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COLONIALISM & IMPERIALISM
• KOLONIALISME berasal dari colonia (tanah 

pemukiman atau tanah jajahan);

• IMPERIALISME berasal dari imperator (memerintah), 

atau imperium (kerajaan besar) yang menguasai 

wilayah jajahan yang luas.



THE ADVENTURE OF WORLD
hubungan niaga Asia-Eropa terganggu karena Perang Salib 

(1096-1291), puncaknya sejak Konstantinopel dikuasai Usmani 

pada 1453 yang mengakibatkan perniagaan itu terputus total. 

Akibatnya, Eropa terpaksa mencari jalan menuju daerah 

penghasil rempah-rempah, yaitu Hindia (Indonesia) sehingga 

dimulailah “Zaman Penjelajahan Samudera”.



REASON
• Reconquesta: gold, glory, gospel;

• Tordesillas Treaty 1494: Spain & Portuguase;

• Inovasi teknologi: kompas, teropong, mesiu & peta dunia;

• Teori Heliosentris oleh Nicolaus Copernicus;

• Pelopor: Spanyol & Portugis  Inggris, Perancis & Belanda.



TRAVELER: 

PIRATES

• Portugis: Bartholomeus 

Diaz, Vasco da Gama, 

Alfonso d’ Albuquerque.

• Spanyol: Christoper 

Columbus, Ferdinand 

Magelhaez, Juan 

Sebastian Del Cano.

• Inggris: Sir Francis 

Drake, Sir James 

Lancaster, James Cook.

• Belanda: Cornelis de 

Houtman, Jacob van 

Neck, Abel Jan Tasman.



KUASA PORTUGIS

1511 Portugis menguasai 

Malaka & 1512 menuju 

Maluku. Ternyata, pada 1521 

Spanyol masuk dari utara, 

akibatnya terjadi persaingan 

dalam menguasai Maluku. 

Perjanjian Saragosa 1529 

menetapkan bahwa Portugis 

tetap berkuasa di Maluku & 

Spanyol harus kembali ke 

Philipina. Sejak itu Portugis 

berkuasa mutlak di Maluku.



• memaksakan kuasanya dengan kekuatan militer;

• memonopoli perdagangan rempah, cengkih & pala;

• mengembangkan budaya, bahasa & musik Portugis;

• menyebarkan agama Katolik.

KEZALIMAN 

PORTUGIS 

1512-1641



KUASA BELANDA
• Pada 1596, Belanda pertama kali tiba di Banten dipimpin 

Cornelis de Houtman, namun mereka diusir kembali; 

• Pada 1598, rombongan berikutnya tiba dipimpin Jacob van 

Neck. Selanjutnya berdatangan ekspedisi dagang dari Belanda;

• 20 Maret 1602, mereka mendirikan VOC (Vereenigde Oost 

Indische Compagnie) untuk memonopoli perdagangan & 

menguasai Nusantara dengan devide et impera.



KEZALIMAN KOMPENI 1602-1799

• VOC membangun markas di Ambon & Batavia;

• VOC menguasai pelabuhan & mendirikan benteng untuk 

memonopoli perdagangan;

• VOC melakukan devide et impera untuk menguasai 

kerajaan-kerajaan di Nusantara;

• VOC melaksanakan hongi tochten untuk mengawasi pasar 

gelap penyelundupan rempah-rempah di Maluku;

• VOC memiliki hak ekstirpasi untuk membinasakan tanaman 

rempah-rempah yang melebihi ketentuan.



AKIBAT 

KEZALIMAN 

VOC

• kuasa raja jadi berkurang, 

bahkan didominasi VOC;

• wilayah kerajaan pecah di 

bawah kendali VOC;

• hak oktroi VOC membuat 

rakyat miskin & menderita;

• hongi tochten jadi 

perampasan, perampokan 

& perbudakan;

• hak ekstirpasi jadi 

ancaman sumber 

penghasilan rakyat;

• pada 31 Desember 1799, 

VOC bangkrut & 

dibubarkan.



KUASA PERANCIS
Kuasa VOC diambilalih oleh Kerajaan Belanda yang saat itu 

dikuasaI Perancis (Republik Bataafche). Perancis 

mengangkat Herman Williem Daendels (1808-1811) sebagai 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan tugas utama 

mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. 



KEZALIMAN PERANCIS

• melaksanakan contingenten: pajak penyerahan hasil bumi;

• menetapkan verplichte leverentie: kewajiban menjual hasil 

bumi hanya kepada pemerintah dengan harga tetap;

• mewajibkan preanger stelsel, kewajiban menanam kopi;

• menerapkan sistem rodi & membentuk tentara pribumi;

• menjual tanah milik negara kepada swasta (asing);

• membangun jalan raya pos bagi kepentingan pertahanan.



KUASA INGGRIS

• Pada 1811 Inggris menyerang 

Perancis & menguasai Hindia 

Belanda dalam serah terima 

Kapitulasi Tuntang. 

• Thomas Stamford Raffles pun 

berkuasa sejak 1811; 

• Namun, Konvensi London 

1814 mengakhiri kuasa 

Inggris di Nusantara;

• Pada 19 Agustus 1816 

penyerahan resmi Hindia 

Belanda dari Inggris kepada 

Kerajaan Belanda di Batavia.



KEZALIMAN 

INGGRIS

• menerapkan landrent (sewa 

tanah), para petani harus bayar 

pajak sewa tanah karena tanah 

dianggap milik negara;

• Jawa dibagi 16 karesidenan agar 

mempermudah koordinasi & 

pengawasan atas wilayah koloni;

• memperbaharui sistem peradilan 

dengan mengadopsi sistem 

hukum Inggris.



BELANDA BERKUASA LAGI

Kolonial Belanda berkuasa kembali dengan menunjuk Van der 

Capellen (1817-1830) yang liberal dengan tugas menutup 

utang kolonial akibat perang. Perekonomian Belanda yang 

tidak membaik menyebabkan kaum konservatif mengambilalih 

kekuasaan. Mereka menugaskan Johannes van den Bosch 

dengan kebijakan Cultuur Stelsel 1830-1870.



KEZALIMAN BELANDA

• bukan 1/5, tapi 1/4-1/2 dari tanah petani wajib ditanami 

tanaman ekspor. Bahkan, di tanah-tanah subur; 

• para petani habis waktunya untuk tanaman ekspor, tidak ada 

waktu menggarap sawahnya sendiri; 

• para bupati tergiur cultuur procenten, mereka berlomba 

menyetor hasil terbanyak, rakyat pun makin menderita; 

• tanah tetap dipajaki & kegagalan panen jadi beban petani; 

• bukan 65 hari kerja, tapi menurut keperluan kolonial.



wassalam

nantikan sesi ke-8

JIHAD FI SABILILLAH:

dari SABANG hingga MERAUKE


