizoku) yang merasa ketidakpuasan terhadap pemerintah, melakukan pemberontakan. 

Perang Seinan adalah pemberontakan yang skala terbesar. 
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4. Pada tahun 1874, Itagaki Taisuke mengajukan petisi untuk menuntut agar diselenggarakan parlemen dan gerakan 

kebebasan dan hak-hak sipil menyebar ke seluruh Jepang  Dengan gerakan ini, perhatian terhadap politik dapat 

meningkat. Konstitusi Meiji yang dibuat dengan mengadopsi konstitusi Jerman yang pantas untuk membentuk 

negara yang di tengahnya ada Kaisar diundangkan. 

5. Sidang Parlemen Kekaisaran dibuka. Menggunakan sistem parlemen dua kamar (bikameral), yaitu Kizoku-In 

yang terdiri dari anggota yang dilantik oleh Kaisar dan majelis rendah yang terdiri dari anggota parlemen yang 

dipilih melalui pemilihan umum. 

Tindakan terhadap bangsa asing dan perkembangan industri/ kebudayaan 

1. Perbaikan perjanjian tidak adil yang dijalankan sejal akhir Edo bakufu ( 1. Pencabutan hak ekstrateritorial  

2. Pemulihan hak otonomi bea dan cukai) diwujudkan sampai tahun 1911.  

2. Perang antara Jepang dan Sino (Perang Jepang- Sino) dimulai karena dipicu oleh perang petani Kougo. 

Jepang memenangkan perang ini dan menandatangai perjanjian Shimonoseki. Tetapi ada intervensi Tiga Negara, 

yaitu Rusia, Prancis dan jerman. 

3. Perang Jepang-Rusia disebabkan konflik kedua negara dalam kepentingan antara Rusia dengan Jepang 

yang telah ekspansi ke Manchuria dan Korea. Bagian timur laut China menjadi medan perang utama. 

Menandatangani Perjanjian Portsmouth dalam mediasi Amerika Serikat. 

4. Jepang menjajah Korea (Aneksasi Korea) pada tahun 1910. Revolusi Xin hai (Shingai)terjadi di China pada 

tahun 1911 dan Republik China (Chuka Minkoku) didirikan pada tahun 1912. 

5. Di bidang industri, peralihan dari industri ringan ke industri berat dimulai, dan pabrik perusahaan baja 

Yawata dibangun pada tahun 1901. 
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(13) Zaman Taisho（tahun 1912 ~ 1926） 

※Catatan…Tulisan merah tebal (garis bawah) adalah tahun sagat penting 

 

Tahun 

Abad  
Politik・Ekonomi Budaya・Kehidupan ,Bahan-bahan terkait 

1914 Perang Dunia I dimulai ＝Kebudayaan Zaman Taisho＝ 

  Kesusastraan  

Timbulnya Kelompok Shirakaba dan Kesusastraan 

Proletar 

〔Mushanokoji Saneatsu〕…“Sono Imouto”  “Yujo” 

〔Shiga Naoya〕…“An-ya Koro” 

〔Kobayashi Takiji〕…“Kani kosen” 

〔Akutagawa Ryunosuk〕… “Rashomon”  “Hana” 

〔Kawabata Yasunari〕…“Izu no Odoriko” “Yukiguni” 

   

 

  

   

   

  

   

  

 

  

  

  

  

1915 Mengajukan 21 (Dua puluh satu) 

tuntutan kepada China 

  

1918 Timbulnya Kerusuhan Beras Hara 

Takashi membentuk kabinet partai 

1919 Perjanjian Versalles ditandatangani 

1920 Liga Bangsa-Bangsa didirikan 

1923 Terjadinya Gumpa Bumi besar Kanto 

 

Siaran Radio dimulai pada tahun 1925 
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1925 

 

Undang-Undang Pemilihan Umum 

dibuat 

Undang-Undang Pemeliharaan 

Keamanan dibuat 

Koran, Majalah mingguan, Majalah umum, Film yang 

bersuara dan Gramopon menjadi populer 

    

 

 

 

 

Perang Dunia I 

Perang Dunia I adalah perang antara negara-negara yang ingin mendapatkan negara jajahan dengan kekuatan 

militer. Perang antara pihak negara-negara yang membentuk aliansi, terdiri dari Jerman, Austria dan Turki dengan 

pihak Sekutu yang terdiri dari Rusia, Inggris dan Prancis. Jepang ikut terlibat dalam perang dengan alasan aliansi 

Jepang-Inggris dan menduduki Qindao yang terletak di Semenanjung Shandong di China dan diduduki oleh Jerman 

pada waktu itu. 

 

Dua Puluh Satu Tuntutan terhadap China 

Jepang menuntut hak dan keuntungan di Semenanjung Shandong yang dipegang oleh Jerman, serta perpanjangan 

batas waktu hak untuk mendapatkan manfaat dari perusahaan kereta api Manchuria Selatan. Jepang memaksakan 

China untuk menerima sebagian besar dari tuntutan tersebut. 

 

Kerusuhan Beras 

Pada waktu pasukan dikirim ke Siberia (Pergi perang ke Siberia), harga beras mengalami kenaikan karena dilakukan 

penimbunan beras dengan mengantisipasi kenaikan harga beras, para istri pelayan menyerbu ke toko dengan tujuan 

“Agar beras dijual dengan harga murah” di Prefektur Toyama, Setelah itu, gerakan ini tersebar ke seluruh Jepang 

melalui liputan Koran.. 

 

Kabinet Partai 

 

Kabinet yang dibentuk terdiri terutama dari partai yang memiriki anggota terbanyak di parlemen.. Setelah kerusuhan 

beras, Hara Takashi dari sebuah partai bernama “Rikken Seiyukai” menjadi Perdana Menteri dan kabinet partai 

skala penuh pertama di Jepang dibentuk. 

. 

Perjanjian Versalles 
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Perjanjian Perdamaian untuk mengahiri Perang Dunia I yang ditandatangani di Paris, Perancis. Perjanjian damai 

adalah perjanjian untuk menjelaskan bahwa perang sudah berakhir dan mengembalikan perdamaian dengan 

menetapkan syarat mengenai wilayah jajahan dan uang pampasan. Dengan perjanjian ini, Inggris dan Perancis 

memberlakukan persyaratan membayar uang pampasan perang yang besar dan pengurangan militer terhadap 

Jerman。 

 

 

 

 

 

Liga Bangsa-Bangsa 

Organisasi perdamaian internasional yang didirikan pertama kali di dunia berdasarkan pelajaran-pelajaran yang 

diperoleh melalui Perang Dunia I dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian internasional dan berkoperasi 

negara-negara seluruh dunia. 

 

Gumpa Bumi Besar Kanto 

Gumpa bumi yang terjadi pada tanggal 1 bulan September tahun 1923, pusat gumpa berada di teluk Sagami 

Prefektur Kanagawa.  Jumlah rumah rusak tercatat 250.000 buah, jumlah rumah terbakar 450.000 buah. Jumlah 

korban meninggal dan orang hilang mencapai 140.000 orang. Gumpa bumi ini memberi kerugian terbesar dalam 

sejarah bencana Jepang. 

 

Undang-Undang Pemilihan Umum 

Semua laki-laki yang berumur lebih dari 25 tahun diberikan hak pilih. Sedangkan perempuan tidak diberikan hak 

pilih. 

 

Undang-Undang Pemeliharaan Keamanan 

Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur orang yang menentang sistem kekaisaran dan sistem hak milik 

pribadi. Dengan ini, pengawasan terhadap kaum komunis menjadi lebih ketat 

 

Ringkasan 

★Perang Duia I dan Jepang 

1. Perang Dunia I dilatarbelakangi konflik diantara kedua kelompok, yaitu negara-negara yang membentuk aliansi 

dan negara-negara sekutu. Peristiwa Sarajevo menjadi pemicu perang.. 
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2. Jepang ikut terlibat dalam perang dengan alasan ailansi antara Jepang-Inggris. Pasca perang, Jepang mendesak 

Dua Puluh Satu Tuntutan terhadap China. Di Jepang, kondisi perekonomian berjalan dengan baik karena ekspor 

dapat meningkat dengan adanya perang. 

3. Perjanjian Perdamaian ditandatangani di Versalles. Jerman sebagai negara yang dikalahkan harus menjanjikan 

pembatasan persenjataan dan pampasan yang sangat besar. 

4. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa didirikan sesuai dengan usulan Presiden Amerika Serikat, Wilson. 

Tetapi tidak bisa mengerahkan kekuatannya karena Amerika Serikat tidak menjadi anggota Liga 

Bangsa-Bangsa, dll. 

 

 

Demokrasi Taisho  

1.  Maksud Demokrasi Taisho adalah kecenderungan .liberalisme dan demokrasi 

2.  Yoshino Sakuzo bersikeras pada prinsip Minponshugi.  Minponshugi adalah suatu pemikiran bahwa keinginan 

rakyat dapat tercermin dalam politik dengan sistem pemilihan umum. 

3.  Hara Takashi yang populer dalam rakyat menjadi Perdana Menteri, dan kabinet partai skala penuh telah 

dibentuk. 

4.  Undang-undang pemilihan umum disetujui, pada waktu yang sama Undang-undang Pemeliharaan Keamanan 

dibuat untuk menindak Sosialisme dan Komunisme 

 

Kebudayaan Taisho 

1.  Urbanisasi…Dengan tersedianya gas, air minum dan listrik, gaya hidup Barat menjadi trend di wilayah 

perkotaan. 

2.  Popularisasi…Ada Koran, majalah mingguan dan majalah umum yang terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Film 

Torquay (film bersuara), Gramopon disebarkan. Siaran radio dimulai pada tahun 1925. 
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(14) Zaman Showa ( tahun 1926 ~ 1989) 

*Catatan･･･: Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangat penting 

Tahun･

Abad 
Politik･Ekonomi Budaya･kehidupan ,Bahan-bahan trkait 

1929 Terjadinya Depresi Besar   

1931 Terjadinya insiden Manchuria  

1932 Terjadinya insiden 5･15  

1933 Penarikan diri dari Liga Bangsa-Bangsa 

Kebijakan New Deal dimulai 

 

1936 Terjadi insiden 2･26  

1937 Perang Jepang-China dimulai  

1938 Ditetapkan Undang-Undang Mobilisasi Nasional  

1939 Perang Dunia II dimulai  

1940 Menandatangani Pakta Tripartit 

Jepang-Italia-Jerman. 

 

1941 Menandatangani Perjanjian Pakta Netralitas 

Jepang-Uni Soviet 

Perang Pasifik dimulai 

 

1945 Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki  

Menyerah kepada Sekutu dan menerima 

Deklarasi Potsdam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan. 

 

1946 Pengumuman Konstitusi Jepang  

1950 Perang Korea dimulai  

1951 Menandatangani Perjanjian Perdamaian San 

Francisco 

 

Siaran TV dimulai （Tahun 1953） 
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Menandatangani Perjanjian Keamanan 

Jepang-Amerika Serikat 

1956 Pemulihan hubungan diplomatik dengan Uni 

Soviet 

Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa  

1964 Olimpiade Tokyo diselenggarakan ＝Penyelenggaraan Olimpiade＝ 

Tokyo（Tahun 1964）[Olimpiade Tokyo] 

1965 Menandatangani Perjajian Dasar Jepang-Korea Olimpiade musim dingin  

Sapporo（Tahun 1972）[Olimpiade Sapporo] 

1970 Eksposisi Dunia diselenggarakan di Osaka ＝Penyelenggaraan Eksposisi Dunia＝ 

  Eksposisi Dunia di Jepang Osaka (Tahun 1970） 

1972 Okinawa dikembalikan ke Jepang  

 Membuka hubungan diplomatik dengan China Eksposisi Samudra Internasional Okinawa（Tahun 

1975） 

 （Pernyataan bersama Jepang-China）   Eksposisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Internasional Tsukuba (Tahun 1985） 

1973 Terjadinya Kejutan Minyak   

1978 Menandatangani Perjanjian Perdamaian dan 

Persahabatan Jepang - China 

 

1979 Konferensi Tingkat Tertinggi (KTT) 

diselenggarakan di Tokyo 

＝Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tertinggi 

(KTT) untuk negara maju＝ 

  Tahun 1979 di Tokyo  

  Tahun 1986 di Tokyo 

 

Yang perlu diperhatikan hal-hal 

＝Penyebaran alat rumah＝ 

 

3 harta suci (Tahun 1960-an）TV hitam putih ﾞ・kulkas・mesin cuci 

3C（Tahun 1970-an）TV berwarna・mobil・A.C. 

3 harta suci 

 

＝Pembukaan jaringan transportasi＝ 

Shinkansen Tokaido (Tahun 1964） 

Shinkansen San’yo（Tahun 1975） 

Shinkansen Tohoku・Joetsu (Tahun 1982) 

Terowongan Seikan・Jembatan besar Seto（Tahun 1988） 

Shinkansen 

 

Jembatan besar Seto 

= Hadiah Nobel＝ 

Fisika；Yukawa Hideki (1949) Wasiat Nobel 
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Fisika； Tomonaga  Shinichiro  (1965)  

Sastera； Kawabata  Yasunari  (1968) 

Fisika ; Esaki Reona (1973) 

Perdamaian； Sato Eisaku (1974) 

Kimia； Fukui Ken’ichi (1981) 

Fisiologi/ilmu kedokteran； Tonegawa Susumu (1987) 

 

Depresi Besar  

Pada tahun 1929, harga saham menjadi sangat murah di Amerika Serikat, sehingga bank-bank atau pabrik-pabrik 

bangkurut, kota-kota besar penuh dengan penganggur. Kondisi seperti ini menyebar ke seluruh dunia dari Amerika 

Serikat, maka disebut sebagai Deprasi Besar.  

 

Insiden Manchuria  

Militer Jepang yang memiliki pikiran bahwa Manchuria dan China dipisahkan menjadi negara masing-masing untuk 

memperoleh hak dan keuntungan di Manchuria bagi Jepang, untuk itu meledakkan Kereta Manchuria selatan di 

Liutiaogou (Ryujoko). Jepang membuat alasan bahwa insiden itu dilakukan oleh China, dan Jepang menginvasi China. 

 

Insiden 5･15 

Pada tahun 1932, atase militer dari angkatan laut yang merasa ketidakpuasan terhadap politik kepartaian, membunuh 

Perdana Menterii Inukai Tsuyoshi. Dengan peristiwa ini, politik kepartaian berakhir. 

 

Penarikan diri dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) 

Pada tahun 1933, Liga Bangsa-Bangsa tidak mengakui pendirian negara Manchuria, dan menuntut supaya Jepang 

menarik tentara. Jepang menolak nasehat itu, dan keluar dari LBB 

 

Kebijakan New Deal  

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, untuk memulihkan kondisi ekonomi. 

Memberikan pekerjaan bagi para penganggur dengan mengadakan pekerjaan umum (konstruksi bendungan, dan 

lain-lain) sehingga berhasil memulihkan perekonomian. 

 

Insiden 2･26 

Pada tahun 1936 atase militer dari angkatan darat menyerang politikus terkenal dan menduduki bagian pusat Tokyo 

seperti rumah dinas Perdana Menteri dan sekitar gedung parlemen. Rencana ini berakhir gagal. Akan tetapi setelah 

insiden ini, militer Jepang menperkuat pengaruhnya terhadap politik. 

 

Perang Jepang-China 

Tentara Jepang yang meninvasi benua, berada dalam keadaan yang mengizinkan terjadi perang dengan pasukan 

tentara China kapan saja. Perang ini dimulai dengan tercetusnya konflik antara pasukan Jepang dan pasukan China pada 
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tahun.1937,   

 

Undang-undang Mobilisasi Nasional  

Undang-undang yang ditentukan supaya semua rakyat bekerjasana dalam perang. Dengan adanya undang-undang 

ini, seluruh rakyat Jepang dan seluruh barang dapat dimobilisasikan untuk perang. 

 

Perang Dunia II  

Perang ini dimulai dengan penyerangan Polandia pada tahun 1939 oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler. 

Perang ini menjadi perang antara pihak Sekutu; Inggris, Perancis, Amerika serikat, China, Rusia,dan lain-lain, dengan; 

Jerman, kekuatan Axis seperti Italia, Jepang dan lain-lain. 

 

Pakta Tripartit Jepang-Italia-Jerman. 

Jepang membentuk aliansi dengan Jerman dan Italia untuk menentang penolakan Amerika Serikat dan Inggris 

terhadap kebijakan Jepang untuk menuju ke selatan. 

Pakta Netralitas Jepang-Uni Soviet  

Supaya tidak diserang dari utara, Jepang berjanji dengan Uni Soviet bahwa tidak akan menjadi sekutu bahkan 

musuhnya. 

 

Perang Pasifik  

Perang ini dimulai pada tahun 1945 dengan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor di Hawaii, karena Amerika serikat. 

menentang tindakan invasi Jepang.  

 

Perbedaan antara Perang Dunia II dengan Perang Pasifik   

Perang Dunia II…Dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, kekuatan Axis seperti Jepang,Jerman Italia, dan 

lain-lain berperang dengan pihak sekutu, seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan lain-lain. di berbagai tempat 

di seluruh dunia. 

   Perang Pasifik…perang antara Jepang dengan pihak sekutu dalam Perang Dunia II, seperti Amerika Serikat, Inggris 

dan lain-lain di sekitar kawasan pasifik. Nama perang ini dipakai oleh negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat,dan 

lain-lain, sedangkan di Jepang disebut sebagai Perang Daitoa (Asia Timur Raya). 

 

Deklarasi Potsdam 

Merupakan deklarasi yang diumumkan atas nama Amerika Serikat, China dan Inggris pada tahun.1945, dengan 

menuntut Jepang supaya menyerah tanpa syarat. (mengakui kekalahannya tanpa syarat apa pun). Pada keesok harinya 

ada siaran radio untuk menyampaikan selesainya perang dengan suara kaisar sendiri. 

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

Lembaga yang didirikan oleh negara-negara sekutu pada tahun 1945, untuk menreflasikan diri karena terjadinya 

perang dunia dua kali dan mempertahankan perdamaian dunia. Jepang baru diakui sebagai anggota PBB dengan 

pemulihan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet (Deklarasi Bersama Jepang-Uni Soviet, tahun 1956). 
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Konstitusi Jepang  

Setelah pihak Jepang melakukan diskusi, penelitian dan koreksi ulang terhadap naskah rancangan yang ditangani 

oleh MacArthur, baru diumumkan sebagai hasil perbaikan Konstitusi Meiji. Tiga prinsip utama adalah kedaulatan 

rakyat, Penghormatan HAM (Hak Asasi Manusia), dan prinsip cinta damai (pacifism). 

 

Perang Korea  

Perang yang dimulai dengan penyerangan Korea Utara ke Korea Selatan pada tahun 1950. Pada tahun 1953, 

Perjanjian Gencatan Senjata diadakan, tetapi saat ini pun Perjanjian Perdamaian belum ditandatangani. 

 

Perjanjian Perdamaian San Francisco 

Perjanjian yang ditandatangani antara Jepang dan 48 negara sekutu. Bersama ini, setahun kemudian Jepang 

mendapatkan kembali kemerdekaan Tetapi Okinawa dan kepulauan Ogasawara tetap ditempatkan di bawah kendali 

Amerika Serikat. Kepulauan Ogasawara kembali lagi ke Jepang pada tahun.1968, Okinawa pada tahun 1972. 

 

Penandatanganan Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat 

Pada saat bersamaan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian San Francisco, Jepang dan Amerika Serikat 

menandatangani Perjanjian Keamanan. Isi dari perjanjian tersebut adalah seandainya terjadi insiden seperti Jepang 

diinvasi oleh negara lain, Amerika Serikat akan membela Jepang. Malahan, Jepang menyetujui untuk menawarkan 

pangkalan dan kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang dan sebagainya. 

 

Pemulihan hubugan dengan Uni Soviet, Korea dan China  

Pemulihan hubungan antara kedua negara berarti hubungan diplomatik antara suatu negara dengan negara lain 

dipulihkan. 

 

Negara Mitra Tahun

. 

Peristiwa yang lain 

Uni Soviet 1956 Deklarasi Bersama 

Jepang-Uni Soviet  

Masalah wilayah utara belum diatasi, maka Perjanjian 

Perdamaian tidak ditandatangani. Masalah dilanjutkan 

dengan Rusia. 

Republik Korea 

(Korea Selatan) 

 

1965 Perjanjian Dasar 

Jepang-Korea Selatan 

Hubungan diplomatik dengan Republik Demokratik 

Rakyat Korea (Korea Utara) belum ada sampai saat ini. 

 

Republik Rakyat 

China (China) 

1972 Pernyataan Bersama 

Jepang- China 

Menyampaikan bahwa akan memutuskan hubungan 

diplomatik kepada Republik China (Taiwan) yang ada 

hubungan diplomatik sebelumnya. Dengan Taiwan, 

menjaling hubungan persahabatan yang baik. 

1978 

 

Perjanjian Perdamaian 

dan persahabatan 
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Jepang-China 

 

Olimpiade Tokyo（tahun.1964）dan Eksposisi Dunia di Osaka（tahun.1970） 

Setelah selesai Perang Dunia II, ekonomi Jepang yang sangat buruk dapat dipulihkan kembali, Olimpiade yg 

pertama kali di Asia diselenggarakan di Tokyo dalam masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tahun yang sama, 

Shinkansen Tokaido pun mulai beroperasi. Pada tahun 1970, Eksposisi Dunia diselenggarakan di Osaka.  

 

Krisis Minyak  

Merupakan kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah oleh OPEC (Organisashi 

Negara Ekspor Minyak) pada tahun 1973 terhadap negara yang memihak Israel pada waktu perang Timur Tengah ke-4. 

Di Jepang, harga minyak mentah naik sampai 4 kali lipat sehingga desas-desus akan habis kertas toilet tersebar sampai 

terjadi keributan seperti rakyat mengantri panjang di toko. 

 

 

 

Konferensi Tingkat Tertinggi (KTT) Negara-Negara Maju  (Summit) 

Makna asli dari Summit adalah puncak gunung. Wakil dari 8 negara teratas di dunia berbicara tentang ekonomi dan 

perdagangan. Sidang ke-5 diselenggarakan di Tokyo pada tahun 1975 dan setelah itu diselenggarakan 4 kali (per tahun 

2012). Waktu Rusia menjadi anggota pada tahun 1998, sebutannya diganti menjadi “Konferensi Tingkat Tertinggi 

Negara-Negara Utama” 

 

Ringkasan 

Sangkut paut antara Perang Dunia Kedua dan Jepang  

 

1. Terjadinya Depresi Besar yang disebabkan karena harga saham di Amerika Serikat jatuh drastis secara tiba-tiba, 

sehingga ekonomi di seluruh dunia terkacau. Amerika Ssrikat melaksanakan kebijakan New Deal. 

 

2. Militer Jepang menyebabkan Insiden Manchuria dan mendirikan negara Manchuria. Insiden Manchuria dikritik 

tajam, sehingga Jepang menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa 

 

3. Melalui Insiden 5･15 dan Insiden 2･26, militer mulai memegang kekuatan untuk pelaksanaan politik. 

 

4. Perang Jepang-China terjadi. Dengan menetapkan Undang-undang Mobilisasi Nasional untuk membuat rakyat  

melakukan persiapan terhadap perang. 

 

5. Penyerangan Jerman terhadap Polandia menjadi pemicu Perang Dunia II. Jepang membentuk aliansi Jerman dan I 

Italia, dan ikut terlibat dalam Perang. 

 

6. Penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, Hawaii menjadi pemicu Perang Pasifik. Tetapi bom atom dijatuhkan di 
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Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang menerima Deklarasi Potsdam dan mengakui kekalahannya. 

 

Penyerahan Jepang dan reformasi oleh pasukan sekutu  

1. Setelah menyerah terhadap pasukan sekutu, Jepang melaksanakan berbagai reformasi dengan didukung oleh  

negara-negar sekutu. 

 

2. Yang mendorong kebijakan pendudukan adalah GHQ (Markas besar tentara sekutu). Panglima tertinggi adalah 

MacArthur. 

3.  Konglomerat yang mengontrol ekonomi Jepang dianggap sebagai pihak yang mengadakan kerjasama dalam 

perang, maka diperintahkan pembubarannya Ini disebut sebagai Pembubaran Konglomerat 

 

4. Negara membeli tanah dengan harga murah dari pemilik tanah dan menjualnya degan harga murah kepada petani 

yang tidak memiliki tanah. Ini disebut sebagai Reformasi Lahan Pertanian 

5.  Dengan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilihan, hak memberikan suara dapat diberikan untuk semua 

laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 20 tahun. 

 

6.. Konstitusi Jepang ditetapkan. 3 prinsip utama adalah 1) Kedaulatan Rakyat 2) Penghormatan HAM (Hak Asasi 

Manusia), 3) Perinsip Cinta Damai (pacifism). 

 

Pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet・Kemerdekaan Jepang・Pendirian negara RRC (Republik 

Rakyat China) 

1. PPB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang terdiri terutama dari negara-negara pihak yang menang didirikan. 

 

2. Kelompok kapitalisme yang terdiri terutama dari Amerika Serikat dan kelompok sosialisme yang terdiri terutama dari 

Uni Soviet tidak melakukan pertempuran secara langsung tetapi adanya pertentangan di bidang ekonomi atau 

kemiliteran. Pertentangan ini tidak memakai senjata, maka dinamakan ‘Perang dingin’. Sebagai contoh, pertentangan 

dalam Perang Korea, Jerman Timur dan Barat, Perang Vietnam dan lain-lain. 

 

3. Pada tahun 1949 negara Republik Rakyat China didirikan. Orang yang mendirikan negara baru dalah Mao Zedong. 

 

4. Pada tahun 1951, Jepang mendapatkan kembali kemerdekaan dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian San 

Francisco. Pada saat yang sama, menandatangani Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat. Pada tahun 1956, 

hubungan diplomatik degngan Uni Soviet dipulihkan (Deklarasi Bersama Jepang -Uni Soviet) dan menjadi anggota 

PBB. 

 

Perkembangan Jepang dan Dunia Selanjutnya 

1. Ekonomi 

  ◇Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak pertengahan akhir tahun 1950-an sampai awal tahun 

1970-an, akan memperkaya kehidupan dan negara Jepang pun menjadi negara adidaya ekonomi. Pada tahun 1964. 

diselenggarakan 2 acara tingkat dunia, yaitu Olimpiade di Tokyo pada tahun.1964, dan Eksposisi di Osaka pada 
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tahun. 1970. Shinkansen Tokaido mulai beroperasi, bertepatan dengan Olimpiade Tokyo,. 

 

◇Perang Timur Tengah menjadi pemicu terjadinya Krisis Minyak, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang 

berakhir. 

 

2. Diplomasi 

 ◇Jepang memulihkan hubungan diplomatik satu demi satu, yaitu dengan Uni Soviet (tahun 1956, Pernyataan 

Bersama Jepang-Uni Soviet), Korea Selatan (tahun 1965, Perjanjian Dasar Jepang-Korea Selatan), China (tahun 1972, 

Pernyataan bersama Jepang- China, tahun 1978, Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan). 

 

◇Pada tahun 1968 Kepulauan Ogasawara , pada t ahun 1972 Okinawa kembali lagi ke Jepang 

 

 

 
 
 

(15) Zaman Heisei（dari Tahun1989） 

※ Catatan…Huruf merah tebal (garis bawah) adalah tahun sangay penting 

Tahun.・

Abad 
Peristiwa・Karakter yang muncul Budaya・Agama ,Bahan-bahan terkait 

1989 Pajak konsumsi mulai diterapkan.  

Akhir 

tahun 

1980-an 

Terjadinya ekonomi gelembung   

Eksposisi Bunga dan Hijau Osaka（tahun.1990） 

1991 Ekonoi gelembung pecah 

Uni Soviet runtuh 

 

1992 Undang-undang Kerjasama PKO 

ditetapkan 

 

1993 EU didirikan  

   

 

Gempa Besar Hanshin–Awaji terjadi（tahun 1998） 

   

 



53 

 

Olimpiade musim dingin di Nagano（tahun 1998） 

2001 Peristiwa serangan terroris serentak di 

Amerika Serikat 

Jembatan Besar selat Akashi（tahun 1998） 

 

2002 Pertemuan bilateral antara  Perdana 

Menteri Jepang dan Pimpinan Korea 

Utara dilakukan 

Penyelenggaraan bersama dengan Korea Selatan (tahun 2002) 

2003 Terjadinya Perang Irak  

2004 Angkatan Darat Pasukan Bela Diri 

Jepang dikirm ke Irak 

Eksposisi Internasional Jepang tahun. 2005  Aichi（tahun.2005） 

   

  Bencana Besar di Bagian Timur Jepang (tahun 2011) 

 

 

 

Yang perlu diperhatikan hal-hal 

＝Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT)＝ 

Tahun 1993  Tokyo 

Tahun 2000  Kyushu ･Okinawa  

Tahun 2008  Hokkaido 

＝Hadiah Nobel＝ 

Kesusastraan；Ooe Kenzaburo (1994) 

Kimia；Shirakawa Hideki (2000) 

Kimia；Noyori Ryoji (2001) 

Fisika；Koshiba Masatoshi  Kimia；Tanaka Koichi (2002) 

Fisika；Kobayashi Makoto  Fisika；Masukawa Toshihide  Kimia；Shimomura Osamu (2008) 

Kimia；Suzuki Akira   Kimia；Negishi Eiichi (2010) 

 

Pajak Konsumsi diterapkan  

Tahun 1989、pada tahun saat nama zaman Showa diganti menjadi Heisei, pajak konsumsi diterapkan. Pakal ini 

merupakan pajak yang dikenakan atas konsumusi barang dan jasa secara luas untuk menutupi kekurangan penerimaan dari 

pajak. Tarif pajak pada saat diterapkan sebanyak 3%, teapi pada tahun 1997dinaikkan menjadi 5 %. 

 

Ekonomi Gelembung 

  Ekonomi dengan kondisi harga saham dan harta tanah meningkat secara pesat dari pertengahan terakhir tahun 1980-an 
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sampai dengan awal tahun 90-an, Harga dari asset seperti tanah atau properti menjadi jauh lebih tinggi daripada harga 

sebenarnya dengan adanya motivasi spekulasi (keinginan untuk membeli properti yang dimiliki banyak orang), kondisi ini 

disebut sebagai Gelembung. Dinamakan sebagai “Gelembung (Bubble)” dari bayangan menggembung, tidak ada isinya 

dan pecah.  

 

 

 

Setelah memasuki tahun 1980-an, terbentuknya rezim baru yang menuju demokratisasi di Eropa Timur yang dulunya 

dipengaruhi kuat oleh Uni Soviet Uni Soviet mengupayakan untuk menghidupkan kembali politik dan ekonomi, tetapi 

dengan adanya kemerdekaan setiap negara republic seperti Federasi Rusia yang menbentuk Uni Soviet, akhirnya Uni 

Soviet runtuh. 

 

Penetapan Undang-Undang kerjasama PKO 

Nema resminya adalah “Undang-Undang mengenai Kerjasama terhadap Kegiatan untuk Mempertahankan Perdamaian 

okeh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” atau disebut juga sebagai “Undang-Undang Kerjasama Perdamaian 

Internasional. ” PKO adalah kegiatan pemeliharaan perdamaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya 

Undang-Undang ini, Pasukan Bela Diri Jepang dapat dikirim ke luar negeri. Ada pendapat bahwa Pasukan Bela Diri 

Jepang adalah pasukan untuk membela diri dan tidak tepat dikirim ke luar negeri, tetapi pemerintah berpendapat bahwa 

Pasukan Bela Diri Jepang adalah kekuatan untuk pertahanan diri, bukan kekuatan untuk berperang. Pada tahun yang sama 

(taun 1992), Pasukan Bela Diri Jepang dikirim ke Kamboja untuk pertama kalinya. Setelah ini, Pasukan Bela Diri Jepang 

dikirim untuk menolong proses pembangkitan kembali negara Irak dan lain-lain.  

 

Pendirian EU 

Suatu blok ekonomi yang dibentuk oleh 15 negara di Eropa Barat untuk bersaing dengan Jepang dan Amerika Serikat. 

Negara-negara anggota pada tahun 2011mencapai sebanyak 27 negara. 

 

Gempa Besar Hanshin -Awaji  

Pada tanggal 17 Januari tahun 1995, jam 5:46 pagi, terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitude 7,3 skala Richter 

berpusat di bagian utara pulau Awaji. Bencana ini dapat mengakibatkan korban tewas 6.434 orang , korban hilang 3 orang, 

dan korban luka 43.792 orang, kerugian bagunan rumah yang hancur total mencapai sebanyak 105.000 buah, yang hampir 

separuhnya rusak sebanyak 144.000 buah. 

 

Peristiwa Serangan Teroris Serentak di Amerika Serikat 

Pada tanggal 11 September tahun 2001, umpat pesawat dibajak, dua pesawat diantaranya ditabrakkan ke gedung 

‘World Trade Center’ di New York, satu pesawat ditabrakkan ke gedung Depertemen Pertahanan Amerika Serikat 

(Pentagonang) dan satu laginya jatuh. Mengambil angka tanggal kejadian itu, dikenal dengan sebutan ‘911’. Banyak orang 

menjadi korban dari peristiwa ini.   

 

Pertemuan Bilateral antara Perdana Menteri Jepang dan Pimpinan Korea Utara  

Keruntuhan Uni Soviet 



55 

 

Pertemuan kedua peminpin negara（Jun-ichiro Koizumi dan Kim Jong-Il）yang diadakan 2 kali. Yang pertama kali 

diadakan pada tahun 2002 dan berhasil menandatangani ‘Deklarasi Pyongyang antara Jepang dan Korea Utara’. Sebagai 

hasil pertemuan ini, 5 orang warga Jepang yang diculik Korea Utara kembali pulang ke Jepang. Pertemuan kedua kalinya 

diadakan pada tahun 2004.   

 

Perang  Irak 

Pada tahun 2003, Presiden Amerika Serikat, Bush mulai menginvasi Irak dengan alasan negara Irak menyembunyi 

senjata pemusnah masal yang dimilikinya. Akan tetapi senjata pemusnah masal tidak ditemukan.  

 

Bencana Besar di Bagian Timur Jepang 

  Pada  pukul 2:46 tanggal 11 Maret tahun 2011, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9.0 Skala Richter yang berpusat  

lupas pantai Sanriku. Lagi pula terjadi Tsunami yang disebabkan gemoa itu, mengakibatkan kerugian besar di wilayah 

yang sangat luas terutama wilayah Tohoku. Konban tewas dan hilang secara total mencapai lebih dari 19.000 jiwa, terluka 

lebih dari 6.000 orang, kerugian bagunan rumah yang hancur total mencapai lebih dari 120.000 buah, yang hampir 

separuhnya rusak sebanyak 240.000 buah. Selain itu juga, kecelakaan Pembangkit Listrik tenaga Nuklir Fukushima 

Dai-ichi yang mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami ini, mengakibatkan kerugian yang besar seperti ditentukan 

zona evakuasi untuk wilayah yang cukup luas. 

 

 

Ringkasan 

1. Pada akhir tahun 1980-an, perekonomiannya berada dalam kondisi baik yang disebut sebagai Ekonomi Gelembung di 

jepang 

2. Di dunia, dengan runtuhnya Uni Soviet, Perang Dingin yang berlanjut sejak tahun 1945 telah berakhir, prinsip pasar 

menyebar sampai negara-negara mantan Sosialis 

  ◇ Tahun 1989…Tembok Berlin dihancurkan. 

Pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin pada saat 

Konferensi Malta 

Revolusi melanda Eropa Timur, rezim komunis runtuh satu demi satu.. 

 ◇ Tahun 1990…Perang Teluk meletus 

◇ Tahun 1991…Uni Soviet runtuh 

 

3. Dari awal tahun 1990-an, Jepang memasuki zaman resesi yang disebut “Dekade yang hilang”. Bank-bank yang 

dipercaya tidak akan bangkrut juga akhirnya bangkrut, dan memasuki Zaman Es bagi para pengajar untuk mencari 

pekerjaan, ekonomi pun mengalami deflasi. Selain itu, “kabinet koalisi non Partai Liberal Demokrat“dibentuk pada ahun 

1993, maka sistem partai tunggal oleh Partai Liberal Demokrat runtuh. 
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