
UHT – SEJARAH 
 
v Kolonialisme 
− berasal dari kata “colonus” yang 

artinya petani. Istilah ini diberikan pada 
para petani Yunani yang pindah dari 
negerinya yang tandus dan pindah ke 
daerah lain yang lebih subur 

− adalah suatu sistem pemukiman 
warga suatu negara di luar wilayah 
induknya atau negara asalnya. 
Biasanya daerah koloni terletak di 
seberang lautan dan kemudian 
dijadikan bagian wilayah mereka 

− Kolonialisme adalah penguasaan oleh 
suatu negara atas daerah atau bangsa 
lain dengan maksud untuk 
memperluas negara itu 

 
v Imperialisme 
− Berasal dari kata latin “imperare” yang 

artinya menguasai 
− Orang yang menguasai disebut 

imperator yang berarti raja atau 
penguasa 

− Imperium adalah daerah yang 
dikuasai imperator 

− Imperator menguasai bangsa yang 
mendiami wilayah imperium dengan 
alasan agar mereka merasa lebih 
aman atau lebih sejahtera 

− Imperialisme adalah sistem politik yang 
bertujuan menjajah negara lain untuk 
mendapat kekuasaan dan 
keuntungan yang lebih besar 

 
Kolonialisme lebih diartikan pada proses 
pembentukan atau penguasaan wilayah, 
sedangkan imperialisme lebih diartikan 
pada praktek penjajahannya. 
 

v Latar Belakang Kedatangan Bangsa Barat 
Ke Indonesia 
− Runtuhnya Kekaisaran Romawi 
Ø kekaisaran Romawi meliputi hampir 

seluruh Eropa, Afrika Utara, dan 
Afrika Barat.  

Ø Kekaisaran Romawi mengalami 
kejayaan pada masa pemerintahan 
Kaisar Octavianus Augustus 

Ø Runtuh pada tahun 476 M 
Ø Zaman kemunduran ini disebut zaman 

kegelapan (Dark Ages) 
 
− Perang Salib 
Ø melibatkan orang-orang Kristen 

Eropa yang berhadapan dengan 
orang Turki Seljuk dan orang-orang 
Arab.  

Ø Perang Salib berlangsung kurang 
lebih 200 tahun yang terbagi dalam 
tujuh periode. 

Ø Penyebabnya adalah 
memperebutkan kota suci 
Yerusalem.  

Ø Salahuddin Al Ayyubi yang berhasil 
merebut kembali 

Ø Salahuddin mengalahkan pasukan 
Salib dalam Perang Khitin 

Ø Selanjutnya Raja Inggris Richard 
The Lion Heart menghimpun 
kekuatan raja-raja Eropa untuk 
mengambil kembali Kota Yerusalem. 
Namun, mereka gagal  

Ø Dampak adanya Perang Salib adalah 
sebagai berikut : 

a. Jalur perdagangan Eropa dan Timur 
Tengah menjadi terputus. Apalagi 
dengan dikuasainya Konstantinopel, 
maka para pedagang Eropa mulai 
mencari jalan lain untuk mendapatkan 
rempah-rempah secara langsung. 

b. Bangsa Eropa mulai mengetahui 
kelemahan dan ketertinggalan mereka 
dari orang-orang Islam dan Timur, 
sehingga mereka mencoba untuk 
mengejar ketertinggalan itu dengan 
pengembangan Iptek secara besar-
besaran. 

c. Adanya motif balas dendam di 
kalangan orang-orang Kristen 
terhadap orang muslim karena 
kekalahannya dalam peperangan di 



dunia Timur dalam rangka menguasai 
jalur perdagangan. 

 
− Jatuhnya Kota Konstantinopel ke 

Tangan Turki Utsmani 
Ø tahun 1453 Khalifah Utsmaniyah 

yang berpusat di Turki berhasil 
menguasai Konstantinopel yang 
sebelumnya merupakan wilayah 
kekuasaan Kerajaan Romawi–
Byzantium 

Ø Jatuhnya Konstantinopel ke tangan 
Turki Utsmani menimbulkan kesulitan 
bagi Eropa, karena itu, Eropa mulai 
mencari daerah penghasil barang2 
(terutama rempah-rempah) 

− Penjelajahan Samudra 
Ø Teori Heliosentris dari Copernicus 

yang menyatakan bahwa bumi itu 
bulat mendorong kawan-kawan 
Copernicus ingin membuktikannya. 
Salah satunya ialah Ferdinand 
Magellan, pelaut pertama yang 
berhasil mengelilingi dunia dan 
membuktikan bahwa bumi memang 
bulat, serta laut-laut di bumi saling 
berhubungan. Teori ini membantah 
Teori Geosentris dari Ptolomeus 
yang menyatakan bumi datar. 

Ø Kisah perjalanan Marco Polo ke 
dunia Timur (Cina) yang tertuang 
dalam buku yang ditulis oleh 
temannya, Rustichello, yang berjudul 
The Travels of Marco Polo menjadi 
sumber informasi tentang Cina bagi 
bangsa Eropa. 

Ø Penemuan kompas, mesiu, 
navigasi, peta, dan peralatan 
pelayaran. 

Ø Adanya ambisi untuk melaksanakan 
semboyan 3 G, yaitu gold (mencari 
emas atau kekayaan), glory (mencari 
keharuman nama, kejayaan, dan 
kekuasaan), dan gospel 
(menunaikan tugas suci 
menyebarkan agama Nasrani). 

Ø Portugis dan Spanyol merupakan 
bangsa Eropa yang menjadi pelopor 
penjelajahan samudra.  
 
 
KEKUASAAN BANGSA – BANGSA 

BARAT DI INDONESIA 
 

v  Portugis (1511-1641) 
− Orang Portugis pertama yang mencoba 

mencari jalan baru ke Indonesia adalah 
Bartholomeus Diaz tapi gagal 

− Armada Portugis berikutnya yang 
mencoba berlayar ke Indonesia 
dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka 
berangkat pada tahun 1497 dan 
berhasil melewati Tanjung Harapan 
Baik 

− Pada tahun 1511, armada penjelajah 
Portugis di bawah pimpinan Alfonso 
de Albuquerque tiba di Malaka dan 
terlibat peperangan dengan Sultan 
Malaka, Sultan Mahmud Syah. 
Alfonso mengerahkan 18 buah kapal 
perang ke Malaka. Dalam peperangan 
tersebut, Portugis berhasil memaksa 
Kerajaan Malaka untuk menyerah. 
Portugis menguasai Malaka sejak 
bulan November 1511.  

− Setelah Malaka di kuasai Potrugis, 
perdagangan interinsuler yang bebas 
berubah menjadi perdagangan 
monopoli oleh Portugis. 

− Pada tahun 1513, Aceh dan Demak 
melancarkan serangan ke Malaka 
dengan bantuan Kalikut dari Jepara. 

− Pada tahun 1522, dari Pulau Hulu, 
bangsa Portugis melanjutkan 
perjalanan ke pulau ternate, 
Pelayaran ini dimaksudkan untuk 
menguasai daerah utama pengahasil 
rempah-rempah di Indonesia. 
Kedatangan armada bangsa Portugis 
ke Ternate disambut baik oleh raja-raja 
Ternate. Apalagi saat ini Portugis 
banyak membantu Ternate dalam 
pertikaian melawan Tidore. Kekuasaan 
bangsa Portugis di Ternate ditandai 



dengan pendirian benteng dan 
monopoli perdagangan rempah-
rempah. 

− Portugis semakin nyata merugikan 
Ternate, para penguasa Ternate 
menolak Portugis. Puncak dari 
penolakan tersebut terjadi ketika 
Sultan Hairun, Raja Ternate dibunuh 
oleh Portugis.  

− Pada tahun 1575 rakyat Ternate, 
dibawah pimpinan Baabullah, putra 
Sultan Hairun menyerang Portugis dan 
mengusir dari wilayah Maluku 
 

v Spanyol 
− Pada tahun 1511, bangsa Portugis 

berhasil merebut dan menduduki 
Malaka. Kemudian pada tahun 1512 
Portugis datang di Maluku. 

− Tanpa diduga pada tahun 1521 
Spanyol muncul dari arah Filipina 
dengan kapal Trinidad dan Victoria 
yang dipimpin oleh Kapten Sebastian 
del Cano. Selanjutnya, Spanyol 
menjalin hubungan dengan Tidore, 
saingan berat Ternate. 

− Persaingan antara Portugis dan 
Spanyol kembali terjadi, namun pada 
tahun 1529 berhasil diselesaikan 
melalui Perjanjian Saragosa (lanjutan 
Perjanjian Tordessilas 1494). Isi 
Perjanjian Saragosa yaitu: 

Ø Bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu 
pengaruh bangsa Spanyol dan 
Portugis. 

Ø Wilayah kekuasaan Spanyol 
membentang dari Meksiko ke arah 
barat sampai kepulauan Filipina dan 
wilayah kekuasaan Portugis 
membentang dari Brazil ke arah timur 
sampai kepulauan Maluku. Daerah di 
sebelah barat garis saragosa adalah 
penguasaan Portugis. Daerah di 
sebelah selatan timur saragosa 
adalah penguasaan Spanyol. 

v Belanda 

− Pada tahun 1595, Belanda 
memberangkatkan empat buah kapal 
ke Indonesia. Ekspedisi dipimpin oleh 
Cornelis de Houtman dan Pieter de 
Kaizer. Mereka berlayar menyusuri 
pantai barat Afrika untuk sampai di 
Tanjung Harapan. Setelah itu dengan 
mengarungi Samudra Hindia sampailah 
mereka di Indonesia melalui Selat 
Sunda 

− Pada tahun 1596, empat kapal Belanda 
mendarat di Banten 

− 20 Maret 1602 berdirilah Vereenigde 
Oast intisthe Compagnie (VOC) 
dengan Pieter Both sebagai gubernur 
jendral pertama. 

− Hak Oktrooi: 
Ø Hak monopoli dagang di wilayah-

wilayah antara Amerika Selatan dan 
Afrika.  

Ø Hak memiliki angkatan perang dan 
membangun benteng pertahanan.  

Ø Hak berperang dan menjajah  
Ø Hak mengangkat pegawai.  
Ø Hak melakukan pengadilan dan hak 

mencetak dan mengedarkan uang 
sendiri. 

− 30 Mei 1619 Jayakarta turun ketangan 
VOC dan diganti menjadi Batavia. 

− 1799 VOC runtuh karena korupsi 
didalamnya 

− 1808 Napoleon Bonaparte mengirim 
orang belanda kepercayaan prancis 
untuk mempertahankan jawa jangan 
sampai turun ke tangan Inggris (karena 
Inggris temennya Belanda). 

− W.H. Daendels lah orangnya 
− Kebijakan-kebijakan Daendels yaitu 

kerja rodi contohnya, membangun jalan 
anyer-panarukan (1.110 km). Disini 
Daendels dipanggil Tuan 
Guntur.Selain itu, dia juga mencetak 
uang kertas dalam jumlah besar dan 
menyita uang di bank dan pegadaian 
serta menjual tanah pada pihak swasta 

− Pengganti Daendels adalah Yanssens. 
Namun pada 1811 Batavia direbut 
Inggris, Yansses menyerah dengan 



Perjanjian Tuntang. Sehingga Lord 
Minto mengangkat Stamford Raffles. 

− Pada tahun 1814 terjadi Konvensi 
London, yang berisi: 
“Inggris harus menyerahkan kembali 
sebagian dari Hindia kepada Belanda, 
sedangkan daerah Afrika Selatan, 
Ceylon dan beberapa tempat di India 
tetap dikuasai oleh Inggris” 

− Perang Padri (1815-1837) disebabkan 
karena Belanda menyuruh kaum adat & 
padre untuk kerja rodi. Dipimpin oleh 
Tuanku Imam Bonjol. 

− serta ada Tukar Guling, Inggris punya 
Indonesia, Belanda punya wilayah 
jajahan lain (AfSel), Belanda mau 
tukeran tapi Inggris nggamau, jadi 
Inggris dapat AfSel dan Sri Lanka, 
Belanda dapat Indonesia (tapi 
Bengkulu & Amboina ga dikasih ke 
Belanda) 

− lalu Bengkulu (Inggris) dan Tumasik 
(Belanda) tukeran 

− lalu Ambon (Inggris) dan New 
Amsterdam (Belanda) tukeran. New 
Amsterdam sekarang namanya New 
York 

− Semua tuker-tukeran terjadi pada tahun 
1816 saat Raffles ninggalin Indonesia 

− Pada tanggal 15 Mei 1817 Pattimura & 
geng membakar kapal-kapal di 
pelabuhan Belanda 

− Perang Diponegoro (1825-1830) 
dipimpin Pangeran Diponegoro 
namun, Belanda menggunakan siasat 
Benteng Stelsel  

− Pada tahun 1830-1870, Van Den 
Bosch menerapkan system 
cultuurstelsel (tanam paksa). 

 

 


