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ABSTRAK 

 

Zaman yang dianggap berpengaruh dalam pembentukan karakteristik bangsa Jepang 

saat ini adalah zaman Edo atau sering disebut juga zaman Tokugawa (1603-1867).Salah 

satu ciri khas dari feodalisme Tokugawa adalah sistem bakuhan. Sistem ini merupakan 

kebijakan yang dikeluarkan Tokugawa untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan 

shogun (kaum samurai) dan mengontrol daimyo (pengelola tanah). Pada zaman 

Tokugawa, di Indonesia pun, khususnya di Jawa,  terdapat sistem sewa tanah (landelijk 

stelsel) yang dicetuskan oleh Gubernur Raffles yang berasal dari Inggris (1811-1816). 

Sistem sewa tanah ini terus dilakukan pemerintahan kolonial Belanda hingga tahun 

1830. Dalam makalah ini akan dibandingkan sistem bakuhan pada zaman Tokugawa 

dengan sistem sewa tanah di pulau Jawa yang dicetuskan oleh Letnan Gubernur Raffles. 

Sistem bakuhan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah, tetapi memberikan 

dampak yang negatif bagi daerah (han) dan petani, sedangkan sistem sewa tanah, pada 

awalnya dibuat oleh Raffles untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para 

petani. 

 

Kata kunci: feodalisme, Shogun Tokugawa, bakuhan, Gubernur Raffles, sistem sewa 

tanah,  

 

ABSTRACT 

 

The period  is considered to be influential in forming the characteristics of the Japanese 

people today, is often called the Edo or Tokugawa period (1603-1867). One 

characteristic of the Tokugawa feudalism is “bakuhan” system. This system is a policy 

issued by the Tokugawa shogunate government (the samurai) to retain power  and 

control the daimyo (land lords). In the Tokugawa period, in Indonesia, especially Java, 

there is a system of land rent (landelijk stelsel), which was created by the  Governor 

Raffles who came from England (1811-1816). This system of land rent continues to be 

the Dutch colonial rule until 1830. This paper will compare “bakuhan” system in the 

Tokugawa period with land rent system in Java that is ruled by  Governor Raffles. 

Bakuhan system has a positive impact for the government, but a negative impact for the 

region (han) and farmers, while the land rent system by Governor Raffles, was 

originally made to improve people’s welfare, especially farmers. 

 

Key words: feudalism, Tokugawa shogunate, bakuhan, Governor Raffles, land  rent 

system, 
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PERBANDINGAN SISTEM BAKUHAN DAN SISTEM SEWA TANAH RAFFLES  

DI PULAU  JAWA PADA TAHUN 1811-1830 

 

1. Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Zaman yang dianggap berpengaruh dalam pembentukan karakteristik bangsa 

Jepang saat ini adalah zaman Edo atau sering disebut juga zaman Tokugawa (1603-

1867). Nama Edo diambil dari nama ibukota pada masa itu, dan Tokugawa adalah 

nama dari keluarga shogun, sebagai pemimpin pemerintahan di Jepang pada masa 

itu. 

 Pemerintahan Tokugawa dimulai setelah kemenangan Tokugawa Ieyasu 

dalam peperangan Sekigahara yang meletus pada tahun 1600.  Pada tahun 1603, ia 

menerima gelar sei’i taishogun dari Tenno,. Kemudian ia memutuskan untuk 

menjalankan pemerintahan pusat di kota Edo (Tokyo), sehingga pemerintahan 

Tokugawa disebut Edo Bakufu.  

Zaman Edo dianggap sebagai zaman feodal akhir di Jepang, dan feodalisme 

yang dijalankan pada zaman Edo dianggap feodalisme yang sempurna. Feodalisme 

bukan hal yang baru bagi Jepang, karena feodalisme sudah berlangsung lama, yaitu 

sejak zaman Kamakura (1192-1333) dan zaman Muromachi (1333-1573), Salah 

satu ciri khas dari feodalisme Tokugawa adalah sistem bakuhan. Sistem ini 

merupakan kebijakan yang dikeluarkan Tokugawa untuk mempertahankan 

kekuasaan pemerintahan shogun dan mengontrol daimyo.  

Pada zaman Tokugawa, di Indonesia pun, khususnya di Jawa,  terdapat 

sistem sewa tanah (landelijk stelsel) yang dicetuskan oleh Letnan Gubernur Raffles 

yang berasal dari Inggris (1811-1816). Kemudian sistem sewa tanah ini terus 
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dilakukan pemerintahan kolonial Belanda hingga tahun 1830. Berdasarkan hal ini, 

saya merasa tertarik untuk membandingkan sistem bakuhan dengan dengan sistem 

sewa tanah di pulau Jawa yang dicetuskan oleh Letnan Gubernur Raffles. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang akan saya bahas dalam makalah ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah yang disebut dengan sistem bakuhan ? 

2. Bagaimanakah perbedaan sistem bakuhan Tokugawa dengan sistem sewa 

tanah Raffles di pulau Jawa dari tahun 1811-1830, dan apa sajakah 

kesulitan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem ini?  

 

1.3 Tujuan Pembahasan Masalah   

Adapun tujuan dari pembahasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah sistem bakuhan pada zaman Tokugawa. 

2. Mengetahui perbedaan sistem bakuhan Tokugawa dengan sistem sewa 

tanah Raffles di pulau Jawa pada tahun 1811-1830, dan menegtahui apa saja 

kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan system ini. 

 

2. Feodalisme 

Sebelum masuk pada bagian pembahasan, saya merasa perlu untuk 

membahas pengertian feodalisme terlebih dahulu. 

Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin yang biasanya seorang bangsawan, memiliki anak buah yang juga masih 

dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut vazal. Pada 
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vazal ini wajib memberikan upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vazal pada 

gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang 

memberi mereka upeti. Dengan begitu, muncul struktur hirarkis berbentuk piramida 

(http://id.wikipedia.org/wiki/feodalisme)  

 Feudalism refers to general set of reciprocal legal and military obligations 

among the warrior nobility of Europe during middle ages, revolving around the three 

key concepts of lords, vassal, and fiefs (http://en.wikipedia.org/wiki/feodalism) 

  Lord adalah bangsawan yang memiliki tanah (pemilik tanah), vassal adalah 

orang yang diatur/ditugasi oleh pemilik tanah (pengelola tanah), dan fief adalah 

tanah itu sendiri. Hubungan kerjasama antara lord, vassal dan fief merupakan dasar 

dari feodalisme. 

 Sebelum pemilik tanah memberikan tanah kepada seseorang, mereka harus 

memilih dan mengangkat pengelola tanah . Pengelola tanah harus bersumpah  

untuk rela berjuang atas perintah pemilik tanah dan bersumpah untuk senantiasa 

loyal terhadap perintah pemilik tanah. Setelah selesai pengangkatan, maka 

terbentuk hubungan feodal antara mereka berdua, dan mereka harus memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing.  

 Kewajiban utama pemilik tanah adalah, mereka memberikan tanah dan 

menggaji pengelola tanah, Selain itu, pemilik tanah berkewajiban untuk memelihara 

tanah tersebut, karena pemilik tanah hanya meminjamkannya kepada pengelola 

tanah, dan pengelola tanah berhak untuk mengumpulkan pembayaran pajak dari 

tanah tersebut. Tugas pemilik tanah yang lain adalah melindungi tanah serta 

pengelola tanah.  

 Tugas utama pengelola tanah adalah memberikan upeti (aid) kepada pemilik 

tanah. Pengelola tanah harus bersedia berjuang apabila diminta oleh pemilik tanah. 
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Pengelola tanah juga harus bersedia mendatangi pemilik tanah apabila dipanggil  

oleh pemilik tanah. Pengelola tanah harus memberikan hasil panen dari tanah yang 

ia kelola kepad pemilik tanah.  

 Hubungan pemilik dan pengelola tanah dalam feodalisme, berkisar pada 

tanah garapannya. Luas tanah yang akan diberikan kepada pengelola tanah 

berbeda, tergantung kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik tanah. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/feodalism) 

 

3. Pembahasan 

3.1  Sistem Bakuhan 

 Yang menjadi pemilik tanah pada Feodalisme Tokugawa adalah shogun, dan 

pengelola tanah adalah daimyo. Shogun memberikan tanah (ryouchi) kepada 

daimyo. Kemudian, daimyo diberikan kebebasan untuk mengelolanya. Tanah yang 

dikelola daimyo disebut han. Luas han bermacam-macam, tetapi paling sedikit luas 

tanah tersebut dapat menghasilkan 10 ribu koku beras. Ada juga daimyo yang 

mengelola tanah dengan luas  1 juta koku beras.  

Tetapi, tanah yang dianggap penting, misalnya pelabuhan besar, kota, dan 

tambang, tidak diberikan kepada daimyo. Tanah yang dianggap penting tersebut, 

langsung dikelola oleh shogun (Bakufu). Tanah yang dikelola langsung oleh bakufu 

luasnya kira-kira seluas tanah yang menghasilkan 4 juta koku beras per tahun. 

Misalnya, kota Osaka, Kyoto, Nagasaki, Nara, Sado. Bahkan bakufu didaerah Edo 

sendiri, mengelola seperempat luas tanah seluruh Jepang.   

Sistem pemerintahan berdasarkan pengelolaan tanah seperti ini disebut 

Bakuhan (bakufu-han). Pendek kata, sistem bakuhan adalah sistem pemerintahan 

yang berdasarkan mekanisme pemerintahan semi otonomi atau desentralisasi. 
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Pemerintahan Bakufu bertindak sebagai pemerintah pusat , sedangkan han sebagai 

daerah administratif atau setingkat propinsi. Shogun adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi bakufu, sedangkan daimyo adalah pemegang kekuasaan tertinggi han.  

 Jumlah daimyo pada masa Tokugawa berkisar antara 260-270 orang, dan  

satu han dipimpin satu daimyo. Berdasarkan kedekatan hubungannya dengan 

shogun Tokugawa,  daimyo dibagi menjadi tiga golongan seperti berikut ini : 

1. Shinpan daimyo  : daimyo yang merupakan keturunan langsung dari      

                                      Tokugawa 

2. Fudai daimyo : daimyo yang menjadi pengikut Tokugawa Ieyasu ketika  

                                        ia berkuasa di Mikawa. 

      3. Tozama daimyo : daimyo yang diangkat oleh Tokugawa Ieyasu ketika  

                                         Perang Sekigahara. 

Untuk  mengontrol para daimyo dan menghindari perebutan kekuasaan, pemerintah 

Tokugawa membuat peraturan-peraturan sebagai berikut : 

1. Para daimyo yang dianggap paling setia, ditempatkan di sekitar Edo, dan 

para daimyo yang dianggap kurang setia, ditempatkan di wilayah yang jauh 

dari Edo, seperti di Kyushu atau Hokkaido. 

2. Tokugawa Hidetada, Tokugawa ke-2, membuat peraturan Kinchu Narabini 

Kuge Shohatto, yaitu kaisar tidak boleh ikut melibatkan diri dalam kehidupan 

politik., tetapi ia harus memperdalam bidang seni, seperti puisi waka; 

kenaikan pangkat para bangsawan (kuge) harus seiizin bakufu,;  dan para 

daimyo tidak boleh menghadap langsung kepada kaisar atau memasuki 

istana kaisar di Kyoto 

3. Tokugawa Iemitsu, Tokugawa ke-3, membuat peraturan buke shohatto pada 

tahun 1615, yaitu : para daimyo yang tidak mematuhi peraturan shogun, akan 
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dicabut nama keluarganya, dan para daimyo dilarang membangun atau 

memperbaharui benteng-benteng di daerah tanpa sepengetahuan bakufu. 

4. Tokugawa Iemitsu, Tokugawa ke-3, membuat peraturan sankin koutai, yaitu 

peraturan yang menetapkan  bahwa daimyo beserta anak istrinya menetap 1 

tahun di Edo, kemudian 1 tahun berikutnya daimyo kembali dan menetap di 

han, sementara istri beserta anaknya tetap tinggal di Edo. Mereka seolah-

olah menjadi sandera bagi daimyo. Kebijakan ini memang menguntungkan 

bagi bakufu, tetapi sangat merugikan bagi han, karena untuk melakukan 

sankin koutai, han harus mengeluarkan biaya besar, yang lama kelamaan 

menimbulkan masalah perekonomian yang cukup besar di han. 

5. Bakufu membagi masyarakat menjadi empat lapisan masyarakat, yaitu bushi 

(samurai) sebagai lapisan tertinggi, noumin (petani) lapisan kedua, 

kousakunin (pengrajin) lapisan ketiga dan shounin (pedagang) lapisan 

keempat. Sistem pelapisan ini sering disingkat menjadi shi-nou-kou-shou. 

Sebenarnya terdapat kalangan yang lebih rendah dari pedagang, yaitu kaum 

eta / hinin. Mereka dianggap sebagai budak yang tidak dihargai harkat 

kemanusiannya. Dari 30 juta penduduk Jepang pada awal zaman Edo, jumlah 

samurai adalah 6 %, petani 85 %, pengrajin dan pedagang 6%, serta kelas 

lain, termasuk kaum eta/hinin adalah 3 %. Edo bakufu pun mengatur tempat 

tinggal mereka. Samurai tinggal di istana, petani di desa, pengrajin dan 

pedagang tinggal di kota 

6. Bakufu  mengontrol petani dengan membentuk unit-unit desa yang disebut 

gonin gumi (rukun tetangga yang terdiri dari lima rumah tangga). Mereka yang 

menjaga sistem keamanan lingkungan, mengumpulkan pajak, dan 

melaporkan penyelewengan kepada kepala desa, yang biasanya dipegang 



 7

oleh honbyakusho (petani yang kaya dan memiliki tanah yang luas). 

Kemudian kepala desa melaporkan ke han, kemudian dilanjutkan ke bakufu. 

Selain honbyakusho, ada golongan petani yang tidak kaya, buruh tani,  yaitu 

mizunomi.  

7. Petani dilarang berpindah tempat tinggal, dilarang pindah pekerjaan, dilarang 

menjual sawah-ladangnya, dilarang menanami tanah dengan tanaman lain, 

kecuali tanaman yang ditentukan bakufu, harus membayar pajak yang telah 

ditentukan, dan petani harus berhemat. 

 

3.2 Sistem sewa tanah (landelijk stelsel) 

 Pada tahun 1811-1816, pulau Jawa diduduki oleh Inggris, Utusan Inggris 

yang memerintah pulau Jawa pada masa ini adalah Letnan Gubernur Raffles. 

Selama masa lima tahun tersebut, diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang 

berbeda dengan masa pemerintahan Kolonial Belanda sebelumnya. 

 Azas pemerintahan sementara dari Raffles, sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman Inggris di India. Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di 

Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu dijalankan oleh VOC yang 

bekerjasama dengan raja-raja dan para bupati, dan menghapus segala penyerahan 

wajib dan pekerjaan rodi yang selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya petani. 

Raffles ingin memberikan kebebasan berusaha dan kepastian hokum kepada para 

petani tersebut.  

 Sistem VOC yang selama ini telah dijalankan, diganti dengan suatu sistem 

pertanian yang membebaskan para petani untuk menanam tanaman dagangan 

(cash crops) yang dapat diekspor ke luar negeri. Dalam menjalankan sistem ini, 

Raffles berpatokan kepada tiga aspek berikut ini : 
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1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib serta pekerjaan rodi perlu 

dihapuskan. Rakyat dibebaskan untuk menentukan sendiri jenis tanaman 

yang akan ditanam, tanpa unsur paksaan apapun dan diadakan promosi 

penanaman tanaman perdagangan untuk ekspor.  

2. Peranan bupati dan pemungut pajak dihapuskan, dan sebagai gantinya, 

mereka ditempatkan pada bagian integral dari pemerintahan kolonial dengan 

azas pemerintahan seperti di negara-negara Barat. Mereka diberi gaji dalam 

bentuk uang sebagai pengganti ajsa mereka terahdap pemerintah Kolonial, 

sehingga mereka kehilangan tanah yang dahulu mereka miliki dan pekerjaan 

rodi dari penduduk rakyat yang tinggal di tanah miliknya tersebut.  

Para bupati dan kepala pemerintahan di tingkat yang lebih rendah, harus     

memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum, yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintahan tidak langsung 

(desentralisasi) yang dilakukan oleh raja dan kepala tradisional digantikan 

dengan pemerintahan langsung (sentralisasi), sehingga sumber penghasilan 

mereka yang tradisional dihilangkan. Fungsi pemerintahan yang mereka 

lakukan sebelumnya dilakukan langsung oleh pegawai dari Eropa. Kemudian 

Raffles mengadakan asisten residen, untuk mendampingi dan mengawasi 

para bupati, dan pengawas pamongpraja yang mengawasi penghasilan yang 

diperoleh dari tanah (opzieners der landelijke inkomsten).  

3. Pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, dan para petani adalah penyewa 

tanah milik pemerintah. Mereka diwajibkan membayar sewa tanah (land rent.) 

Pelaksanaan sistem sewa tanah ini, tidak meliputi keseluruhan pulau Jawa. 

Misalnya sistem sewa tanah tidak dilakukan di Batavia dan daerah Parahyangan, 

karena tanah di Batavia pada umumnya adalah tanah milik swasta, dan di daerah 
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Parahyangan  dipertahankan oleh Belanda dengan sistem tanam paksa kopi, karena 

memberikan keuntungan besar bagi Belanda 

Walaupun Raffles hanya berada di pulau Jawa selama lima tahun, tetapi 

kebijakannya mempengaruhi pandangan pejabat pemerintah Belanda selanjutnya. 

Oleh karena itu, sistem sewa tanah ini terus dilanjutkan oleh pemerintah kolonial 

Belanda Gubernur Jendral Van der Capellen (1816-1826), kemudian Komisaris 

Jendral du Bus de Gisignies (1826-1830). Tetapi sistem ini dihentikan ketika 

pemerintahan colonial Belanda Van den Bosch, yang memerintah sejak tahun 1830, 

karena dianggap kurang menguntungkan bagi Belanda, sehingga mereka 

mengembalikan kembali ke sistem tanam paksa. 

Permasalahan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai contoh adalah penanaman kopi. Penanaman kopi pada awal abad 

ke-19   merupakan tanaman perdagangan terpenting di pulau Jawa, tetapi di 

bawah sistem sewa tanah, terjadi kemunduran yang berarti. Salah satu sebab 

dari kegagalan ini adalah kurangnya pengalaman petani dalam menjual 

tanaman mereka di pasaran bebas, sehingga mereka sering 

menyerahkannya kepada kepala desa. Hal ini mengakibatkan para kepala 

desa tersebut sering menipu petani atau pembelinya. Pada masa ini, 

walaupun kekuasaan kepala desa telah dihapuskan, tetapi pada 

kenyataannya kebiasaan tradisional mereka untuk menghormati dan bekerja 

kepada kepala desa masih tetap ada 

2. Selain itu , terdapat kegagalan pada pemungutan sewa tanah. Pada masa 

sebelumnya, pajak yang diberikan kepada VOC adalah berupa beras, yang  

ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Para kepala desa diberikan 
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kebijakan penuh untuk menentukan jumlah pungutan wajib yang harus 

dibayarkan petani, sehingga para kepala desa sering bertindak sewenang-

wenang dalam pungutan wajib ini. Tetapi pemungutan sewa tanah dalam 

sistem sewa tanah yang dilakukan per-orangan pun mengalami kesulitan, 

karena tidak tersedianya keterang yang jelas akan dan dapat dipercaya untuk 

penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh tiap kepala. Oleh karena itu, 

di luar dugaan pungutan sewa tanah ini malah memberatkan rakyat. 

 

4. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat saya simpulkan beberapa 

hal berikut ini : 

1. Bakuhan adalah gabungan dari bakufu dan han .Sistem Bakuhan merupakan 

ciri khas feodalisme pada  zaman Tokugawa.  Sistem bakuhan adalah sistem 

pemerintahan yang berdasarkan mekanisme pemerintahan semi otonomi 

atau desentralisasi. Pemerintahan Bakufu bertindak sebagai pemerintah 

pusat , sedangkan han sebagai daerah administratif atau setingkat propinsi. 

Shogun adalah pemegang kekuasaan tertinggi bakufu, sedangkan daimyo 

adalah pemegang kekuasaan tertinggi han.  Kemudian, daimyo diberikan 

kebebasan untuk mengelolanya. Tanah yang dianggap penting tersebut, 

langsung dikelola oleh shogun (Bakufu). Tanah yang dikelola langsung oleh 

bakufu luasnya kira-kira seluas tanah yang menghasilkan 4 juta koku beras 

per tahun. 

2. Perbedaan yang menonjol dari sistem bakuhan dengan sistem sewa tanah 

yang dicetuskan oleh Raffles, dan dilaksanakan  di pulau Jawa pada tahun 

1811-1830 adalah sebagai berikut : 
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- Untuk mengontrol para pengelola tanah, shogun menggunakan sistem 

desentralisasi, sedangkan Raffles menghapuskan desentralisasi dan 

menggantinya dengan sentralisasi  

- Para petani diharuskan berhemat dan membayar pajak secara kolektif 

dan para daimyo melakukan sankin koutai, sedangkan Raffles yang 

mengharapkan peningkatan kesejahteraan petani, memberlakukan 

pungutan sewa tanah secara per-orangan. 

- Shogun tidak memperbolehkan petani menanam tanaman selain yang 

ia perintahkan, sedangkan Raffles memberikan kebebasan kepada 

para petani untuk menanam tanaman perdagangan yang dapat 

diekspor. 

2. Sistem bakuhan memberikan dampak yang positif bagi bakufu, tetapi 

memberikan dampak yang negatif bagi han dan petani,. Sankin koutai 

menyebabkan kemunduran ekonomi bagi han karena menguras keuangan 

han, ,dan pembayaran pajak yang memberatkan petani. Sistem sewa tanah, 

yang pada awalnya dibuat oleh Raffles untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat , ternyata pada kenyataannya mengalami berbagai masalah pula, 

seperti ketidakjelasan jumlah sewa tanah yang harus dibayarkan, dan rakyat 

masih dipengaruhi kebiasaan tradisional pada masa sebelumnya.  
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