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BAB III 

PROSES TERJADINYA PERANG SEKIGAHARA 

 

 

Pada masa Hideyoshi melakukan invasi ke Korea pasukan Tokugawa 

Ieyasu tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Tokugawa Ieyasu lebih 

memilih untuk memberikan dukungan ekonomi terhadap pasukan Hideyoshi 

daripada turut serta dalam pertempuran. Tokugawa menggunakan kesempatan ini 

untuk menstabilkan para daimyo bawahannya agar tidak melakukan 

pemberontakan atas kekuasaanya. Kekuasaan Tokugawa semakin besar ketika 

menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Lima Menteri Senior, yang bertugas 

untuk menjaga keselamatan Hideyori.
1
 Setelah lahirnya putra Hideyoshi yang 

bernama Hideyori tersebut pemerintahan Hideyoshi terbagi dalam dua faksi yaitu 

faksi birokrat dan faksi militer terjadi.  

Kelahiran putra Hideyoshi tersebut juga mengakibatkan terjadinya tragedi 

dalam keluarga Hideyoshi dengan adanya peristiwa kematian Toyotomi 

Hidetsugu yang bertindak sebagai kanpaku harus mengakhiri hidupnya dengan 

bunuh diri bersama dengan anggota keluarganya atas permintaan dari Hideyoshi. 

Ishida Mitsunari merupakan orang yang berada dibalik tragedi yang menimpa 

keluarga Toyotomi Hidetsugu. Ishida Mitsunari juga turut serta dalam  Istana 

Odawara yang dikuasai klan Gohōjō. Berperan sebagai perantara dalam 

pertemuan Satake Yoshinobu dengan Hideyoshi. Ishida Mitsunari juga turut serta 

dalam penyerangan Istana Tatebayashi dan Istana Oshi. Bertugas melakukan 

                                                           
1
 Curtis Anderssen, A Short History of Japan, (Australia: Allen&Unwin, 

2002), hlm. 64. 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istana_Odawara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istana_Odawara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klan_Gohojo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satake_Yoshinobu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istana_Tatebayashi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istana_Oshi&action=edit&redlink=1
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survei ke Oshu, memadamkan pemberontakan Ikko-Ikki.
2
 Pada tahun yang sama 

ditunjuk sebagai penguasa Istana Sawayama di provinsi Ōmi yang bernilai 

190.000 koku. Selama Perang Tujuh Tahun penaklukkan Joseon Ishida Mitsunari 

dipanggil bersama-sama dengan Mashita Nagamori dan Ōtani Yoshitsugu oleh 

Hideyoshi untuk bersama-sama menaklukkan Joseon.  

Kato Kiyomasa yang merupakan salah satu panglima perang terbaik yang 

dimiliki oleh Hideyoshi merasa tidak puas terhadap sikap Hideyoshi yang 

memanggil Ishida Mitsunari kedalam gabungan pasukan penakluk Joseon. Kato 

Kiyomasa beranggapan bahwa pertempuran harus dilakukan oleh golongan militer 

dan tidak melibatkan orang sipil. Hal ini menyulut konflik diantara golongan 

militer dan golongan birokrat. Konflik ini dapat dipadamkan oleh adik dari 

Hideyoshi untuk beberapa saat namun ketika adik dari Hideyoshi dan Maeda 

Toshiie meninggal, konflik antara golongan militer dan golongan birokrat tidak 

dapat terelakkan lagi. Konflik langsung antara kedua kubu terjadi dan golongan 

militer dibawah pimpinan Kato Kiyomasa berhasil memenangkan pertempuran. 

Kekalahan Ishida Mitsunari tersebut membuat Tokugawa Ieyasu 

memberikan hukuman tahanan rumah kepada Ishida Mitsunari yang telah 

membuat keributan dalam pemerintahan. Ishida dalam penahanan tersebut 

kemudian merencanakan pemberontakan terhadap Tokugawa Ieyasu. Di Istana 

                                                           
2
 Pemberontakan Ikko-Ikki merupakan pemberontakan yang dilakukan 

oleh para biksu yang terjadi dalam periode sengoku. Dalam periode sengoku 

kekuatan dari kaum biksu dapat dikatakan kuat, karena bahwa biksu pada masa itu 

adalah biksu militer yang dapat berubah menjadi pasukan bayaran. Hal tersebut 

menjadikan kebencian dari para penguasa terhadap kaum biksu yang dapat 

dijadikan pasukan bayaran yang tentu saja hal tersebut dapat menjadi ancaman 

bagi para penguasa. Stephen Turnbull, Japanese Warrior Monk AD 950-

1603,(Osprey Publishing Ltd. 2003).hlm.15-20. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istana_Sawayama&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Koku
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Tujuh_Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Korea
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mashita_Nagamori&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Otani_Yoshitsugu
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Swayama beserta anggota dewan lima menteri pelaksana pemerintahan lainnya. 

Tindakan tersebut diambil oleh Ishida Mitsunari agar dapat kembali menjadi 

pejabat pemerintahan kembali apabila berhasil memenangkan pertempuran 

dengan Tokugawa Ieyasu. Ishida Mitsunari mulai menggalang kekuatan besar 

seperti Mori Hidemoto yang pada awalnya ditunjuk oleh Ishida Mitsunari untuk 

menjadi pemimpin pasukan gabungan yang diciptakan oleh Ishida Mitsunari. 

Ishida Mitsunari dengan berbagai prestasi yang dicapainya tersebut 

menjadikan dirinya tangan kanan dari Hideyoshi. Ishida Mitsunari dengan 

kepercayaan yang diperoleh dari Hideyoshi pengaruh dari Ishida Mitsunari inilah 

yang kemudian menjadi mala petaka bagi Klan Toyotomi. Terutama ikut campur 

dalam urusan Toyotomi Hideyori, Ishida Mitsunari berusaha menghasut 

Hideyoshi untuk menekan posisi dari Hidetsugu dan pada akhirnya berakibat pada 

tindakan seppuku yang dilakukan oleh Hidetsugu beserta keluarganya. Hal inilah 

yang dikemudian hari menjadikan faksi militer semakin tidak menyukai tindakan 

dari Ishida Mitsunari. Kekalahan pasukan Jepang dalam menaklukkan Korea yang 

pada akhirnya mengalami kegagalan menjadi sebuah permasalahan baru dalam 

pemerintahan yang dikuasai oleh Dewan Lima Menteri Senior. 

Kekuasaan besar yang dimiliki oleh Tokugawa dimanfaatkan untuk 

menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Keberadaan Tokugawa Ieyasu yang lebih 

condong ke kubu militer mengakibatkan rasa ketidakpuasaan para anggota Dewan 

Lima Pelaksana Pemerintahan yang dikuasai oleh Ishida Mitsunari. Hal tersebut 

berhubungan dengan konflik yang terjadi antara faksi birokrat dan faksi militer 

yang sudah belangsung sejak invasi Korea yang pertama Konflik tersebut 
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dimanfaatkan oleh Tokugawa untuk mendapatkan dukungan dari faksi militer 

untuk memperkuat kekuasaanya. Tokugawa memanfaatkan konflik yang terjadi 

diantara para faksi birokrat dan militer untuk menyingkirkan lawan-lawan politik 

nya, serta mengamankan posisinya sebagai anggota dewan lima menteri senior. 

Keberadaan kekuasaan Tokugawa Ieyasu kemudian memunculkan koalisi 

anti Tokugawa, yang didalamnya terdapat Ishida Mitsunari sebagai salah satu 

pendirinya. Mereka berusaha untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang  

dikuasai oleh Tokugawa setelah meninggalnya Hideyoshi dan Maeda Toshiie. 

Selain karena kecakapannya dalam hal birokrasi Ishida Mitsunari merupakan 

seorang yang licik dalam pemerintahan. Ishida Mitsunari berusaha mengambil 

keuntungan dari ketidak sukaan dari para daimyo lain terhadap kekuasaan 

Tokugawa Ieyasu dengan mengumpulkan para daimyo tersebut untuk melakukan 

penyerangan kepada Tokugawa. Ishida Mitsunari berharap dapat mendapatkan 

keuntungan dengan berada dibalik Hideyori untuk mengumpulkan kekuatan 

dalam menghadapi Tokugawa Ieyasu.    

 

A. PASUKAN BARAT DAN TIMUR 

1. PASUKAN TOKUGAWA 

Pada masa pemerintahan Hideyoshi terjadi invasi ke Korea yang 

melibatkan hampir seluruh daimyo di Jepang. Invasi ini merupakan bagian 

dari impian Hideyoshi untuk menaklukkan China. Daimyo bawahan Hideyoshi 

dikirim ke Korea untuk menaklukkan negeri itu. Selama Perang Tujuh tahun 

tersebut pasukan Hideyoshi mengalami kerugian yang besar. Pasukan terbaik 

yang dimiliki oleh para daimyo bawahan Hideyoshi banyak yang gugur dalam 
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pertempuran. Tokugawa Ieyasu merupakan salah satu daimyo yang memiliki 

daerah kekuasaan yang besar. Tokugawa Ieyasu merupakan daimyo yang 

berkuasa di daerah Kanto. Daerah yang diperoleh Tokugawa merupakan hasil 

dari konfik dengan Hideyoshi pada tahun 1584-1585, yang pada akhirnya 

diselesaikan dengan perjanjian.
3
  

Tokugawa Ieyasu yang tidak turut serta dalam Perang Tujuh Tahun 

tersebut menggalang kekuatan dengan bekerjasama dengan para daimyo lain. 

Tidak seperti daimyo lain seperti Mori Terumoto yang memakai pasukan 

regulernya untuk menyerang Korea. Sebelum meninggal, Hideyoshi 

menciptakan Dewan Perwalian, yang dipergunakan untuk menjalankan 

pemerintahan atas nama Hideyori yang masih kecil. Dewan Perwalian yang 

diciptakan oleh Hideyoshi telah menjadi salah satu penyebab meletusnya 

peperangan antar daimyo.  

Pada saat perang yang terjadi di Korea, pemerintahan di Jepang 

dikendalikan oleh Dewan Perwalian. Namun Dewan Perwalian yang tercipta 

tersebut kemudian menjadi alat bagi Tokugawa Ieyasu untuk meraih 

kekuasaan atas Jepang. Hal tersebut dipergunakan Tokugawa menyingkirkan 

lawan-lawan politiknya. Konflik yang terjadi antara faksi birokrat dan militer 

menempatkan posisi Tokugawa kedalam posisi yang menguntungkan 

Tokugawa yang berpihak pada faksi militer. Dukungan dari faksi militer 

                                                           
3
 Perjanjian antara Tokugawa Ieyasu dan Hideyoshi menyatakan bahwa 

Tokugawa akan diberikan daerah kekuasaan di daerah Kanto. J.L.Norton, Jepang 

Purba, (Jakarta: Tira Pustaka,1983), hlm. 144. 
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tersebut menciptakan koalisi pasukan yang pada saat ini disebut pasukan timur 

pimpinan Tokugawa Ieyasu.  

Pasukan timur dibawah pimpinan Tokugawa Ieyasu merupakan 

pasukan regular yang dimiliki Hideyoshi. Kemampuan Tokugawa dalam 

strategi peperangan dan juga kondisi pertempuran di Korea dimanfaatkan 

Tokugawa untuk bekerjasama dengan daimyo lainnya. Tokugawa Ieyasu juga 

memanfaatkan konflik yang terjadi antara faksi birokrat dan faksi militer, yang 

didalamnya Tokugawa lebih berpihak pada faksi militer. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh kekuasaan setelah wafatnya Hideyoshi. Selama 

pertempuran di Korea, terjadi rencana pembunuhan terhadap Tokugawa yang 

dilakukan oleh Maeda Toshinaga. Namun pada akhirnya Maeda Toshinaga 

menyatakan loyalitasnya kepada Tokugawa dengan mengirim ibunya ke 

Tokugawa Ieyasu. 

Pasukan Tukugawa Ieyasu yang bertempur dalam Perang Sekigahara 

terdiri dari pasukan yang berada dalam pengaruh kekuasaan Tokugawa dan 

para pendukung faksi militer. Pasukan Tokugawa antara lain terdiri dari, 

pasukan yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu berjumlah 30.000 prajurit, 

pasukan Honda Tadakatsu berjumlah 500 prajurit, Hosokawa Tadaoki 

membawa pasukan berjumlah 5000 prajurit, Li Naomasa  dengan pasukannya 

berjumlah 3600 prajurit, Matsudaira Tadayoshi (3600 prajurit), Tsutsui 

Sadatsugu (2850 prajurit), Arima Toyouji (900 prajurit), Asano Yukinaga 

(6510 prajurit), Fukushima Masanori (6000 prajurit), Ikeda Terumasa (4560 

prajurit), Ikoma Kazumasa (1830 prajurit), Kanamori Nagachika (1140 
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prajurit), Kato Yoshiaki (3000 prajurit), Kuroda Nagamasa (5400 prajurit), 

Kyogoku Takamoto (3000 prajurit), Oda Yuraku (450 prajurit), Tanaka 

Yoshimasa (3000 prajurit), Terazawa Hirotaka (2400 prajurit), Todo Takatora 

(2490 prajurit), Yamanaouchi Katsutoyo (2058 prajurit), dan Yosidha 

Sigekatsu dengan jumlah prajurit 1200 orang.
4
 

Daimyo yang bergabung dalam pasukan Tokugawa sebagian besar 

merupakan para daimyo yang turut serta dalam invasi ke Korea. Kekalahan 

yang dialami oleh Pasukan Hideyoshi dalam penyerbuan ke Korea 

menyebabkan kerugian bagi para daimyo. Kerugian besar yang dialami oleh 

para daimyo menyebabkan kekecewaan terhadap Hideyoshi. Hal ini 

dimanfaatkan oleh Tokugawa untuk menambah kekuatan dengan melakukan 

kerjasama dengan para daimyo yang kecewa dengan Hideyoshi. Terutama 

kecewa atas keputusan faksi birokrat yang menarik kembali pasukan dari 

Korea. Pasukan Tokugawa sebagian besar merupakan pasukan Hideyoshi 

yang turut serta dalam invasi ke Korea. Dalam pasukan timur yang berada 

dalam komando Tokugawa Ieyasu, terdapa Kato Kiyomasa yang merupakan 

anak didik Hideyoshi yang loyal. 

Pasukan Tokugawa tersebar dalam dua jalur perjalanan yaitu, jalur 

Nakasendo dan jalur Tokaido.
5
 Pasukan tersebut memiliki tujuan yang 

berbeda untuk menjalankan strategi yang diterapkan oleh Tokugawa. Kedua 

                                                           
4
 Anthony J. Bryant, Sekigahara the Final Struggle of Power, (United 

Kingdom: Osprey Publishing, 2002), hlm. 25. 
 
5
 Frank Brinkley, A History of Japanese People, (Japan: Blackmask, 2007), 

hlm. 403. 
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pasukan besar tersebut setelah menjalankan tugasnya bergabung di daerah 

Mino untuk bergabung bersama dan kemudian kendali kedua pasukan tersebut 

diambil alih oleh Tokugawa Ieyasu. Namun pada saat perang berlangsung 

pasukan regular Tokugawa Ieyasu yang dipimpin oleh Hidedata terlambat 

datang untuk membantu pasukan timur untuk meraih kemenangan. 

 

2. PASUKAN ISHIDA MITSUNARI  

Ishida Mitsunari merupakan daimyo yang berpengaruh di bidang 

administrasi pemerintahan, Ishida Mitsunari mengabdi pada Hideyoshi pada 

saat masih berumur 15 tahun. Ishida Mitsunari memiliki daerah kekuasaan di 

kota Ishida, provinsi Omi. Ishida Mitsunari banyak membantu dalam 

pemerintahan Hideyoshi diantaranya adalah keikut sertaannya dalam 

penyerangan ke Chugoku. Selain itu Ishida Mitsunari berjasa dalam urusan 

birokrasi dengan musuh-musuh Hideyoshi, Ishida Mitsunari pernah mengirim 

surat kepada penasehat klan Uesugi yang bernama Naoe Kanetsugu dengan 

tujuan menjalin persekutuan antara Klan Toyotomi dan klan Uesugi. Pada 

tahun yang sama menjadi penguasa Istana Minakuchi yang bernilai 

40.000 koku.  

Ishida Mitsunari merupakan salah satu anggota pemerintahan dalam 

pemerintahan Hideyoshi. Mitsunari adalah salah satu anggota dari Dewan 

Perwalian yang diciptakan oleh Hideyoshi. Dalam pemerintahan Ishida 

Mitsunari mendukung faksi birokrat yang mendukung istri Hideyoshi yang 

bernama Yodogimi. Dengan kekuasaan yang diperoleh dari Dewan Perwalian 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klan_Uesugi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Naoe_Kanetsugu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istana_Minakuchi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Koku
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tersebut Mitsunari mencoba untuk menjatuhkan kekuasaan Tokugawa dalam 

Dewan Perwalian. Usaha pertama untuk menjatuhkan posisi Tokugawa gagal 

karena terjadi bentrokan dengan Kato Kiyomasa dan berakhir dengan 

kekalahan pada pihak Mitsunari.
6
 

Kekalahan yang diterima oleh Ishida Mitsunari menyebabkan dirinya 

harus dipecat dari Dewan Perwalian karena dianggap menyebabkan 

kerusuhan. Mitsunari kemudian dikenakan tahanan rumah oleh Tokugawa 

Ieyasu. Setelah hukuman tahanan rumah yang diterima oleh Ishida Mitsunari 

berakhir, Mitsunari kembali menjalin hubungan dengan para anggota Dewan 

Pelaksana Pemerintahan yaitu, Asano Nagamasa, Ono Harunaga, Mashida 

Nagamori dan Ankouji Enkei. Pada tahun 1600 Tokugawa mengirim pasukan 

untuk menghukum Uesugi Kagekatsu yang telah memperkuat diri dengan 

menambah pasukan. Mengetahui hal tersebut Ishida Mitsunari kemudian 

mengundang Otani Yoshitsugu untuk bergabung dengan pasukan Ishida 

Mitsunari untuk menghancurkan Tokugawa.   

Ishida Mitsunari kemudian menciptakan pasukan yang antara lain 

terdiri dari, Kikawa Hiroe, Mori Hidemoto, Ankouji Enkei, Kobayakawa 

Hideaki, Otani Yoshitsugu, Konishi Yukinaga, Shimazu Yoshihiro dan 

Chosokabe Morichika. Koalisi pasukan yang diciptakan oleh Ishida Mitsunari 

pada saat ini disebut dengan pasukan barat. Pasukan yang dibentuk oleh Ishida 

                                                           
6
 http://id.m.wikipedia.org.wiki//Pertempuran_sekigahara diakses pada 29 

Juni 2011. 
 

http://id.m.wikipedia.org.wiki/Pertempuran_sekigahara
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Mitsunari ini kemudian mendapat dukungan dari Mori Terumoto.
7
 Pasukan 

barat yang mendapat dukungan dari Mori Teromoto, merasa sudah siap untuk 

terjun berperang ke medan pertempuran.  

Pada saat pecahnya Perang Sekigahara pasukan barat yang dipimpin 

oleh Ishida Mitsunari disokong oleh pasukan yang terdiri dari, Kikawa Hiroe 

(3000 prajurit), Mori Hidemoto (15.000 prajurit), Ankouji Enkei (1800 

prajurit), Shima Sakon (1000 prajurit), Gamo Bitchu (1000 prajurit), Akaza 

Naoyasu (600 prajurit), Ishida Mitsunari (4000 prajurit), Kobayakawa Hideaki 

(15.600 prajurit), Konishi Yukinaga (4000 prajurit), Kuchiki Mototsuna (600 

prajurit), Natsuka Masaie (1500 prajurit), Ogawa Suketada (2100 prajurit), 

Otano Yoshitsugu (600 prajurit), Otani Yoshikatsu Dan Kinoshita Yorichika 

(3500 prajurit), Shimazu Yoshihiro (1500 prajurit), Shimazu Toyohisa (750 

prajurit), Toda Shigemasa dan Hiratsuka Tamehiro (1500 prajurit), pendukung 

Hideyoshi (2000 prajurit), Ukita Hideie (17.000 prajurit), Wakizaka Yasuharu 

(990 prajurit), dan Chosokabe Morichika (6600 prajurit).
8
 

Pasukan barat memiliki tujuan yang untuk melindungi Yodogimi dan 

putranya yang bernama Hideyori. Pasukan barat merupakan hasil dari 

penjabaran faksi birokrat yang bertikai pada masa pemerintahan Hideyoshi 

dan berkembang menjadi konflik langsung pada saat kematian Hideyoshi dan 

Maeda Toshiie. Jumlah prajurit yang ada ini masiih belum sepenuhnya jumlah 

yang dimiliki oleh pasukan barat dan timur, hal tersebut dikarenakan adanya 

                                                           
7
 Ibid., 

 
8
 Ibid. lihat lampiran 2 hlm. 104. 
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peperangan yang terjadi selain pada pusat pertempuran di Sekigahara, 

pertempuran juga terjadi di seluruh penjuru Provinsi Mino.   

 

B. Proses Berlangsungnya Perang Sekigahara 

Perang Sekigahara ditandai dengan pergerakan dan perkembangan 

pasukan yang dilakukan oleh Uesugi Kagekatsu. Pada tahun 1600 terjadi 

pertumbuhan dan pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Uesugi Kagekatsu. 

Tokugawa Ieyasu yang menyadari pergerakan ini kemudian mengirimkan surat 

kepada Uesugi Kagekatsu untuk mendapat penjelasan terhadap pergerakan 

pasukannya. Namun surat yang dikirim oleh Tokugawa Ieyasu ditanggapi dingin 

oleh Uesugi Kagekatsu.
9
  

Pada bulan Juli, Tokugawa mengumpulkan para daimyo bawahannya 

untuk menghukum Uesugi Kagekatsu. Ketika Tokugawa sedang melakukan 

pergerakan ke Istana Oyama, pada bulan agustus Istana Fushimi diserang oleh 

pasukan gabungan pimpinan Ishida Mitsunari, dan berhasil menguasai Istana 

Fushimi pada tanggal 6 September 1600.
10

 Tokugawa Ieyasu yang berhasil 

menguasai Istana Oyama pada tanggal 29 Agustus 1600 setelah mendengar kabar 

penyerangan Istana Fushimi kembali ke Edo untuk mengumpulkan pasukannya 

untuk menghadapi pertempuran. 

                                                           
9
 Uesugi Kagekatsu memiliki peranan penting dalam Perang Sekigahara 

bagi pasukan barat, Uesugi Kagekatsu merupakan penguasa daerah Istana 

Wakamatsu daerah yang berharga 1.200.000 koku. Stephen Turnbull, Samurai 

Armies 1467 – 1649, (United Kingdom: Osprey Publishing, 2002), hlm. 84. 
 
10

 Stephen Turnbull, Japanese Castle 1540 – 1640, (United Kingdom: 

Osprey Publishing,2002), hlm. 50. Lihat lampiran 2 hlm 104. 
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Pada tanggal 15 September Ishida Mitsunari memasuki Istana Ogaki 

dengan persepsi bahwa Tokugawa Ieyasu belum siap untuk kembali ke Osaka 

untuk melakukan serangan balik. Ishida  Mitsunari memulai pertemuan dengan 

aliansi pasukan barat dengan lebih tenang di Istana Ogaki. Sementara itu pasukan 

yang dikirim oleh Tokkugawa yang dipimpin oleh Fukushima Masanori, Kuroda 

Nagamasa, Honda Tadakatsu, Li Naomasa, dan Hosokawa Tadaoki bergerak 

menuju Istana Gifu
11

 yang dikuasai oleh Oda Hidenobu. Hal tersebut dilakukan 

karena Oda Hidenobu termasuk dalam koalisi pasukan barat yang dipimpin oleh 

Ishida Mitsunari. Sebelumnya dengan 16.000 personil pasukan Tokugawa 

bergerak menuju Istana Kiyosu, dan menguasainya lalu selanjutnya menuju Istana 

Gifu. Jarak antara Istana Ogaki yang dikuasai oleh Ishida Mitsunari dengan Istana 

Gifu hanya berjarak 15 mil, hal tersebut membuat khawatir Tokugawa Ieyasu 

terhadap pasukan yang dikirimnya untuk menaklukkan Istana Gifu. 

Tokugawa mengirim tambahan 16.000 personil pasukan yang dipimpin 

oleh Ikeda Terumasa, Asano Yoshinaga, dan Yamanouchi Katzutoyo. Dengan 

personil yang berjumlah 31.000 orang tersebut memasuki Istana Kiyosu. Pasukan 

Tokugawa berhasil menguasai Istana Kiyosu, dari Istana Kiyosu tersebut pasukan 

Tokugawa menyerang Istana Gifu. Pada saat yang sama pada tanggal 29 

september Tokugawa mengirim pasukan sebesar 36.000 orang dibawah pimpinan 

anaknya yang bernama Hidedata untuk menaklukkan Istana Ueda.  

                                                           
11

 Istana Gifu merupakan salah satu istana yang didirikan oleh Oda 

Nobunaga sebagai sebuah rencana awal untuk mendirikan suatu dinasti dibawah 

kepemimpinannya. Ibid,hlm. 57.  
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Hidedata bergerak dari Edo menuju Nakasendo untuk menjatuhkan Istana 

Ueda yang merupakan salah satu basis kekuatan pasukan barat. Setelah 

penaklukkan itu barulah Hidedata dapat bergabung dengan pasukan Tokugawa 

dan pasukan yang menggunakan jalur Tokaido. Pada tanggal 12 oktober Hidedata 

mendirikan kamp pasukan disekitar Istana Ueda. Dalam pertempuran 

memperebutkan Istana Ueda pasukan Hidedata berhadapan dengan Sanada 

Masayuki, yang didukung dengan pasukan yang dipimpin oleh beberapa anggota 

pasukan barat lainnya.  

Ishida Mitsunari mencoba untuk mempertahankan posisi mengirim 

pasukan yang dipimpin oleh Mori Motoyasu, Tachibana Muneshige, dan Tsukushi 

Hirokado dengan tambahan pasukan laut dibawah pimpinan Mashita Nagamori 

berusaha merebut Istana Otsu yang dijaga oleh Kyogoku Takatsugu. Pasukan 

yang dikirim tersebut berhasil mengepung Istana Otsu, yang hanya dijaga oleh 

3.000 orang berhadapan dengan pasukan Mori Motoyasu yang berjumlah 13.000 

orang. Pasukan yang dikirim oleh Ishida untuk menaklukkan Istana Otsu ini, 

walaupun berhasil menjatuhkan Istana Otsu namun mereka tidak bisa turut serta 

membatu Ishida Mitsunari dalam pertempuran di Sekigahara.   

Pada saat yang sama Tokugawa Ieyasu yang bergerak menuju Suruga pada 

tanggal 14 Oktober menerima surat rahasia dari Kobayakawa Hideaki yang ingin 

membelot dari kubu Ishida Mitsunari. Kobayakawa Hideaki menawarkan bantuan 

kepada pasukan Tokugawa Ieyasu untuk bergabung dalam pasukan timur.  

Akhirnya pada tanggal 21 Oktober Istana Otsu menyerah, anggota pasukan barat 
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tersebut terlambat untuk membantu pasukan barat yang dipimpin oleh Ishida 

Mitsunari yang berperang di pertempuran Sekigahara. 

Pada tanggal 16 Oktober pasukan Tokugawa dibawah pimpinan Hidedata 

berhasil menguasai Istana Ueda, kemudian bergerak menuju daerah Mino untuk 

bergabung dengan pasukan ayahnya dan pasukan jalur Tokaido. Namun 

pergerakan pasukan Hidedata terlambat untuk ikut serta dalam pertempuran di 

Sekigahara, pasukan yang dipimpin Hidedata hanya sampai di Istana Ueno. Ishida 

Mitsunari mulai khawatir dengan pergerakan pasukan Tokugawa yang cepat, 

sedangkan anggota pasukan barat yang dipimpinnya bergerak begitu pelan menuju 

Istana Ogaki.  

Ishida Mitsunari yang merasa terancam mengirim surat kepada Mori 

Terumoto akan tetapi surat tersebut jatuh ketangan musuh, Ishida kemudian 

mengirim surat untuk yang kedua kalinya dan akhirnya sampai ketangan Mori 

Terumoto. Membalas pesan permintaan bantuan tersebut Mori Terumoto 

mengirim pasukan sebesar 30.000 prajurit dari Osaka. Pasukan tersebut dibawah 

perintah Mori Hidemoto.
12

 Sedangkan Mori Terumoto mengendalikan 

pasukannya dari Istana Osaka. 

                                                           
12

 Pasukan Klan Mori yang tergabung dalam pasukan barat terpecah dalam 

dua divisi, divisi pertama adalah pasukan yang dipergunakan oleh Ishida 

Mitsunari untuk menyerang Istana Otsu dengan jumlah pasukan 15.000, dan 

pasukan divisi ke dua adalah pasukan utama yang dipimpin oleh Mori Hidemoto, 

dengan jumlah pasukan 15.000. Anthony. J. Bryant, op.cit, hlm. 47 – 65. 
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Tiga hari setelah menerima pesan rahasia dari Kobayakawa Hideaki yaitu 

pada tanggal 17 Oktober sudah mencapai kota Kiyosu.
13

 Tokugawa Ieyasu sudah 

berhasil mengusai dua Istana yaitu istana Gifu dan Istana Kiyosu dalam 

kekuasaaannya. Pasukan Tokugawa bergerak maju menuju Istana Ogaki, pada 

tanggal 20 Oktober pasukan Tokugawa mendirikan kamp di daerah Akasaka. 

Seorang penasehat Ishida Mitsunari menyarankan untuk melakukan serangan tiba-

tiba pada pasukan Tokugawa yang baru tiba di Akasaka tersebut, Shima Sakon 

juga menyarankan kepada Ishida Mitsunari untuk mengirim pasukan ke Akasaka 

untuk melihat keberadaan pasukan Tokugawa. Ishida Mitsunari yang memiliki 

pandangan tersendiri mengirim Shima Sakon dan beberapa daimyo lain untuk 

mengintai pergerakan pasukan Tokugawa di Akasaka. Dengan pasukan sebesar 

500 orang prajurit ditambah dengan pasukan Akashi Masataka berjumlah 800 

prajurit. 

Pasukan yang dikirim oleh Ishida Mitsunari tersebut mulai melakukan 

serangan ke kubu pasukan timur untuk mengetahui seberapa besar kekuatan 

musuh. Nakamura Kazuuji yang diperintah oleh Tokugawa untuk menghadapi 

serangan tersebut mulai melakukan serangan balasan dengan menggunakan 

beberapa ratus prajurit. Ketika serangan yang dilakukan oleh Nakamura gagal, 

pasukan tersebut dikejar oleh anggota pasukan barat. Mengetahui hal tersebut 

Arima Toyouji merespon hal tersebut dengan mengirim beberapa ratus orang 

                                                           
13

 Pesan rahasia yang dikirim oleh Kobayakawa Hideaki adalah pesan 

yang berisi permintaan dirinya untuk bergabung dengan pasukan timur yang 

dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu, dan bergabungnya Kobayakawa Hideaki baru 

terjadi ketika Perang Sekigahara hampir selesai dengan hasil kemenangan pada 

pihak pasukan timur, ibid, hlm. 47. 
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untuk membantu pasukan pimpinan Nakamura Kazuuji. Selama pertempuran 

terjadi, jembatan yang menghubungkan antara daerah Akasaka dengan daerah 

Istana Ogaki terputus. Setelah terputusnya jembatan tersebut kedua pasukan yang 

bertika kembali ke kamp pasukannya masing – masing.  

Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan barat tersebut dilakukan oleh 

Ishida Mitsunari untuk menentukan posisi untuk melakukan penyergapan terhadap 

pasukan timur yang berada dibawah pimpinan Tokugawa Ieyasu. Ishida berharap 

bahwa  penyerangan yang dilakukan oleh Shima Sakon tersebut dapat digunakan 

untuk mencari strategi yang tepat untuk peperangan yang lebih besar di 

Sekigahara.  

Ishida Mitsunari setelah penyerangan tersebut sedikit lega dengan 

kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Kobayakawa Hideaki. Ishida Mitsunari 

kemudian memerintahkan Kobayakawa Hideaki untuk bersiaga disekitar Gunung 

Ibuki. Namun pada malam harinya Ishida Mitsunari berubah pikiran dan menarik 

mundur pasukan yang dipimpin oleh Kobayakawa Hideaki tersebut ke selatan 

Istana Ogaki untuk berjaga-jaga. Para anggota pasukan barat yang lain juga 

diperintahkan untuk bersiaga di sekitar Sekigahara mereka semua tersebar di 

perbukitan – perbukitan yang ada di sekitar Sekigahara.  

Pada pagi hari tanggal 21 Oktober Ishida Mitsunari mulai bergerak di 

sekitar Gunung Nangu untuk mengetahui kesiapan pasukannya yang berada 

disana. Pasukan yang disiapkan disana adalah pasukan dibawah pimpinan Mori 

Hidemoto, Chosokabe Morichika, Kikawa Hiroe, Ankauji Enkei dan Natsuka 
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Masaie. Mereka mempersiapkan diri dengan mematuhi strategi dan formasi yang 

dipergunakan oleh Ishida Mitsunari dalam Perang Sekigahara ini. 

Pasukan Ishida Mitsunari kembali ke Sekigahara dengan melihat anggota 

pasukan barat lain yang dipimpin oleh Ankouji Enkei dan Natsuka Masaie. Ishida 

Mitsunari melihat kesekeliling Sekigahara dan melihat pasukan Kobayakawa 

Hideaki sudah berada di posisi yang menguntungkan yaitu berada di Gunung 

Matsuo. Setelah melihat posisi yang baik itu Ishida Mitsunari kembali melakukan 

penataan terhadap posisi Otani Yoshitsugu, dengan memerintahkannya untuk 

bergerak ke Gunung Tengu yang berada diantara Gunung Matsuo dan Gunung 

Sasao.
14

  

Ishida Mitsunari sendiri memimpin pasukan yang berjumlah 6.000 orang. 

Pasukan barat kemudian semakin lengkap ketika Ukita Hideie datang dan 

mengambil posisi disekitar Gunung Tengu, pasukan yang dibawa oleh Ukita 

Hideie berjumlah sekitar 15.700 prajurit. Formasi yang dilakukan oleh Ishida 

Mitsunari pun selesai, Ishida Mitsunari yakin dengan formasi tersebut bisa 

mengalahkan pasukan timur yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu.  

Berbeda dengan pasukan barat yang mengusai medan pertempuran dengan 

menggunakan posisi di daerah pergunungan, pasukan timur dibawah perintah 

Tokugawa Ieyasu berada disekitar daerah yang terbuka, sedangkan Tokugawa 

Ieyasu sendiri kemudian mengambil tempat di Gunung Momokubari, yang 

kemudian turun ke medan pertempuran saat Perang Sekigahara. Pasukan Timur 

yang antara lain terdiri dari Kuroda Nagamasa dengan 5.400 prajurit, Tanaka 

                                                           
14

 Lihat lampiran 5 dan 6, hlm. 107 dan 108. 
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Yoshimasa 3.000, Hosokawa Tadaoki 5.000, Kato Yoshiaki 3.000 dan Tsutsui 

Sadatsugu dengan 2.850 prajurit.  

Pasukan barat memanfaatkan situasi yang masih hujan dan berkabut untuk 

melakukan koordinasi dan menyerang pasukan timur. Selain memanfaatkan hal 

tersebut pasukan barat juga merancang strategi dengan membakar satu sisi gunung 

untuk membuat musuh tidak mengetahui pergerakan dan besarnya pasukan yang 

menyerang. Pada pagi hari kabut sudah mulai menghilang dan peperangan antara 

pasukan barat dan pasukan timur dimulai.  

Saat serangan pertama kedua belah pihak masih sama – sama tidak bisa 

melihat dengan jelas hal tersebut dikarenakan masih tebalnnya kabut yang 

menyelimuti daerah tersebut. Selama pertempuran tersebut di pihak pasukan timur 

sedikit mengalami gangguan komunikasi antara Li Naomasa dan Fukushima 

Masanori.
15

 Yang pada akhirnnya Li Naomasa di pindah posisi untuk 

digabungkan dengan Matsudaira Tadayoshi. Kyogoku Takamoto, Todo Takatora, 

dan Terazawa Hirotaka menuju medan pertempuran dan menghantam pasukan 

Otani Yoshitsugu. Untuk lebih memastikan jalan peperangan Tokugawa bergerak 

maju kedepan dan hanya berjarak sekitar satu mil dengan pasukan Ishida 

Mitsunari.  

Kuroda Nagamasa, Tanaka Yoshimasa, Hosokawa Tadaoki, Kato 

Yoshiaki dan Tsutsui Sadatsugu dengan membawa pasukan sekitar 20.000 orang 

bergerak maju untuk menyerang secara langsung pemimpin pasukan timur yaitu 

                                                           
15

 Stephen Turnbull, War in Japan 1467 – 1649, (United Kingdom: 

Osprey Publishing, 2002), hlm. 81. 
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Ishida Mitsunari. Serangan yang dilancarkan begitu cepat dan berlangsung hebat, 

pasukan timur berusaha memotong pasukan barat yang mencoba melindungi 

Ishida Mitsunari. Pasukan timur akhirnya dapat dipukul mundur oleh para 

pengikut dan pengawal setia Ishida Mitsunari. 

Kuroda Nagamasa yang mencoba untuk membunuh Ishida Mitsunari 

dengan begitu bersemangat. Kuroda Nagamasa ingin membalas dendam dengan 

Ishida Mitsunari yang telah mencoba membunuh Tokugawa Ieyasu. Pasukan 

meriam Tokugawa pun berusaha menjatuhkan posisi Ishida dengan melakukan 

pengeboman untuk mendukung posisi Nagamasa di medan pertempuran. Togawa 

Michiyasu dan Ikoma Kazumasa juga bergerak dengan pasukan arquebusier
16

 ke 

medan pertempuran untuk mendukung pasukan Nagamasa yang sudah berusaha 

menghancurkan pertahanan pasukan barat. Dengan tembakan yang teratur 

pasukan arquebusier tersebut menembaki posisi pasukan barat.  

Shima Sakon yang satu hari sebelumnya mengalami pertempuran kecil 

dengan pasukan timur berusaha menyerang pasukan bersenjata senapan sundut 

pasukan timur, namun upaya tersebut gagal dan Shima Sakon sendiri harus gugur 

dalam penyerangannya tersebut. Hal tersebut membuat pasukan Tokugawa 

semakin bersemangat menghadapi pasukan barat, Ishida Mitsunari pun 

kebingungan dengan kondisi yang dihadapinya. Dengan tergesa - gesa Ishida 

                                                           
16

 Arquebusier merupakan pasukan bersenjatakan senapan api sundut yang 

berkembang di Jepang pada abad ke 16, senapan api tersebut pertama kali di 

perkenalkan oleh para pedagang portugis yang kemudian senapan api tersebut 

mengalami perkembangan di daerah Tanegashima. Stephen Turnbull, Ashigaru 

1467 – 1649, (United Kingdom: Osprey Publishing, 2001), hlm. 32-34. Lihat 

lampiran 4, hlm 106. 
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Mitsunari menyusun strategi dengan mempergunakan 5 meriam
17

, pasukan barat 

menyerang pasukan timur dan berhasil memecah formasi menyerang pasukan 

timur.  

  Pasukan timur dibawah pimpinan Tokugawa Ieyasu yang mendapat 

serangan meriam tersebut kembali ke formasi bertahan. Ishida Mitsunari 

kemudian mengirim pasukan dalam jumlah yang besar untuk menyerang posisi 

Tanaka Yoshimasa, namun pasukan dibawah pimpinan Kato Yoshiaki dan 

Hosokawa Tadaoki  kembali bersatu dan menjadi posisi bertahan. Di sisi balik 

Gunung Nangu, Asano Yukinaga, yang telah menyadari pertempuran telah terjadi 

di Sekigahara, kemudian bergerak maju untuk menyerang Natsuka Masaie, 

Chosokabe dan para komandan dari pasukan barat lainnya.  

Para komandan pasukan barat terlihat begitu khawatir dengan pergerakan 

yang dilakukan oleh pasukan Asano Yukinaga. Mori Hidemoto yang berada di 

atas Gunung Nangu menunggu perintah dari Kikawa Hiroe yang berada lebih 

dekat dengan pasukan Asano Yukinaga. Pertempuran Antara Asano Yukinaga dan 

Natsuka Masaie pun terjadi. Pasukan Asano Yukinaga dengan beberapa 

sahabatnya di pasukan timur mulai melakukan serangan total ke pasukan Natsuka 

Masaie, pasukan Natsuka Masaie yang mulai goyah kemudian dibantu oleh 

pasukan yang dipimpin Chosokabe Morichika. Pertempuran tersebut mulai sedikit 

berimbang diantara para pendukung pasukan barat dan timur yang bertikai 

tersebut. 

                                                           
17

 Meriam atau cannon dipergunakan untuk menyerang pertahanan suatu 

benteng namun pada saat Perang Sekigahara, meriam dipergunakan oleh Ishida 

Mitsunari untuk membuat dampak psikologis terhadap pasukan timur, terutama 

uuntuk memecah formasi musuh. Anthony. J. Bryant, op.cit, hlm. 61.  
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Mori Hidemoto yang melihat kawannya di pasukan barat diserang oleh 

anggota pasukan timur yang dipimpin oleh Asano Yukinaga mulai menunggu 

perintah untuk melakukan serangan balik terhadap Asano Yukinaga. Namun 

perintah tersebut tidak pernah terjadi bahkan terjadi suatu perjanjian antara 

Kikawa Hiroe dan Mori Hidemoto untuk tidak bergerak ikut dalam pertempuran. 

Dalam perjanjian tersebut Kikawa Hiroe menawarkan kepada Mori Hidemoto 

bahwa daerah kekuasaan klan Mori tidak akan berkurang walaupun pasukan barat 

kalah dalam Perang Sekigahara asalkan pasukan Mori Hidemoto tidak melakukan 

pergerakan dan tetap diam di Gunung Nangu.   

Tokugawa Ieyasu terlihat sedikit khawatir karena menurut informasi yang 

diperoleh kekuatan pasukan barat paling tidak adalah sekitar 80.000 prajurit, 

namun di medan pertempuran hanya terdapat 35.000 prajurit. Selama penyerangan 

yang dilakukan oleh pasukan timur, salah satu komandan pasukan timur yaitu 

Shimazu Yoshihiro hanya duduk dan melihat pertempuran. Shimazu Yoshihiro 

menunggu waktu yang tepat untuk menggerakkan pasukannya dalam pertempuran 

yang berlangsung sengit antara pasukan barat dan timur tersebut.
18

   

Ishida Mitsunari yang marah kemudian mengirim pesan kepada Yoshihiro 

untuk bergabung dan menyerang pasukan timur. Akan tetapi Yoshihiro memiliki 

rencana lain dalam pertempuran Sekigahara ini, Shimazu Yoshihiro menunggu 

waktu yang tepat untuk bergabung dengan pasukan barat dan melakukan serangan 

terhadap pasukan timur. Pada saat itu pasukan barat mendapat tekanan yang berat 

dari serangan yang dilancarkan oleh pasukan timur. Serangan yang kuat dari 

                                                           
18

 Ibid, hlm. 64. 
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pasukan timur hanya bisa ditahan sementara waktu oleh pasukan barat dan 

keadaan pasukan barat cenderung dalam keadaan bertahan.  

Ishida Mitsunari merasa bingung karena rencananya tidak berjalan lancar,  

dia telah merencanakan menggunakan Hideie untuk menahan pasukan timur dan 

Kobayakawa Hideaki turun dari gunung dan pasukan pimpinan Ishida Mitsunari 

dan Mori Hidemoto menyergap dari balik bukit. Namun pada kenyataannya 

rencana yang begitu sempurna tersebut tidak dapat dilaksanakan. Banyak hal yang 

tidak bisa diperkirakan oleh Ishida Mitsunari, sehingga menjadi sumber 

kekalahannya. Konishi Yukinaga hanya mampu menyerang sesaat dan kemudian 

mundur. Hal yang sama juga tejadi pada pasukan yang dipimpin oleh Otani 

Yoshikatsu. Ishida Mitsunari mulai melihat pergerakan pasukannya dari Gunung 

Sasao, memutuskan untuk menggerakkan seluruh kekuatan pasukan barat untuk 

menekan posisi pasukan timur.  

Pasukan Hideie kembali tertekan dengan serangan dari pasukan timur 

membuat Ishida Mitsunari mengambil keputusan untuk meminta bantuan dari 

pasukan Kobayakawa Hideaki yang sudah dipersiapkan diatas gunung untuk turun 

membantu pertahanan pasukan barat dengan membantu pasukan Hideie. Ketika 

melihat pasukan Kobayakawa Hideaki tidak turun dari gunung dan juga 

penolakan Shimazu Yoshihiro untuk bergerak, membuat Ishida Mitsunari 

tercengang dengan kenyataan tersebut karena tidak sesuai dengan rencana yang 

telah disusunnya. Tokugawa Ieyasu sama seperti Ishida Mitsunari juga cemas 

akan posisi dari Hideaki yang tidak melakukan perintah Ishida Mitsunari untuk 
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bergabung dalam medan pertempuran, sehingga muncul pertanyaan Hideaki 

meihak pada pihak Tokugawa Ieyasu ataukah berada di pihak Ishida Mitsunari. 

Pertempuran di Gunung Nangu berlangsung sengit dan tidak seperti yang 

diperkirakan oleh Ishida Mitsunari. Pasukan besar yang dipimpin oleh Mori 

Hidemoto dihadang oleh Kikawa Hiroe yang sudah membelot ke pasukan timur, 

Mori Hidemoto diminta untuk tidak turut serta dalam pertempuran Sekigahara. 

Klan Mori juga dijanjikan tidak akan kehilangan wilayah kekuasaanya oleh 

Kikawa Hiroe, bila pasukan Mori Hidemoto tidak turun ke medan pertempuran di 

Sekigahara.  

Pada tanggal 22 oktober, Kobayakawa Hideaki menggerakkan 

pasukannya, Kobayakawa Hideaki pada akhirnya memilih untuk membelot dari 

pasukan barat  dan mendukung pasukan timur. Pasukan besar pimpinan 

Kobayakawa Hideaki bersama dengan Akaza Naoyasu, Ogawa Suketada, Kuchiki 

Mototsuna, dan Wakizaka Yasuharu turun dari Gunung Matsuo kemudian 

menyerang pasukan Otani Yoshitsugu.  Pasukan Shimazu Yoshihiro akhirnya 

bergerak dan menghadapi pasukan dibawah pimpinan Li Naomasa. Pasukan 

Yoshihiro dapat dikalahkan dengan mudah dan Shimazu Toyohisa terbunuh 

dalam serangan tersebut.
19

  

 

C. Akhir Perang Sekigahara  

Ishida Mitsunari yang merupakan pimpinan dari pasukan barat berusaha 

untuk menghalau serangan yang dilancarkan oleh pasukan timur, namun segala 

                                                           
19

 http://id.m.wikipedia.org.wiki//Pertempuran_Sekigahara. loc.cit. 

http://id.m.wikipedia.org.wiki/Pertempuran_Sekigahara
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upaya yang dilakukannya tidak berhasil. Pasukan yang dipimpinnya banyak yang 

melakukan penghianatan dan berbalik mendukung pasukan musuh. Ishida 

Mitsunari yang sangat khawatir dengan posisinya dalam pertempuran Sekigahara, 

segera memimpin pasukannya untuk bergerak mundur dari pertempuran, namun 

pasukan timur tetap melancarkan serangan dan terus memburu pasukan Ishida 

Mitsunari. 

Melihat pasukannya yang sudah tercerai berai dan hancur karena tekanan 

yang dilakukan pasukan timur, Ishida Mitsunari melarikan diri ke Gunung Nangu 

untuk lebih mengamankan dirinya. Shimazu Yoshihiro yang melihat pasukan 

Kobayakawa Hideaki membelot dari kubu pasukan barat, menyerang pasukan 

Otani Yoshitsugu merasa pasukannya juga akan hancur diserang pasukan timur 

berusaha melarikan diri kearah selatan Gunung Nangu. Pasukan Mori Hidemoto 

yang berada di samping Gunung Nangu juga tidak bergerak untuk membantu 

pasukan Ishida Mitsunari dan hanya menontonnya dari atas Gunung Nangu. 

Kikawa Hiroe yang berada di samping Gunung Nangu merasa 

kebingungan dan menolak untuk bergerak masuk dalam pertempuran, hal yang 

sama juga dilakukan oleh Mori Hidemoto yang secara strategi awal menunggu 

perintah dari Kikawa Hiroe juga merasa kebingungan. Pada akhirnya kedua 

pasukan tersebut tidak melakukan pertempuran dan Kikawa Hiroe sendiri 

membelot ke kubu Tokugawa Ieyasu. Bahkan pasukan Mori Hidemoto yang 

semula ditugaskan untuk bergabung dalam pasukan barat terlihat tidak membantu 

Ishida Mitsunari yang melarikan diri melalui Gunung Nangu. 
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 Kurangnya koordinasi dalam pasukan barat mengakibatkan rencana yang 

dilakukan oleh Ishida Mitsunari gagal. Lemahnya komunikasi antara gabungan 

pasukan tersebut tidak dapat diandalkan karena begitu banyak penghianatan yang 

terjadi di kubu pasukan barat, dan melemahkan kekuatan yang telah diciptakan 

oleh Ishida Mitsunari. Tingkat loyalitas para anggota pasukan barat tidak dapat 

teruji sehingga menjadikan boomerang bagi Ishida Mitsunari dan menjadi sumber 

kekalahan di pihak pasukan barat.  

Pasukan barat yang tercerai berai membuat anggota pasukan barat yang 

berada di balik Gunung Nangu merasa khawatir. Pasukan Chosokabe Morichika 

yang melihat pasukan Shimazu Yoshihiro mendekat keposisinya dan bergabung 

dengan pasukannya, mendengar kabar kekalahan pasukan barat dalam Perang 

Sekigahara pasukan Chosokabe Morichika kemudian bergerak mundur dan 

kembali ke daerah kekuasaanya. Pasukan barat yang sudah kalah kehilangan 

komunikasi diantara para anggota pasukan barat. Kobayakawa Hideaki kemudian 

secara perlahan-lahan mendekati Tokugawa Ieyasu dan meminta maaf tentang 

penyerangan yang dilakukan ke Istana Fushimi yang terjadi karena perintah dari 

Ishida Mitsunari. Setelah bertemu Tokugawa Ieyasu, Kobayakawa Hideaki 

mendapat tugas untuk menghukum Ishida Mitsunari.  

Pasukan Ishida Mitsunari yang melarikan diri setelah mengalami 

kekalahan berusaha kembali ke Istana Swayama yang merupakan daerah 

kekuasaan yang dimiliki oleh Ishida Mitsunari. Ishida Mitsunari kemudian 

mengumpulkan semua kekuatannya yang tersisa untuk menghadapi kemungkinan 

serangan yang akan dilakukan oleh pasukan timur yang telah berhasil 
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memenangkan pertempuran di Sekigahara.  Ishida Mitsunari yang kembali ke 

Istana Swayama, terkejut ketika pasukan timur yang dipimpin oleh Kobayakawa 

Hideaki menyerang dengan menggunakan 15.000 prajurit dan dibantu oleh 

anggota pasukan timur lainnya, berhasil mengepung Istana Swayama. Dengan 

prajurit yang tersisa Ishida Mitsunari mencoba untuk mempertahankan Istana serta 

benteng terakhirnya tersebut. Namun upaya bertahan yang dilakukan oleh Ishida 

Mitsunari gagal total dan pada akhirnya Ishida Mitsunari harus kembali melarikan 

diri dari pengejaran yang dilakukan oleh pasukan timur. Istana Swayama pada 

akhirnya dihancurkan oleh pasukan timur, Istana Swayama dibakar dan 

dihancurkan sampai tidak tersisa.
20

 Ishida Mitsunari kemudian berhasil ditangkap 

ditempat persembunyiannya di daerah Gunung Ibuki.  

Pasukan timur juga berhasil menangkap anggota pasukan barat lainnya 

yaitu Konishi Yukinaga di daerah Gunung Ibuki. Sementara itu pada tanggal 29 

oktober Ankouji Enkei berhasil ditangkap di Kyoto. Ishida Mitsunari, Konishi 

Yukinaga dan Ankaouji Enkei kemudian di eksekusi di Kyoto. Setelah eksekusi 

tersebut pasukan timur bergerak untuk menduduki Istana Osaka. Istana Osaka 

sendiri pada waktu itu dikuasai oleh Mori Terumoto. Pada tanggal 30 oktober 

Mori Terumoto menyerah dan meninggalkan Istana Osaka.
21

  

Pada tanggal 2 november Tokugawa berhasil mengambil alih Istana 

Osaka. Sedangkan pasukan Tokugawa Ieyasu, yang dipimpin oleh Ikeda 

Terumasa berhasil mengalahkan pasukan dibawah pimpinan Natsuka Masaie. 

                                                           
20

 Stephen Turnbull, War in Japan 1467 – 1649, op.cit. hlm. 83. 
 
21

 Anthony.J. Bryant, op.cit. hlm. 92. 
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Pada saat yang bersamaan Uesugi Kagekatsu juga menyerah dari pengepungan 

yang dilakukan oleh pasukan timur.  Dengan menyerahnya Uesugi Kagekatsu 

maka pasukan barat sudah berakhir dan para anggota pasukannya harus 

menanggung kerugian yang besar karena kalah dalam pertempuran. Daerah 

kekuasaanya harus direlakan untuk dibagi kepada para anggota pasukan timur, hal 

tersebut mengakibatkan wilayah Uesugi Kagekatsu berkurang drastis.   


