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A. Latar Belakang Lahirnya Kolonialisme dan Imperialisme  
- Kolonialisme berasal dari kata colonia yang berarti tanah jajahan. Tujuan politik kolonial adalah untuk 

menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni untuk kepentingan industri negara-negara koloni. 
- Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan 

penjajahan langsung terhadap negara lain. Imperialisme terdiri dari dua pengertian yaitu 
I. Imperialisme kuno  gold (mencari kekayaan), glory (mencari kejayaan negeri induk), gospel 

(menyebar agama nasrani).  
II. Imperialisme modern  tumbuh setelah Revolusi Industri. Menjadikan wilayah jajahan untuk 

kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri (sbg tempat pengambilan bahan 
mentah dan pasaran industri)  

- Tujuan utama kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa barat adalah untuk mendapatkan sumber-
sumber kekayaan alam. Tapi ada faktor lain yaitu 

I. Adanya Paham Merkantalisme di Eropa  
 Berkembang pada abad ke 16-18 
 Paham Merkantalisme menyatakan bahwa kesejahteraan negara hanya ditentukan 

oleh banyaknya aset/modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan 
 Kelompok Merkantilis mempunyai beberapa prinsip yaitu 

 Suatu negara akan makmur bila ekspor > impor 

 Semakin besar ekspor netto (selisih ekspor dan impor) maka semakin banyak 
juga logam mulia (emas&perak) yang diperoleh dari luar negeri  

 Negara yang memilki logam mulia akan makmur dan lebih kuat 

 Logam mulia dapat digunakan untuk membiayai armada perang dan 
memperluas perdagangan luar negeri&penyebaran agama  

 Diikuti oleh kolonisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia  
 Selain itu, mereka juga mendirikan persekutuan-persekutuan dagang (ex: VOC) 
 Paham Merkantalisme juga mendorong adanya sistem kapitalisme  

II. Jatuhnya Konstantinopel  
 Pada thn 1453, bangsa Turki Usmani berhasil merebut wilayah Konstantinopel, 

terutama Bandar Bizantium (penghubung perdagangan antara Asia dan Eropa) 
 Konstantinopel kemudian dijadikan pusat pemerintahan Turki Usmani yang 

sebelumnya ada di Adrianopel 
 Karena Konstantinopel telah dikuasai oleh Turki Usmani menyebabkan putusnya 

dagang antara Eropa dgn Asia. Oleh karena itu, Eropa harus melakukan pelayaran 
yang jauh ke belahan dunia untuk menemukan daerah rempah-rempah.  

III. Revolusi Industri dan Penemuan Bidang IPTEK  
 Perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, 

transportasi, teknologi, keadaan sosial maupun ekonomi dan budaya.  
 Dimulai dari Britania Raya (Inggris), lalu menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, 

Jepang, lalu seluruh dunia 
 Memicu munculnya kolonialisme dan imperialisme karena terdapat kemajuan di 

bidang pelayaran, persenjataan, penemuan mesin-mesin produksi untuk 
menggantikan tenaga manusia  

 Faktor yang melatarbelakangi terjadinya revolusi Industri antara lain terjadinya 
terjadinya revolusi ilmu pengetahuan yaitu munculnya para ilmuwan dan pendirian 
lembaga riset 



 Perkembangan iptek di Eropa juga berkaitan dengan ilmu di dunia Timur yang 
didominasikan oleh negara-negara Islam, yaitu 

 Adanya penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak karya filsafat dan 
ilmu pengetahuan Yunani diterjemahkan ke Bahasa Arab.  

 Pengembangan IPTEK oleh Kerajaan Kordoba (Andalusia, Spanyol)  

 Kegiatan keilmuan yang dikembangkan perguruan-perguruan tinggi Islam yang 
menyebar ke Prancis. Bahkan saat terjadinya Perang Salib, orang-orang Eropa 
membawa banyak buku dari Arab.  

 Jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Usmani menyebabkan para sarjana Barat 
berkumpul di Eropa. Dengan bekal ilmu pengetahuan dari Timur, melahirkan 
Renaisans (zaman kelahiran kembali kebudayaan Yunani-Eropa) di Eropa.  

IV. Dorongan melanjutkan Perang Salib 
 Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di 

Palestina secara berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk merebut daerah kekuasaan 
kaum Muslim dan mendirikan gereja & kerajaan Latin di Timur. Jadi, perang salib 
bukanlah perang agama melainkan daerah kekuasaan 

 Memenangkan Perang Salib sesuai dengan tujuan 3G (Gold, Glory, Gospel)  
V. Penjelajahan Samudera  

 Dipelopori oleh Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda 

 Pelaut Spanyol 
1. Christoper Colombus  mengarungi samudera atas dukungan Ratu 

Isabella dengan Kapal Santa Maria, Nina, dan Pinta. Berhasil merebut 
daerah di sekitar Laut Karibia 

2. Magelhaens dan Del Cano  Penjelajah yang berlayar pertama kali 
keliling dunia dan Magellan teebunuh di Filipina dan digantikan oleh Del 
Cano. 

3. Herdinan Cortez  berhasil menguasai Kerajaan Aztec,, Meksiko dan 
Kerajaan Suku Maya, Semenanjung Yucatan. 

4. Pezzaro menguasai Kerajaan Inka, Peru.  
5. Amerigo Vespucci-Orang yang pertama kali membantan bahwa Amerika 

adalah Asia. 

 Pelaut Portugis  
1. Bartholomeus Diaz  mencoba mencari jalan ke timur untuk menemukan 

tanah Hindia, namun hanya sampai di Tanjung Harapan  
2. Vasco da Gama  dari Pelabuhan Lisabon ke arah selatan. Mengikuti jalur 

B. Diaz dan tiba di Kalikut, India. Di India (Goa) orang-orang Portugis 
memborong rempah-rempah dan dibawa ke Portugis. Atas keberhasilan 
Vasco da Gama, ia diangkat sebagai Laksamana dan berkuasa di Goa.  

3. Alfonso d’ Albuquerque dikirim untuk menemukan tempat penghasil 
rempah-rempah karena India bukanlah pusat rempah-rempah. Maka itu 
pd thn 1511, ia melakukan ekspedisi ke Selat Malaka dan menguasai 
Kerajaan Malaka.  

4. Pedro Cabral-Pelaut portugis yang menemukan wilayah Brazil dan berlaut 
juga ke India. 

 Pelaut Belanda, Perancis dan Inggris  
1. Barentz  pelaut Belanda yg berlayar melalui daerah kutub utara. Gagal 

karena kapalnya terjepit es dan meninggal di perjalanan 
2. Cornelis de Houtman melalui jalur orang Portugis dan berhasil sampai 

di Banten, Indonesia.  
3. Pilgrim Father kelompok pelaut Inggris. Berlayar sampai Amerika Utara 

dan membangun koloni di Massachusetts.  



4. Abel Tasman  penjelajah Belanda. Ia bertugas sbg nahkoda VOC. Ia 
berlayar ke daerah selatan di Kepulauan Mas dan menemukan sebuah 
Pulau Van Diemens’s atau Pulau Tasmania.  

5. James Cook- Penjelajah Inggris yang berlaut ke Selandia Baru dan 
Australia. 

6. Francis Drake-Pelaut inggris yang melakukan ekspedisi keliling dunia 
7. George Vancouver-Penjelajah bagian Barat Laut Amerika Utara. 
8. John Cabot-Pelaut Italia yang disponsori Inggris yang menjelajah pertama 

kali sejak bangsa viking wilayah daratan utama Amerika Utara 
9. Cartier-Pelaut perancis yang menjelajah wilayah Canada Quebec. 

B. Datangnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia 
- Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia 

 Bangsa Portugis merupakan bangsa Barat yang pertama kali datang ke Nusantara degan 

menerapkan praktik kolonialisme dan imperialisme kuno.  

 Setelah Vasco da Gama sampai di India, orang Portugis menyadari bahwa tempat pusat rempah-

rempah bukanlah disana melainkan di Malaka. Oleh karena itu, Portugis mengirimkan Alfonso d’ 

Albuquerque menuju ke India. Setelah mengetahui pusatnya ada di Malaka, raja portugis mengutus 

Diogo Lopez de Sequiera menuju ke Malaka.  

 Awalnya, Sequiera disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Syah, tapi berujung buruk. Akhirnya 

Sequiera dilawan. Akan tetapi, 4 kapal Portugis berhasil berlayar ke laut lepas. Maka, Portugis 

berkesimpulan bahwa penaklukan merupakan satu-satunya cara untuk memperkokoh kedudukannya 

di Malaka.  

 Pada tahun 1511, Alfonso d’Albuquerque memimpin pelayaran dari Goa menuju Malaka. 

Albuquerque lalu menetap di Malaka untuk mempersiapkan pertahanan dan mencari kepulauan 

rempah-rempah. Lalu, dia berangkat lagi menuju India. 

 Tahun 1512, ekspedisi pertama Portugis menuju Maluku dilakukan oleh Anthony d’Abreu dan 

Fransisco Serrao. Ia berhasil mencaoai Hitu (Ambon sebelah utara). 

 Ekspedisi Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate, Sultan Aby Lais. Sementara itu, Sultan Mansur 

dari Tidore membentuk persekutuan dengan Spanyol.  

 Portugis dapat izin dari Kacili Abu Hayat untuk membangun benteng di Ternate yaitu Gamalama.  

 Portugis juga berhasil mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah, serta aktif 

menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Tokohnya adalah Franciscus Xaverius yang mendirikan Orde 

Jesuit. 

 Akan tetapi, Portugis tidak berhasil mempertahankan monopoli perdagangannya di Nusantara, 

karena: 

 Banyak pedagang islam meninggalkan Malaka dan mencari pusat-pusat perdagangan 
baru di Nusantara 

 Portugis kekurangan dana dan SDM menghadapi perlawanan-perlawanan dari 
Nusantara 

 Organisasi mereka ditandai dengan perintah-perintah yang tumpang tindih dan 
korupsi 

 Pedagang Asia mengalihkan sebagian perdagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhan 
lain untuk menghindari Portugis 

 Keunggulan teknologi mereka dengan cepat dipelajari oleh saingan-saingan mereka di 
Nusantara 

 Portugis terus menerus mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di 
Nusantara seperti Aceh, Johor, dan Demak, dimana Johor dan Aceh berlomba-lomba 
untuk saling mengalahkan Portugis agar bisa menguasai Malaka.  



 Selama di bawah kekuasaan Portugis, Malaka mengalami kemunduran sbg pusat perdagangan. 

Portugis juga gagal dalam melakukan monopoli perdagangan di Nusantara.  

- Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia 
 Awalnya, pedagang-pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari 

Lisabon (Lisboa), Portugis. Ketika itu, Belanda masih dalam penjajahan Spanyol. Kemudian terjadi 

perang 80 tahun, yaitu perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol yang menjadikan William van 

Orange sbg pahlawan kemerdekaan 

 Lalu, Raja Philip dari Spanyol naik takhta. Ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. 

Akibatnya, Belanda tidak dapat mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai 

Spanyol. Hal inilah yang mendorong Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudera.  

a. Perjalanan Bangsa Belanda ke Indonesia   
 Cornelius de Houtman dan de Kayzer memimpin pelayarn menuju Nusantara. Mereka 

menempuh rute Belanda-Pantai Barat Afrika-Tanjung Harapan-Samudera Hindia-Selat Sunda-
Banten untuk menghindari jalan pelayaran Portugis (agar tdk mendarat di India dan Malaka)  

 Awalnya, Belanda disambut baik dengan masyarakat Banten. Kedatangan Belanda dianggap 
membantu usaha Banten menyerang Palembang. Akan tetapi, timbul ketegangan antara 
Cornelius de Houtman dengan masyarakat Banten karena sikap Cornelius de Houtman yang 
hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, dia diusir oleh 
masyarakat Banten. Tapi, dia dianggap sbg pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke 
Indonesia oleh Belanda.  

 Lalu, 8 buah kapal rombongan Jacob van Neck dan Wybrecht van Waerwyck tiba di Banten. 
Hubungan mereka dianggap baik karena van Neck pintar mengambil hati pembesar Banten. 
Maka dari itu, 3 buah kapalnya dikirim ke Belanda dan 5 buah kapalnya berlayar menuju 
Maluku. Di Maluku, mereka diterima baik juga karena Maluku dan Portugis sedang 
bermusuhan.  

b. Terbentuknya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) 
 Adanya VOC disebabkan oleh persaingan pengusaha-pengusaha Belanda untuk mendapatkan 

rempah-rempah. Karena terjadi konflik, Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt 

mempersatukan kongsi-kongsi dagang Belanda yang dinamakan VOC atau Persekutuan Maskapai 

Perdagangan Hindia Timur.  

 VOC membuka kantor pertamanya di Banten, dikepalai oleh Francois Wittert.  

 Tujuan dibentuknya VOC: 

 Menghindari persaingan tidak sehat di antara sesame pedagang Belanda sehingga 
keuntungan maksimum dapat diperoleh 

 Memperkuat posisi Belanda terhadap bangsa-bangsa Eropa lainnya dan bangsa Asia 
 Membantu dana pemerintah Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol 

 VOC juga diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda, yang dikenal sebagai Hak Octroi.  

 Monopoli perdagangan 
 Mencetak dan mengedarkan uang 
 Mengangkat dan memberhentikan pegawai 
 Mengadakan perjanjian dengan raja-raja 
 Memiliki tentara 
 Mendirikan benteng 
 Menyatakan perang dan damai 
 Mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat 

 Dengan kekuasaan istimewa tersebut, VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. VOC 

juga berhasil mendirikan loji (pangkalan dagang) di Banten. VOC untuk pertama kalinya 



mengangkat Pieter Both menjadi gubernur jendral di Ambon. Namun, VOC beranggapan bahwa 

Ambon letaknya terlalu jauh dari Selat Malaka. Makanya, perhatian VOC tertuju ke Jayakarta untuk 

dijadikan pangkalan dagang utamanya.  

 Jayakarta sedang ada perselisihan dengan Banten. Pertentangan tersebut dimanfaatkan oleh Jan 

Pieterszoon Coen untuk merebut Jayakarta. Maka, J.P. Coen menggantikan nama Jayakarta 

menjadi Batavia (sesuai dengan nama nenek moyang orang Belanda, Bataaf) untuk dijadikan 

markas besar VOC.  

1. Politik Ekonomi VOC 
 Pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC adalah Malaka, Padang, Makassar, Banten 

 VOC menetapkan monopoli perdagangan dengan peraturan: 

 Verplitche Leverantie: penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh 
VOC. Gaboleh jual selain ke VOC 

 Contingenten: kewajiban rakyat untuk membayar pajak dengan hasil bumi 
 Peraturan ttg ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh 

ditanam 
 Ekstirpasi: hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi 

kelebihan produksi  
 Pelayaran Hongi: pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk 

mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC. 
2. Sistem Birokasi VOC  

 VOC mengangkat seorang gubernur jendral yang dibantu oleh 4 anggota disebut Raad van 

Indie (Dewan India). Dibawah gubernur terdapat beberapa residen yang dibantu oleh asisten 

residen.  

 Gubernur jenderal VOC yang dianggap berhasil adalah: 

 Jan Pieterszoon Coen 
 pendiri kota Batavia dan peletak dasar imperialism Belanda di Indonesia 

 dikenal pula dengan rencana kolonisasi dengan memindahkan orang-orangg 

Belanda bersama keluarganya ke Indonesia agar memenuhi tenaga kerja Belanda di 

Indonesia.  

 Antonio van Diemen  
 memperluas kekuasaan VOC ke Malaka. Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang 

dipimpin oleh Abel Tasman  

 Joan Maetsycker 
 memperluas kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado 

 Cornelis Speelman 
 berhasil menghadapi perlawanan Sultan Hassanudin dari Makasar, memadamkan 

pemberontakan Trunojoyo di Mataram, dan mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dari 

Banten 

 VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem 

feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia. Ciri khas feodalisme adalah ketaatan mutlak 

dari bawahan ke atasannya. Posisi teratas adalah raja, bangsawan, bupati, kepala-kepala 

rakyat, lalu rakyat. Sistem itu dipertahankan agar VOC dapat melaksanakan monopoli 

perdagangan dan menarik pajak melalui raja&bupati. Oleh karena itu, VOC selalu dianggap 

ikut campur urusan pergantian raja dan bupati.  



3. Kemunduran VOC 
 Banyak korupsi  

 Anggaran pegawai terlalu besar akibat dari semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC  

 Persaingan dengan kongsi lain, yaitu kongsi dagang Portugis (Compagnie des Indies) dan 

kongsi dagang Inggris (East Indian Company) 

 Utang VOC besar 

 Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran 

 Berkembangnya paham liberalisme 

  Pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda. Prancis memiliki musuh utama Inggris, yang 

ingin meluaskan jajahannya ke Asia Tenggara. VOC tau diri dia ga akan bisa menghadapi Inggris. 

Makanya dibubarin  

VOC dibubarkan pd tgl 31 Desember 1799. Hak-hak octroi juga dihapus.  

C. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris  
1. Pemerintahan Republik Bataaf dan Pembubaran VOC  

 Partai Patriot Belanda yang anti-raja, atas bantuan Prancis berhasil merebut kekuasaan dan 

membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf. Republik ini menjadi bawahan 

Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.  

 Setelah VOC dibubarkan, tanah jajahan VOC diurus oleh Aziatische Raad (Dewan Asia). 

Kekuasaan pemerintahan Belandaa di Indonesia dipegang oleh Johannes Siberg.  

 Johannes Siberg harusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yang liberal, tapi sebelum 

resmi berkuasa di Indonesia dia mengirimkan dua komisaris ke Indonesia yaitu Nederburg dan van 

Hogendorp. Mereka pny 2 pandangan berbeda tentang politik kolonial yang akan ditetapkan 

akibat Revolusi Industri dan Revolusi Prancis.  

 Nederburg berpandangan konservatif. Ia menganjurkan agar sistem perekonomian 
yang telah diterapkan VOC dipertahankan 

 Van Hogendorp berpandangan liberal. Ia menganjurkan agar masalah pemerintahan 
dipisahkan dengan masalah ekonomi.  

       Perbedaan pandangan ini diselsaikan melalui Charter 1804 

2. Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels  
 Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa 

perlu menduduki Belanda. Jadi, Prancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan 

membentuk Kerajaan Belanda. Lalu, Napoleon mengangkat Louis Napoleon sbg Raja Belanda.  

 Karena Indonesia berada di bawah ancaman inggris, Napoleon mengangkat Herman Willem 

Daendels sebagai gubernur jenderal Indonesia. (agar jajahannya ga diambil inggris) 

 Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris  

a. Kebijakan Pemerintahan Daendels  
1. Bidang Birokrasi Pemerintahan 

i. Dewan Hindia Belanda dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat 
ii. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur 

dikepalai oleh seorang residen (prefek) 
iii. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai 

dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda  
2. Bidang Hukum dan Peradilan 

i. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu pengadilan 
untuk orang Eropa, orang Pribumi, dan orang Timur Asing 

ii. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa. 
Tapi Daendels sendiri melakukan korupsi.  



3. Bidang Militer dan Pertahanan 
Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris maka ia mengambil langkah 

untuk: 

i. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, sbg lalu lintas pertahanan maupun 
perekonomian 

ii. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang 
iii. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang 
iv. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya  

4. Bidang Ekonomi dan Keuangan 
i. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan pemberantasan korupsi 

dengan keras 
ii. Mengeluarkan uang kertas 

iii. Memperbaiki gaji pegawai 
iv. Pajak in natura (contingenten) dan penyerahan wajib (Verplitche Leverantie) 

dilanjutkan dan ditingkatkan 
v. Monopoli perdagangan beras 

vi. Mengadakan Preanger Stelse, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam 
tanaman ekspor (kopi).  

5. Bidang Sosial  
i. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan 

ii. Perbudakan dibiarkan berkembang 
iii. Melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan  
iv. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos 

b. Akhir kekuasaan Daendels  
1. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian rakyat pribumi 

dan orang Eropa 
2. Sikapnya otoriter  
3. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi Istana Bogor  
4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan  
Louis Napoleon menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat 

optimal di Indonesia. Akhirnya dia dikirim ke medan perang di Rusia.  

3. Pemerintahan Inggris di Indonesia  
 Ketika Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Belanda lalu 

digantikan oleh Jenderal Janssens. Tapi, ia tidak mampu bertahan dan terpaksa menyerah. Akhir 

dari penjajahan Belanda-Prancis itu ditandai dengan Kapitulasi Tuntang. Isi perjanjian nya adalah: 

 Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan ke Inggris 
 Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris 
 Semua pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang 

jabatannya terus 
 Semua utang pemerintah Belanda, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.  

 Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sbg 

Wakil Gubernur di Jawa dan bawahannya.  

 Pemerintahan Raffles di Indonesia cenderung mendapatkan tanggapan positif dari para raja 

dan rakyat Indonesia karena  

i. Raja dan rakyat tidak suka dengan pemerintahan Daendels yang kejam 
ii. Raffles melakukan misi rahasia untuk memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan 

anti-Belanda di Indonesia.  
iii. Raffles mempunyai kepribadian simpatik 



a. Kebijakan Pemerintahan Raffles 
1. Bidang Birokrasi Pemerintahan  

a. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, yang terdiri dari beberapa distrik. Setiap distrik 
terdapat beberapa divisi (kecamatan) yang merupakan kumpulan dari desa 

b. Adanya sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat 
c. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi. 

Mereka dijadikan pegawai pemerintah kolonial 
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan  

a. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor 
b. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplitche 

Leverantie)  
c. Menetapkan sistem sewa tanah (landrent). Didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah 

colonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa. Jadi, petani 
harus bayar pajak atas pemakaian tanah pemerintah  

d. Pemungutan pajak per desa  
3. Bidang Hukum 

Daendels berorientasi pada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi pada besar-kecilnya 

kesalahan. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan.  

4. Bidang Sosial  
a. Penghapusan kerja rodi  
b. Penghapusan perbudakan. Tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya 

sendiri karena mengirim kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahan 
temannya, Alexander Hare. 

c. Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dgn melawan harimau  
5. Bidang Ilmu Pengetahuan 

a. Ditulisnya History of Java  
b. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd untuk mengadakan penelitian yang 

menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago 
c. Raffles aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan 

ilmu pengetahuan 
d. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi 
e. Dirintisnya Kebun Raya Bogor  

b. Berakhirnya Kekuasaan Raffles  
  Ditandai dengan adanya Convention of London yang isinya 

i. Indonesia dikembalikan pada Belanda 
ii. Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana tetap ditangan inggris 

iii. Cochin diambil alih oleh Inggris sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda  
 Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, 

pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum (masa sisipan) 

4. Masa pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942) 
a. Pemerintahan Komisaris Jendral 
 Awalnya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang yaitu, 

Flout, Buyskess, dan van der Capellen. Pemerintahan kolektif bertugas untuk 
menormalisasikan keadaan lama (inggris) ke keadaan baru (belanda)  berlangsung 1816-
1819. 

Pada tahun 1819, kepala pemerintahan dipegan oleh gubernur jendral van der Capellen 

 Tugas Komisaris Jendral : 

 Sistem residen tetap dipertahankan 

 Dalam hukum, sistem juri dihapuskan 

 Desa tetap dipertahankan, oenguasanya dimanfaatkan untuk penarikan pajak 



 Dalam ekonomi, memberikan kesempatan pengusaha asing untuk menanamkan 
modalnya di Indonesia 

 1816 – 1830  pertentangan kaum liberal dan konservatif 
liberal : tanah jajahan akan memberikan keuntungan yang besar, pemerintah hanya 

mengawasi jalannya pemerintahan dan pemungutan pajak 

konservatif : sistem pemungutan hasil bumi oleh pemerintah akan menghasilkan untung yang 

banyak. 

Jalan tengah : pemerintah tetep menangani penggalian kekayaan tanah jajahan, juga 

melaksanakan dasar kebebasan. 

 Jalan tengah telah diupayakan tetapi kurang memberikan keuntungan, usul dari van den 
Bosch untuk melaksanakan cultuur stelsel (tanam paksa) dilaksanakan. 

b. Penerapan sistem tanam paksa 
 Latar Belakang Sistem Tanam Paksa 

 Di eropa, belanda terlibat perang pada masa kejayaan Napoleon dan menghabiskan 
biaya yang besar 

 Terjadinya perang kemerdekaan belgia, memisahkan belanda dengan belgia 

 Terjadinya perang diponegoro, menghabiskan biaya 20.000.000 gulden 

 Kas Negara belanda dan utang banyak 

 Pemasukan dari penanaman kopi tidak banyak 

 Gagal mempraktikan gagasan liberal 
 Aturan Tanam Paksa : 

Ketentuan Staatsblad (lembaran Negara) tahun 1834 No. 22 

 Persetujuan agar penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman 
tanaman ekspor yang dapat dijual di eropa 

 Tanah pertanian yang disediakan penduduk tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian 
yg dimiliki 

 Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan 
untuk menanam padi 

 Tanah yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah 

 Hasilnya diserahakan kepada pemerintah hindia belanda, jika harganya melebihi pajak 
tanah, maka kelebihannya diberikan kepada rakyat 

 Kegagalan panen bukan kesalahan petani menjadi tanggungan pemerintah 

 Bagi yang tidak punya tanah akan dipekerjakan di perkebunan atau pabrik pemerintah 
65 hari pertahun 

 Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi. Pegawai eropa 
sebagai pengawas. 

 Penyimpangan : 

 Perjanjian harusnya sukarela, tapi malah memaksa 

 Luas tanah penduduk yang digunakan lebih dari 1/5 tanah mereka 

 Pengerjaan tanaman ekspor jauh melebihi pengerjaan padi 

 Pajak tanah masih dikenakan pada tanah tanam paksa 

 Kelebihan hasil panen sering tidak dikembalikan ke petani 

 Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani 

 Buruh yang harusnya dibayar malah menjadi tenaga paksaan 
 Dampak Tanam Paksa : 

 Mengenal teknik menanam tanaman baru 

 Mengenal tanaman dagang ekspor 

 Kemiskinan, penderitaan fisik dan mental 

 Baban pajak yang berat 



 Pertanian, khususnya padi banyak mengalami gagal panen 

 Kelaparan dan kematian 

 Jumlah penduduk Indonesia menurun 
c. Sistem Politik Ekonomi Liberal 

Sebelum 1870, imperialism kuno. Setelah 1870, imperialism modern. Sejak saat itu diterapkan 

opendeur politiek (politik pintu terbuka) terhadap modal swasta asing. 

 Latar Belakang 
o Tanam paksa mengakibatkan oenderitaan rakyat tetapi keuntungan besar bagi belanda 
o Paham liberalism 
o Kemenangan partai liberal dalam parlemen belanda mendesak pemerintah belanda 

menerapkan sistem ekonomi liberal 
Adanya traktat sumatera (1871) memberikan kebebasan untuk belanda memperluas 

wilayahnya. Sebagai imbalan inggris meminta belanda menerapkan ekonomi liberal 

 Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Liberal 

 Suiker Wet (Undang-Undang Gula) 
Tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan 

dialihkan ke pihak swasta 

 Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 

 Tanah dibedakan menjadi tanah rakyat dan tanah pemerintah 

 Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa yang 
tidak bebas. Tidak bebas artinya dapat disewakan kepada pengusaha swasta 

 Tanah rakyat tidak boleh dijual 

 Tanah pemerintah bisa disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun 
 Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal 

Jalan bagi pemerintah colonial belanda menerapkan imperialism modern. Indonesia 

dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, yaitu : 

 Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industry di eropa 

 Mendapatkan tenaga kerja yang murah 

 Menjadi tempat pemasaran barang produksi eropa 

 Menjadi tempat penanaman modal asing 
Belanda melaksanakan Pax Netherlandica yaitu usaha pembulatan negeri jajahan belanda 

di Indonesia agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa lain. 

 Akibat 
Bagi Belanda : 

 Memberikan untung yang besar kepada pihak swasta dan pemerintah 

 Hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri belanda 

 Belanda menjadi pusat perdagangan hasil tanah jajahan 
Bagi Indonesia : 

 Kesejahteraan penduduk merosot 

 Krisis perkebunan tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula 

 Menurunnya konsumsi bahan makanan, jumlah penduduk meningkat 

 Menurunnya usaha kerajinan rakyat 

 Pengangkutan dengan gerobak merosot penghasilannya 

 Rakyat menderita karena ada kerja rodi dan hukuman yang melanggar Poenale Sanctie. 
d. Politik Etis (politik balas budi) 



Ratu belanda berpidato bahwa negeri belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan 

kemakmuran serta perkembangan social dan otonomi dari penduduk hindia 

 Latar Belakang 

 Sistem tanam paksa yang menguntungkan belanda dan menimbulkan penderitaan 
Indonesia 

 Eksploitasi tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal 
menguntungkan belanda dan tidak mengubah nasib buruk Indonesia 

 Upaya belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara 
penekanan dan penindasan terhadap rakyat 

 Rakyat kehilangan tanah 

 Kritik dari kaum intelektual belanda seperti van Kol, van Deventer, de Waal, Baron van 
Hoevell, van den Berg 

 Van Kol, jubir golongan sosialis mengkritik keadaan yang serba merosot di 
Indonesia karena adanya politik drainage (pengisapan) 

 Van Deventer,  dalam majalah De Gids berjudul Een Ereschuld bahwa jutaan 
gulden dari Indonesia merupakan hutan kehormatan yang dapat dibayar dengan 
cara melakukan Trilogi Van Deventer : 
Irigasi, emigrasi, edukasi 

 De Waal menghitung, rakyat Indonesia berhak mendapatkan 528 jt gulden dan jika 
ditambah bunganya 1585 jt gulden 

 Van Hoevell meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia 
 Pelaksanaan Politik Etis 

Perubahan yang dicapai : 

o Desentralisasi pemerintahkan dibentuknya undang undang desentralisasi (1903). 
Pembentukan dewan local untuk membuat peraturan mengenai pajak dan membangun 
sarana prasarana hukum. Dewan rakyat dibentuk tahun1916 diresmikan tahun1919 

o Pembangunan irigasi. 1914 pemerintah membangun irigasi seluas 93000 bau 
o Emigrasi (transmigrasi) terutama bagi penduduk di pulau jawa 
o Edukasi. Sekolah kelas I (anak pegawai negeri, orang berharta, orang berkedudukan), 

kelas II (anak pribumi), sekolah pamong praja (OSVIA), sekolah dokter jawa (STOVIA) 
o Perbaikan kesehatan dan penanggulangan penyakit 

 Kegagalan politik etis 

 Belanda tetap mendapatkan keuntungan besar, kesejahteraan rakyat pribumi rendah 

 Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang mendapatkan keuntungan 

 Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya dijadikan alat saja, belanda tetap 
dominan. 

 

C. STRATEGI PERLAWANAN BANGSA INDONESIA TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT 
1. Perlawanan Ternate terhadap Portugis 

 Memusuhi portugis karena memonopoli perdagangan 
 1533  rakyat ternate membakar benteng portugis dibawah pimpinan Dajalo.  
 1536 Portugis mengirimkan bantuan dari malaka dibawah pimpinan Antonio Galvao 

Antonio Galvao berhasil memaksakan perdamaian 

 1570  perjanjia antara Gubernur Lopez de Mesquita dan Sultan Hairun karena portugis masih 
memonopoli 

 seorang suruhan gubernur loper membunuh sultan Hairun. Sultan Baabullah, anaknya Sultan 
Hairun marah besar dan perang 

 1577 portugis diusir 
2. Perlawanan Aceh terhadap Portugis 



 Saat portugis menduduki malaka, pedagang muslim pindah ke aceh dan kemudian aceh 
berkembag menjadi kerajaan dagang yang maju. Portugis berusaha menghancurkan aceh tetapi 
gagal 

 Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528)  membebaskan aceh dari upaya jajahan portugis 
 Sultan Alaudin Riayat Syah (1537-1568)  aceh menentang dan berusaha mengusir portugis yang 

telah bersekutu dengan johor 
 Sultan Iskandar Muda (1607-1636)  aceh melancarkan serangan kepada portugis di Malaka, 

tetapi gagal 
3. Perlawanan Makassar terhadap VOC 

 VOC sangat membenci Sultan Alauddin dan semua penggantinya yaitu Sultan Muhammad Said 
dan Sultan Hasanuddin yang memberi kesempatan kepada inggris, denmark, dan portugis. 

 VOC memblokade Makassar. Terjadi perang tetapi Makassar sulit ditaklukan akhirnya VOC 
terpaksa mengadakan perdamaian 

 VOC dipimpin Gubernar Jendral Maetsuijker mengirim armada militer dibawah Johan van Dam. 
Pertempuran terjadi tetapi VOC hanya membawa kemenangan sedikit 

 Dibawah Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan. VOC mengadu domba Sultan Hasanuddin 
dengan Raja Bone, Arung Palaka. VOC mengirim balatentara dengan 21 kapal dibawah Cornelis 
speelman. Pasuka Hasanuddin terdesak dan menerima tawaran untuk berdamai di desa bungaya 
pada 18 november 1667 

4. Perlawanan Banten terhadap VOC 
 Sultan Ageng Tirtayasa  menjalankan politik anti-VOC. 

Menyusun basis kekuatan di angke yaitu di perbatasan saling berhadapan dengan VOC. Armada 

laut diperkuat di karawang untuk mencegat keluar-masuknya angakatan laut VOC di Batavia 

 1656  setelah persiapan matang, banten menyerang Batavia dari arah barat dan timur. VOC 
terdesak 

 VOC merenggangkan hubungan sultang ageng tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji dengan 
mengedarkan bahwa adik sultah haji, Pangeran Purbaya yang akan diangkat menjadi sultan 
banten 

 1683  perang antara sultan ageng tirtayasa dengan VOC – Sultan Haji, tetapi tidak bisa 
terkalahkan 

 Sultan haji menjalankan tipu di meja perundingan dan mengakibatkan Sultan Ageng Tirtayasa 
ditangkap dan dipenjarakan di Batavia tahun 1692 

5. Perlawanan Pattimura (1817) 
 Konvensi London  Maluku merupakan wilyah kekuasaan inggris yang harus diberikan kepada 

belanda 
 9 Mei 1817  rakyat Maluku di saparua mengangkat Thomas matulessy dengan gelar pattimura 

sebagai pemimpin gerakan perlawanan rakyat. Pada saat inggris berkuasa, ia masuk dinas militer 
dan berpangkat mayor 

 15 Mei 1817  perlawanan Hindia-Belanda. 
Merampas perahu pos yang berada di pelabuhan porto, menyerang benteng duurstede. 

 Gubernur van Middlekoop terkejut mendengar kejadian itu. Ia mengirimkan pasukan yang 
dipimpin oleh Mayor Beetjes. 

 20 Mei 1817  pasukan itu tiba di Saparua dan disambut dengan serentetan tembakan. Lalu 
memutar kesebuah teluk disebelah kiri benteng, tetapi tetap mendapat serentetan tembakan. 
Mayor Beetjes tewas 

 2 Agustus 1817  belanda menduduki kembali benteng Duurstede. Pattimura gagal ditangkap. 
Belanda mengumumkan bagi siapa yang mengetahui lokasi pattimura akan diberikan 1.000 
gulden. Raja boi memberi tahu. Pattimura ditangkap di bukit boi 

 16 Desember 1817  Pattimura dijatuhi hukuman gantung di Benteng Nieuw Victoria, Ambon 
6. Perang Paderi (1812-1837) 



 10 Februari 1821  Residen Belanda, Du Puy mengadakan perjanjian dengan kaum adat. Mereka 
bersekutu untuk menghancurkan kaum paderi. 
Belanda membuat benteng van der capellen di Batu Sangkar dan Benteng de Kock di Bukittinggi 

 1825  belanda memutuskan mengadakan perjanjian damai dengan kaum paderi karena belanda 
sedang focus perang diponegoro. 
Ketika perang diponegoro selesai, belanda membatalkan perjanjian 

 pimpinan militer tertinggi di Sumatera Barat, Kolonel Elout melancarkan serangan kepada kaum 
paderi.  

 Kaum Adat bergabung dengan Kaum Paderi untuk menghadapi belanda 
 1832  van den Bosch mengirimkan bantuan militer ke padang. Dalam pasukan ini terdapat 

Sentot Alibasyah Prawirodirjo dan pengikutnya. Tetapi saat perang, sentot bergabung dengan 
kaum paderi dan menghadapi belanda bersama. Sentot Alibasyah ditangkap dan diasingkan oleh 
belanda ke cianjur. Pasukannya dibubarkan dan dipulangkan. 

 1835  belanda mengalahkan kaum paderi 
 25 Oktober 1837  Teuku Imam Bonjol dan pasukannya menyerah. Imam bonjol dibuang ke 

cianjur. 
7. Perang Diponegoro (1825-1830) 

 Penyebab : 

 Kalangan istana tidak suka belanda ikut campur tangan dalam pemerintahan 

 Ulama tidak suka dengan perilaku belanda yang meluaskan peredaran minuman keras 

 Belanda membebani berbagai macam pajak 
 Sebab khusus : pemasangan patok-patok jalan melalui desa tegalrejo, jalan yang akan dibangun itu 

melintasi tanah makam leluhur pangeran Diponegoro. Pangeran diponegoro marah dan mencabut 
patok dan menggantinya dengan tombak 

 Residen Belanda, A.H. Smisaert meminta diponegoro untuk menghadap tetapi ditolak 
 20 Juli 1825  pukul 17.00 ditembakan meriam ke tegalrejo dan perang dimulai 
 pangeran diponegoro memperoleh banyak kemenanga. Jendral de Kock mengirim surat untuk 

berdamai, diponegoro mengiyakan jika jendral de kock yang menentukan waktu dan tempatnya. 
Karena tidak ada jawaban, perang kembali dimulai, 2000 prajurit belanda tewas. 

 1827  de kock membangun benteng stelsel 

 mempersempit ruang gerak pasukan diponegoro 

 menekan pangeran diponegoro agar menghentikan perlawanan 
 Pangeran diponegoro mulai terdesak. Belanja mulai mengajak pembantu diponegoro untuk 

berunding 
 1828  kyai mojo ikut perundingan, setelah pulag langsung ditangkap dan diasingkan di minahasa 

(Sulawesi utara) 
 1829  pangeran mangkubumi terpaksa tidak melanjutkan perlawanan karena dimakan usia 

lanjut. 
Sentot Alibasyah terbujuk oleh belanda. 

 28 Maret 1830  perundingan de Kock dengan Diponegoro di rumah residen kedu. Tetapi tidak 
ada kesepakatan. Seusai perundingan, diponegoro ditangkap pemerintah hindia-belanda dan 
diasingkan ke menado lalu dipindahkan ke Makassar. Diponegoro wafat di Makassar 

8. Perang Aceh (1873-1904) 
 22 Maret 1871  Belanda mengutus F. N. Nieuwenhuysen menemui sultan Aceh Muhammad 

Daud Syah. Ia menyampaikan agar aceh mengakui kedaulatan Hindia-Belanda. Sultan Aceh 
menolak 

 26 Maret 1873  belanda mengumumkan perang. Dipimpin Mayjen Kohler, 3,000 personel militer 
tiba di aceh dan aceh menyambutnya dengan serangan gencar 

 14 april 1873  Mayjen Kohler tewas 



 Jendral van sweeten memimpin pasukan berikutnya. Laskar aceh terdesak, istana jatuh ke tangan 
belanda, tetapi raja dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Tetapi di luar istana golonga 
teuku(bangsawan) dan tengku (ulama) siap bertempur 

 Masa kepemimpinan Jenderal Pel, belanda memperkuat pertahanan dengan membangun pos di 
kutaraja, krueng aceh, dan meuraksa. Laskar aceh menyerang blockade belanda dengan hebat. 

 24 Februari 1876  Jendral Pel tewas di daerah Tonga 
 1899  Kolonel van Heutz memimpin penyerangan dengan siasat kekerasan. Mengerahkan 

seluruh pasukan belanda yang disebut pasukan marsose. Pasukan ini menyerang perkampungan 
rakyat aceh untuk melemahkan semangat lascar aceh. 

 Perjuangan rakyat aceh semakin meningkat karena kemunculan Habib Abdurachman dari Turki, 
Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku cik Peusangan, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyak Dien 

 Belanda mengirim Dr. Snouck Hurgronje dan menyamar menjadi ulama bernama Abdul Gafar 
untuk mencari kelemahan. Hurgronje menuliskan tentang rakyat aceh dibukunya yang berjudul De 
Atjehers. Ia menyarankan agar belanda menggunakan siasat kekerasa 

9. Perang Banjar (1859-1905) 
 Belanda ingin menguasai wilayah Banjar karena banyak batubara. 
 Belanda mencampurtangani kesultanan Banjar 
 Pangeran Hidayatullah dan Antasari menyusun strategi perang gerilya dengan benteng di 

pedalaman 
10. Perang Bali 

 Belanda tidak setuju dengan hak tawan karang yang dilakukan Bali. Hak tawan karang adalah hak 
yang diatur kerajaan di bali dimana jika ada kapal yang terjebak di Bali maka semua isinya dan 
kapalnya akan menjadi milik kerajaan tersebut. 

 Belanda telah melakukan 2 ekspedisi ke Bali dan dua-duanya gagal. 
 Pada ekspedisi ke-3 belanda berhasil menaklukan dan kerajaan Bulelang dan Karangasem 

menyerah diri 
11. Perang Tapanuli (1878-1907) 

 Raja Sisingamangaraja XII tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kota Natal, 
Mandailing, Angkola dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. 

 Belanda berusaha mewujudkan Pax Netherlandica. 
 

Ciri-ciri perjuangan bangsa abad ke-20 : 

 Perjuangan bersifat local atau kedaerahan 

 Perjuangan fisik dengan menggunakan senjata tradisional 

 Perjuangan dipimpin oleh tokoh kharismatik tradisional seperti bangsawan, tokoh agama, dan 
tokoh masyarakat lainnya 

 Perjuangan bersifat seporadis atau musiman 
 

D. DAMPAK KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA 
1. Bidang Politik 

Hlangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan belanda. Buktinya : 

 Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya 

 Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing. Bahkan 
sebagian diambil alih colonial 

 Penerapan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan penguasa tradisional, 
seperti raja dan bupati yang memerintah atas nama VOC 

 Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah colonial. Mereka menjadi pegawai pemerintah colonial 
yang diberi gaji. Menurut adap harusnya mendapat upeti dari rakyat 

 Munculnya berbagai perlawanan 
2. Bidang Sosial 



 Terjadinya perubahan pelapisan social dalam masyarakat pada masa colonial : 
- Golongan Eropa  orang belanda dan orang eropa 
- Golongan Timur Asing  orang Cina dan timur jauh 
- Golongan Pribumi 

 Terjadinya mobilitas social dengan adanya gelombang transmigrasi 

 Munculya elit terdidik karena tuntutanmemenuhi pegawai pemerintah sehingga 
menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. 

 Timbul golongan buruh dan majikan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi 
dinamis 

 

 

3. Bidang Ekonomi 

 Monopolo perdagangan mengakibatkan mundurnya perdagangan di nusantara dari kancah 
perdagangan internasional 

 Monopoli dan penguasaan suatu daerah (koloni) oleh penjajah mengakibatkan terjadinya situasi 
yang tidak sehat dalam hal perdagangan 

 Dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional dalam 
penyerahan wajib hasil bumi 

 Perekonomian berbubah dari pertanian menjadi industry perkebunan 

 Sistem tanam paksa membuat rakyat Indonesia mengenal tanaman baru 

 Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Sistem utang piutang, pinjaman 
modal. 

 Munculnya kota-kota baru 

 Munculnya pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur 
asing. Bangs Indonesia hanya sebagai pengecer 

4. Bidang Budaya 

 Runtuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi akibat tindakan pemerintah belanda yang 
menghapus kedudukan mereka secara adat dan menjadikan mereka pegawai pemerintah 

 Melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi 

 Merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi, menyebabkan mereka mengalihkan 
perhatiannya ke bidang seni budaya. 

 
RANGKUMAN OMONGANNYA PAK SHOB 

 

Latar Belakang 

 Etymology  

Koloni       Kolonius      Orang yang datang lalu menggarap tanah saja (tanah jajahan) 

                Dampak : Terbentuknya masyrakat feodalistik 

Imperialisme       Memerintah 

      Yang dieksploitasi tanah dan manusia. 

 

 Penyebab Kolonialisme dan Imperialisme 

Jatuhnya Konstantinopel (1453) 



o Byzantium (milik Roma) diambil kendali oleh M. Al-Fatih, mengubah Byzantium 

menjadi Turki Utsmani dan Konstantinopel menjadi Islambul (Istanbul = The City of 

Islam)  

o Catholics (Eropa basically) memutuskan semua hubungan sama Konstantinopel 

(karena bukan daerah Katolik lagi) dan mencoba untuk mencari sumber rempah-

rempah yang dijual di Konstantinopel yang katanya dari India.  

 Penjelajahan Samudera 

Karena pencarian tsb. membuat konflik, Paus Alexander VI membuat Perjanjian Tordesillas, 

yaitu perjanjian di mana Spanyol hanya menjelajahi dunia bagian barat dan Portugal 

menjelajahi dunia bagian timur. Batas mulainya Barat-Timur ada di Canary Islands 

 

Perjanjian 

Jadinya ada 2 perjanjian, Tordesillas (1492) sama Saragossa (1526). Dua2nya dari Vatican buat Spanyol dan 

Portugal.  

I. Tordesillas (1492) 

Spanyol menjelajahi Barat, Portugal Timur. Pembatas di Pulau Kanari (Canary) 

 

IA. SPANYOL 

Nama Penting : Columbus, Amerigo Vespucci (orang Italy)  

 

o Penjelajahan 1 (Columbus ) : Spanyol ke Barat mencari India, ketemunya malah Bahamas 

(yang mereka kira India). Terus waktu ketemu orang2 Aztec, Mayans, dll., mereka 

manggilnya Indian. Columbus juga nemu banyak emas uyey 

o Penjelajahan 2 (Vespucci) : Vespucci sadar kalo ini bukan India  

 

IIA. Portugal  

Nama Penting : Bartholomeus Diaz, Vasco De Gama, Alfonso D’Albuguergue, Ferdinand 

Magelhaens, Franciscus Xaverius  

o Bartholomeus Diaz membawa awak Portugal mengitari Afrika ketika mencari India. Mereka 

berhenti di Afrika Selatan dan bertanya kepada saudagar dari Arab apakah India masih 

jauh. Para saudagar bilang tidak dan orang2 Portugal jadi penuh dengan harapan, makanya 

namanya Cape of Good Hope (Tanjung Harapan) 

o Karena kekurangan supply, Diaz dan awaknya balik ke Portugal. 

o 1497 : Vasco De Gama membawa kloter kedua dari Portugal ke Calicutt, Mumbai. Mereka 

nanya (sambil beli rempah2) ladang rempah-rempahnya di mana. Kata orang2 india ada di 

Malaka. 

o 1511 : Alfonso bawa armada ketiga ke Malaka. Ternyata Malaka Cuma ‘gudang’. Ladang 

beneran ada di Maluku. Jadi mereka ke Maluku dan bertemu Raja Ternate. Terus mereka 

buat perjanjian untuk kerja sama yey. 



 

II. Saragossa (1526) 

 

o Spanyol (di bawah pimpinan Ferdinand Magelhaens) sampai di Filipina tahun 

1521. Mereka membuat perjanjian dengan Rajah Humabon, tapi tidak lama malah 

jadi berantem. Jadi Spanyol pergi ke Maluku.  

o Spanyol ketemu Portugal di Maluku terus mereka berantem, bilang kalo mereka ga 

ngikutin Perjanjian Tordesillas (dalam perngertian mereka, bumi itu rata, jadinya 

mereka ga mungkin ketemuan) (padahal bumi kaya bola wkwk lucu deh mereka) 

o Akhirnya raja kedua negara (S&P) harus turun tangan. Di buat perjanjian 

Saragossa di mana ada pembagian lagi. Dari Maluku ke Brazil (arah Timur) punya 

Portugal, Filipina ke Mexico punya Spanyol (Barat) 

 

III. Additional Facts 

o Ferdinand Magelhaens = Orang Portugal yang kerja buat Spanyol. Dia orang 

pertama yang melewati Lautan Pasifik 

o Fransiscus Xaverius = Orang Portugal yang mengabarkan Catholicsm di Maluku 

dan Jepang 

o Orang Inggris = setelah perjanjian Saragossa, Inggris menaklukkan 2/3 lautan 

o Portugal dikalahkan orang Belanda = 1640 

 Portugal diberi pilihan, antara untuk masuk agama Kristen atau menjadi 

tentara Belanda 

 Ada beberapa yang berhasil kabur, mereka ke Tugu, Jakarta Utara 

o Maluku = Arabic = Al-Mulk/Malik = Raja 

Flores = Portugal = Flores = Bunga 

o Di Flores ada kerajaan katolik namanya Larantuka 

o Kata-kata Portugis : Minggu, meja, bangku, bendera, etc. 

VOC (1602-1799) 

 Belanda pertama kali ke Indo = 1596 



 Kedua kalinya tahun 1602, dan mereka membuat VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) 

sebuah persekutuan perdagangan di Hindia-Belanda. 

 Base VOC di Batavia, Jakarta dan pintu masuk di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu. 

 Cara main VOC : Monopoli 

 Strategi VOC : Devide et impera (Divide and conquer) aka Adu Domba 

 Contoh Devide et Impera : 1. Kesultanan Banten 

            Sultan Ageng Trisatya vs Sultan Haji (sisi Belanda) 

         2. Cirebon 

            Kasepuhan (buat tertua) Kanoman (buat bungsu) 

            Kacirebona (buat magic) 

          3.Mataram 

             Mataram  terbelah menjadi Yogya dan Surakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

TIMELINE 

 1500 : Masa Portugal dan Spanyol 

 1600 : Belanda dan VOC 

 1800 : VOC berakhir (1799) 

         : 1800-1942 : PKHB (Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda) 

         : Perancis dateng 

         : 1808, HW Daendels datang. Dia disuruh pemerintahan Perancis untuk menjaga Jawa agar tidak 

diambil Inggris. Daendels membuat Jl. Pos Anyer-Panarukan , pusat AL di Labuhan, Semarang dan 

Surabaya, Pusat AD di Bandung  dan Istana Bogor.  Daendels balik ke Eropa tahun 1811. 

 1811 : Inggris dateng 

         : Thomas Stamford Raffles (Inggris) dateng. Dia tinggal di Istana Bogor dan membuat Kebun Raya 

Bogor. Dia membereskan Candi Borobudur (Borobuddur bukan Candi tapi Vihara), menulis History of 

Java, Sejarah Melayu, dan mempublikasikan Rafflesia 

 1814 : The Anglo-Dutch Treaty 

 

 

 

Hindia Barat : NY sampai Suriname 

Batas Utara   =      tokyo 

Batas Barat    =      hawaii 

Batas Selatan   =    new zealand 

Batas Timur     =    Madagascar 

Base   =    Batavia 

 



 1816 : Inggris Pergi 

         : mulainya Cuultur Stelsel // Tanam Paksa 

          Metode Belanda baru. Orang yang tidak punya ladang harus bekerja di ladang selama 66 hari 

selama setahun dan untuk mereka yang mempunyai ladang, 1/5 harus diberi ke pemerintah (untuk 

menanam komoditas :kopi, gula, dll.) 

 1830 : Belanda bangkrut 

         : (1825-1830) Perang Diponegoro 

         Diponegoro dan bawahannya memberontak pemerintah Belanda. Berakhir dengan Diponegoro 

ditangkap di Magelang, diasingkan ke Menado lalu dipindahkan ke Makassar. 

 1870 : Cuultue Stelsel berakhir 

 1870-1900 : Politik Liberal / Penanaman Modal Asi 

 

o Tambang : Minyak, Batu bara, Timah 

o Perkebunan 

o Pelayaran 

 1900-1942 : Politik Etis : Pendidikan, Irigasi, Emigrasi 

 1945 : Merdeka 

   

  



PETA SEJINDO 

 

 

Pelabuhan Penting: Lisbon, Barcelona, Genoa, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, London (Greenwich), Istanbul 

(Penting Sebelum Penaklukan), Venezia (Sebelum Penaklukan Konstantinopel read: Medieval sampe 

Renaisans) 

Ibukota Penting-Portugal: Lisbon; Spanyol: Madrid (Gapenting); Turki Usmani:Istanbul/Konstantinopel; 

Belanda:Amsterdam; Inggris: London 

 

 

 

 

 

 

Perancis 

Turki 

Usmani 

Jerman 

 

Inggris 

NL 

Spanyol 
Portugal 

Istanbul 

Lisbon 

Barcelona 

Rotterdam 

Amsterdam 

Antwerp 

London 

Genoa 

Venezia 



 

Peta Penjelajahan Spanyol, Inggris, Portugis 

 

Jaringan Dagang dan Wilayah Belanda 

 

 

 

 



 

 

Anyer-Banten-Batavia-Bogor-Cianjur-Bandung-Sumedang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-

Rembang-Lasem-Tuban-Gresik-Surabaya-Pasuruan-Probolinggo-Panarukan 

 

Peta Perjuangan Rakyat Melawan Kolonialisme

 

 

 

 

 

Perang Aceh, Aceh, 1873-1904 

Perang Paderi, Sumbar 

1812-1837 

 
Perlawanan Makassar, 

1654-1655 

Perang 

Diponegoro,Yogyakarta-

Jawa Tengah 1825-1830 

Perlawanan Pattimura, 

Ambon, ,1817 

Perlawanan Ternate,1570-

1577 

Perlawanan Banten, 1683-

1692 

Perang Bali, 1849 

Perang Tapanuli, Sumatera 

Utara, 1879-1907 

Perang Banjar, Kalimantan 

Selatan 1859-1905 



 

 

 

Jejak Kolonial di Indonesia 

 

NAMA TEMPAT ANEH 

Preanger=Priangan/Jawa Barat 

Bantam=Banten 

Bencoolen=Bengkulu 

Biliton=Belitung 

Temasek=Singapore 

Batavia=Sunda Kelapa=Jayakarta=Jakarta 

New Amsterdam=New York 

 

 

 

Cornelis De Houtman: 1595 

Jacob van Neck, Van 
Warwyck: 1598 , Banten 

 

Cornelis De Houtman: 1595 

Jacob van Neck, Van 
Warwyck: 1598 , Banten 

 

Markas Pertama VOC, Ambon, 

(1602-1619) Markas VOC dan Belanda 

sejak JP Coen, Batavia 

Kedudukan Inggris di Nusantara 

sampai 1824, Bengkulu 

Kedudukan portugis di Nusantara, 

Ternate, 1512-1577 

Portugis di Timor Leste, 1702-1975 



` 

 


