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A. Pengantar Ilmu Sejarah

1. Pengertian Sejarah 

Asal Kata Sejarah dari bahasa Arab yaitu 
Syajaratun yang berarti pohon. Pohon 
merupakan simbol yang bermakna 
kehidupan, pertumbuhan dan 
perkembangan.

Sejarah adalah ilmu yang mempelajari 
aspek-aspek kehidupan dalam konteks 
waktu dan ruang. Waktu = periodisasi, 
ruang = tempat/lokalitas tertentu.



2. Istilah sejarah dalam khasanah Indonesia

Babad, Tambo, Silsilah, Hikayat, dll.

3. Definisi Sejarah

Edward Harlott Carr mendefinisikan 
sejarah adalah suatu proses interaksi 
antara sejarawan dengan fakta-fakta yang 
ada padanya; suatu dialog tiada henti-
hentinya antara masa sekarang dengan 
masa silam.

Robert V. Daniels mendefinsikan secara 
singkat sejarah ialah kenangan dari 
tumpuan masa silam.



John Tosh mendefinisikan  sejarah adalah 
memori kolektif, sumber pengalaman melalui 
pengembangan suatu rasa identitas sosial 
orang-orang dan prospek orang-orang 
tersebut di masa yang akan datang.

Beverley Southgate menyatakan sejarah 
adalah suatu studi masa lampau, suatu studi 
yang hasilnya secara ideal suatu penyajian 
masa lalu sebagai mana adanya. Dan 
sebagai suatu studi yang memiliki poin yang 
nyata : tidak hanya dapat dinikmati adanya, 
tetapi juga secara moral berguna di dalam 
pengajaran. 



4. Ciri Sejarah sebagai studi :

 Manusia baik sebagai individu maupun 

kelompok

 Manusia dalam konteks waktu, bukan 

hanya masa lalu saja.

 Manusia dalam kehidupan masyarakat.

 Masyarakat yang senantiasa berubah

 Kejadian masa lalu manusia yang dapat 

memberikan pelajaran pada masa kini 

dan masa yang akan datang.



5. Katagori Sejarah

A. Sejarah Sebagai Peristiwa

Sejarah sebagai peristiwa ialah kejadian, 

kenyataan, aktualitas, sejarah in concreto atau an 

sich yang sebenarnya telah terjadi atau 

berlangsung pada waktu yang lampau, sejarah 

serba obyek, atau sejarah sebagai kenyataan. 

B. Sejarah Sebagai Kisah

Sejarah sebagai kisah ialah ceritera berupa 

narasi yang disusun dari memori, kesan atau 

tafsiran menusia terhadap kejadian atau peristiwa 

yang terjadi atau berlangsung pada



waktu lampau atau sejarah serba 

subjek. Berbeda dengan sejarah sebagai 

peristiwa atau kenyataan sejarah sifatnya 

objektif. Sedangkan sejarah sebagai kisah dapat 

menjadi subjektif, karena sejarah sebagai kisah 

adalah sejarah sebagaimana dituturkan, 

diceritakan oleh seseorang. 

6. Kegunaan Sejarah

A. Bersifat Edukatif

Kita sering mendengar kata-kata “Belajar dari

sejarah”, “Belajarlah dari masa lalu”, “Sejarah

mengajarkan kepada kita”, dan ungkapan-

ungkapan lainnya.



Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung

arti bahwa sejarah memberikan pelajaran

bagi kehidupan manusia di masa kini.

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari

kehidupan pada masa lalu ?. Banyak nilai-

nilai yang berharga yang bisa kita petik dari

masa lalu, seperti kebenaran, keadilan,

kejujuran, kearifan, keberanian, rela

berkorban, dan lain-lain. Jadi sejarah

banyak memberikan pengajaran moral.



B. Bersifat Inspiratif

Guna inspiratif artinya sejarah dapat 

memberikan ilham. Ilham dalam pengertian 

ini bukanlah semacam mendapatkan mimpi 

yang tidak rasional, akan tetapi ilham dapat 

diartikan memberikan spirit untuk berbuat 

sesauatu atau menciptakan sesuatu yang 

baru. Masa lalu bangsa Indonesia 

merupakan bangsa yang besar, 

peninggalan-peninggalan sejarah bangsa 

Indonesia meninggalkan peradaban yang 

tinggi, misalnya Candi Borobudur. 



C. Bersifat Instruktif

Guna instruktif artinya membantu kegiatan 

menyampaikan pengetahuan atau 

keterampilan pengetahuan atau 

keterampilan dalam salah satu pengajaran 

keujuruan atau keterampilan. Pengetahuan 

yang dapat diberikan oleh sejarah dapat 

berupa pengetahuan yang bersifat teoritis 

dan pengetahuan yang bersifat praktis atau 

keterampilan.



D. Bersifat Rekreatif

Sejarah memberikan kebenaran estetis 

karya kesusasteraan dan pesona 

“perlawatan” bagaikan bertamasya 

menikmati berbagai peristiwa menjelajahi 

ruang dan waktu yang jauh. Unsur 

rekreatif dalam sejarah dapat berupa 

peninggalan sejarah dan karya tulis 

sejarah. 



E. Pendidikan Politik

Dengan belajar sejarah para siswa 
diharapkan memiliki kecintaan terhadap 
tanah airnya, memiliki jiwa nasionalisme. 
Kecintaan kepada bangsa diharapkan 
dapat menumbuhkan rasa kebanggaan 
terhadap bangsanya. Para siswa 
diharapkan menjadi warga negara yang 
baik. Menjadi warga negara yang baik 
merupakan bagian dari pendidikan politik 
oleh pemerintah terhadap warga 
negaranya.



F. Pendidikan Masa Depan

Belajar sejarah adalah belajar kehidupan 
manusia dalam konteks waktu. Waktu 
dalam sejarah bukan hanya masa lalu 
belaka, akan tetapi juga masa sekarang 
dan masa yang akan datang. Peristiwa 
masa lalu bukan untuk dikultuskan, tetapi 
harus menjadi pelajaran untuk masa kini 
dan masa yang akan datang. Melihat 
masa depan dalam sejarah bukanlah 
meramal, tetapi di masa depan harus 
mampu berbuat yang lebih baik dengan 
belajar dari masa lalu



7. Metode Penelitian Sejarah

A. Pemilihan Topik

B. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

C. Kritik Sumber (Intern & Ekstern)

D. Interpretasi (Penafsiran)

E. Historiografi (Penulisan)



7. Sumber Sejarah

A. Tertulis 

B. Lisan

C. Benda



B. Reaksi Terhadap 

Imperialisme

1. Pengertian Imperialisme

 Kata imperialisme mulai dikenal pada 
pertengahan abad ke-19. 

 Imperialisme berasal dari kata latin yaitu 
imperium yang berarti mengomandani 
atau kekuasaan tertinggi

 Imperialisme adalah perluasan 
kekuasaan suatu negara melalui 
pencaplokan, biasanya melalui 
penaklulan terhadap wilayah lain (Alan 
Bullock, 1986 : 409).



 Imperialisme adalah penaklukan penduduk 
suatu negara kepada daerah-daerah lain 
dengan menentukan hukumnya melalui 
kekuasaan, dan melakukan eksploitasi secara 
ekonomi dan finansial terhadap orang-orang 
asing tersebut (Alan Bullock, 1986 : 409)

 Imperialisme dapat pula diartikan sebagai 
kebijakan dan praktek perluasan suatu negara 
kepada negara lain yang dilakukan dengan 
mencaplok wilayah yang berbatasan dengan 
negara tersebut dengan cara kekerasan atau 
dengan cara mengambil daerah-daerah jajahan,  
tanah jajahan dan daerah perlindungan yang 
dimiliki oleh negara  lain (Henry Pratt Fairchild, 
1977 : 150).



2. Pengertian Kolonialisme

 Kolonialisme berasal dari kata Colony.

 Kata ini diambil dari bahasa latin yaitu colon. 
Colon merupakan sebutan kata yang ditujukan 
untuk petani, penanam, pekebun atau 
penduduk yang tinggal di suatu daerah baru. 
Selain kata colon, ada pula kata colonia.  Kata 
ini memiliki arti yang sama dengan pertanian, 
tanah perkebunan, dan pemukiman. 

 Colonia dahulu merupakan sebutan bagi 
pemukiman umum warga negara Roma di 
suatu daerah musuh yang telah ditaklukan, 
dimana warga negara Roma menerima tanah 
tersebut setelah berperan sebagai tentara 
garnisun dan menjadi veteran 



 Kolonialisme adalah satu bentuk 

imperialisme yang didasarkan penegakkan 

(sering diekspresikan dalam hukum) yang 

tajam dan radikal antara negara yang 

menjajah dengan penduduk negara yang 

dijajah. Awal untuk menegakkan hukum 

tersebut dilakukan melalui penaklukan. 

Setelah penaklukan dilaksanakan, maka 

dilakukan pengendalian dan kontrol  

terhadap penduduk terjajah dengan dasar 

perbedaan fisik dan kebudayaan (Alan 

Bullock, 1986 : 410). 



3. Awal Kedatangan Bangsa Barat di Ind.

A. Struktur Perdagangan dan Pelayaran di 
Wilayah Nusantara sebelum kedatangan 
bangsa dalam kondisi damai, bebas dan 
terbuka.

B. Bangsa Portugis dan Spanyol adalah 
bangsa Barat yang pertama datang ke 
Indonesia.

C. Latar Belakang Kedatangan Bangsa 
Portugis dan Spanyol datang ke 
Nusantara didorong oleh semangat 
Gospel, Gold dan Glory.



 Pada abad ke-17, di Eropa muncul pemikiran 

Ekonomi merkantilisme. 

 Pemikiran ini bercirikan bahwa kekuatan sesuatu 

negara dapat tergantung kepada kekuasaan 

politik yang diperoleh melalui bagaimana 

mencukupi sendiri 

(http:www.cyberessays.com/history/144.htm).  

 Kecukupan sendiri diukur dengan cadangan 

emas, perak dan perdagangan luar negeri. Dalam 

perdagangan luar negeri harus membatasi impor 

dan keseimbangan surplus dengan perpindahan 

logam mulia (Alan Bullock, 1986 : 521). 



 Dalam merkantilisme negara begitu 

dominan dalam mengatur ekonomi, belum 

ada pemisahan antara urusan ekonomi dan 

politik.  Merkantilisme  memandang 

kolonisasi bertujuan hanya memperluas 

kekuatan negaranya dan di daerah 

kolonisasi tidak ada investasi, yang ada 

penggalian (sumber-sumber kekayaan 

alam)

 Strategi yang dilakukan Portugis dalam 

menghadapi penguasa pribumi adalah 

dengan cara kompromi dan perang.



4. Reaksi Terhadap Portugis

 Para penguasa pribumi memberikan reaksi 

yang beragam terhadap Portugis. Sikap para 

penguasa pribumi terhadap Portugis dapat 

dikatagorikan pada dua sikap yaitu pertama 

memusuhi dan kedua menjalin kerja sama. 

Sikap bermusuhan dilakukan terhadap Portugis 

disebabkan oleh perebutan terhadap daerah 

kekuasaan kerajaan pribumi, persaingan 

dagang dan masalah agama oleh Portugis. 

Dalam sikap bermusuhan ini kedua belah pihak 

yaitu penguasa pribumi dan Portugis terjadi 

peperangan.



5. Dampak Kedatangan Portugis

 Kedatangan Portugis ke kepulauan Nusantara 

telah mengubah struktur perdagangan di 

kepulauan Nusantara. Perubahan ini terjadi 

terutama setelah penguasaan Malaka oleh 

Portugis pada tahun 1511.  Kedatangan 

Portugis telah mengakhiri sistem pelayaran 

samudera yang penuh dengan kedamaian (K.N. 

Chauduri, 1986 : 63). Perubahan ini terjadi 

disebabkan kedatangan Portugis 

dilatarbelakangi oleh semangat penaklukan 

khususnya terhadap penguasa dan pedagang 

muslim. 



 Untuk mencapai tujuan tersebut, kapal-kapal 

Portugis selalu dilengkapi dengan senjata. 

Portugis melakukan tindakan dengan cara 

memonopoli perdagangan melalui 

penguasaan pada suatu daerah, terutama 

pada daerah-daerah yang strategis secara 

ekonomi, misalnya Malaka merupakan jalur 

lalu lintas pelayaran, atau pada daerah-

daerah yang menjadi sumber penghasil 

komoditas dagang seperti Maluku sebagai 

penghasil rempah-rempah



6. Latar Belakang Lahirnya VOC

 Pelayaran yang dilakukan oleh Belanda tidak 
memiliki semangat perang salib.

 Belanda datang ke Hindia Timur (kepuluan 
Indonesia), lebih banyak dilatarbelakangi 
kepentingan ekonomi. Sehingga yang datang 
pun, adalah para pedagang, yang memang 
benar-benar untuk mencari rempah-rempah 
yang sangat dibutuhkan dan laku di pasaran 
Eropa. 

 Belanda pun mengikuti cara-cara berdagang 
dengan berperang sebagaimana yang dilakukan 
oleh Portugis. Cara kekerasan dengan 
menggunakan senjata merupakan cara yang 
sangat efektif untuk mengendalikan 
perdagangan (R.Z. Leirissa, 2003 : 62-63). 



 Kedatangan armada Cornelis de Houtman 

memberikan kabar yang baik bagi para 

pedagang-pedagang lainnya di Hindia 

Belanda. Cornelis de Houtman banyak 

membawa keuntungan dari barang-barang 

sagangan yang mereka bawa dari Hindia 

Timur. Perusahan-perusahaan ekspedisi 

Belanda saling berlomba-lomba untuk 

mengirim armadanya ke Hindia Timur 

dengan harapan untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar dari perdagangan 

rempah-rempah.



 VOC berdiri pada dasarnya merupakan hasil 

kompromi politik antara pemerintah dengan 

para pedagang.

 Perusahaan-perusahaan yang bergabung 

dalam VOC berasal dari enam daerah di 

Negeri Belanda. Keenam daerah tersebut 

adalah Amsterdam, Zeeland (di kota 

Meddelburg), Rotterdam, Delft, Hoorn dan 

Enkhuizen. 

 Negeri Belanda memiliki kepentingan yang 

sangat besar bagi berdirinya VOC sebagai 

kongsi dagang. 



 Pemerintah Belanda ingin menciptakan 

suatu armada dagang yang kuat untuk 

perdagangan di Asia, sehingga 

perdagangan Eropa-Asia dapat 

memberikan perspektif baru bagi 

“kebangkitan Belanda. 

 Di samping itu, armada dagang Belanda 

diharapkan dapat mengalahkan 

perdagangan bangsa Portugis yang dapat 

menjadi sumber pemasukan monarki 

Spanyol-Portugis (Femme S. Gaastra, 

2003 : 30).



7. Ciri Organisasi VOC

 VOC  di negaranya merupakan organisasi 

dagang, sedangkan kegiatan 

perdagagangan di seberang lautan di luar 

negeri Belanda, merupakan badan 

kenegaraan yang berdagang. 

 Peran yang dimainkan oleh VOC, ibarat 

dua sisi mata uang yaitu antara ekonomi 

dan Politik. Sehinngga VOC satu sisi 

disebut koopman yang berarti pedagang, 

dan pada sisi lain disebut koning yang 

berarti raja (Gerrit Knaap, 2003 : 44).



 Kedua wajah ini akan nampak sekali dalam 

struktur organisasi yang dibangunnya. Di negeri 

Belanda VOC merupakan organisasi para 

pedagang yang berasal dari enam wilayah di 

negeri Belanda yaitu Amsterdam, Zeeland,  

Rotterdam, Delft, Hoorn dan Enkhuizen. Keenam 

wilayah itu membentuk suatu kamar dagang 

(Femme S. Gaastra, 2003 : 30. Pusat 

pengendalian berada di dua tempat yaitu di negeri 

Belanda dan di Batavia. Di negeri Belanda 

kebijakan VOC dikendalikan oleh tujuh belas 

direktur (bewindhebber) atau dikenal dengan 

sebutan Majelis Tujuh Belas (Heren Zeventien). 



 Ketujuh belas orang itu merupakan wakil 

dari masing-masing kamar dagang yang 

berasal dari enam wilayah yang meliputi 8 

orang dari Amsterdam, Zeeland 4 orang, 

dan wilayah lainnya masing-masing 

memiliki wakil 1 orang. Sedangkan wakil 

yang ke tujuh belas dipilih secara bergilir 

dari masing-masing wilayah (Soemartini, 

2003 : 19). 



8. Kebijakan politik dan Perdagangan VOC

 Mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh 

Portugis

 Konfrontasi dan Kompromi

9. Reaksi Para Penguasa Pribumi 

 Konfrontasi dan Bekerjasama


