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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMK N 1 Seyegan 

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia (wajib) 

Kelas / semester : XI  / Gasal 

Materi Pokok  : Antara Kolonialisme Dan Imperialisme 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 pertemuan) 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bengsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3    : Memahami, menerapkan, mengaalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4    : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

A. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

1.3 Menghayati jati diri manusia sebagai 

agent of changes di bumi dengan cara 

menata lingkungan yang baik guna 

memenuhi kesejahteraan lahir bathin. 

1.3.1 Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa; 

1.3.2 Mensyukuri kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri.  

1.3.3 Menjaga lingkungan hidup di sekitar 

rumah tempat tinggal, sekolah dan 

masyarakat 

1.3.4 Memelihara hubungan baik dengan 

sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa 

1.3.5 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai bangsa Indonesia. 

1.3.6 Menghormati orang lain dalam 

menjalankan ibadah sesuaidengan 

agamanya. 

1.3.7 Terus berkreasi dan berinovasi demi 

kemajuan bangsa. 

2.2 Meneladani sikap dan tindakan cinta 2.2.1 Melaksanakan tugas individu dengan baik. 
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damai, responsif dan pro aktif yang 

ditunjukkan oleh tokoh sejarah dalam 

mengatasi masalah sosial dan 

lingkungannya. 

 

2.2.2 Cepat tanggap dalam merespon suatu 

kejadian. 

2.2.3 Tidak menyalahkan/menuduh orang lain 

tanpa bukti yang akurat. 

2.2.4 Mengakui dan meminta maaf atas 

kesalahan yang dilakukan. 

2.2.5 Bersikap jujur. 

2.2.6 Tidak menyalahkan orang lain untuk  

kesalahan tindakan kita sendiri. 

2.2.7 Melaksanakan apa yang pernah dikatakan 

tanpa disuruh/ diminta. 

2.2.8 Mewujudkan sikap saling tolong-

menolong dalam kehidupan. 

3.3 Menganalisis proses masuk dan  

perkembangan penjajahan bangsa Barat 

di Indonesia. 

3.3.1 Menjelaskan proses kolonialisme dan 

imperialisme Barat di Indonesia. 

3.2.2 Menjelaskan dampak imperialisme dan 

kolonialisme Barat di Indonesia. 

4.2 Mengolah informasi tentang proses 

masuk dan perkembangan penjajahan 

bangsa Barat di Indonesia dan 

menyajikannya dalam bentuk cerita 

sejarah. 

4.2.1 Membuat tulisan berisi analisis mengenai 

awal mula penjajahan bangsa Barat di 

Indonesia. 

4.2.2 Membuat tulisan berisi analisis tentang 

awal mula penjajahan bangsa Barat di 

Indonesia. 

 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menjelaskan lahirnya VOC. 

2. Peserta didik dapat menganalisis perkembangan dan masa kejayaan VOC. 

3. Peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab kebangkrutan VOC. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Lahirnya VOC 

 Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu 

menyebar luas. Dengan demikian semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik 

pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing dalam meraup 

keuntungan berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing 

dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing 

dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antarbangsa, 

antarkelompok atau kongsi dagang, dalam satu bangsapun mereka saling bersaing. 

Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing kongsi 

dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh 

seperti pada tahun 1600 Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama 

East India Company (EIC). Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di 

Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini kekuatan dan setiap kebijakan Ingris di dunia timur, 

dikendalikan. Pada tahun 1811 kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas bahkan 

pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. 
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 Persaingan yang cukup keras juga terjadi di antarperusahaan dagang orang-orang 

Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak 

pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antarkongsi Belanda juga akan 

merugikan Kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan 

Parlemen Belanda (Staten Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi 

dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih 

besar. Usulan ini baru terealisasi empat tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 

secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai 

hasil fusi antarkongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama 

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut dengan 

“Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur”. 

VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini 

antara lain untuk: (1) menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama 

kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah ada, (2) memperkuat kedudukan 

Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. 

 VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga 

disebut “Dewan Tujuh Belas” (de Heeren XVII). Mereka terdiri dari delapan 

perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas Besar Dewan ini 

berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa 

kewenangan dan hak-hak antara lain: 

a. melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai 

dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara, 

b. membentuk angkatan perang sendiri, 

c. melakukan peperangan, 

d. mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, 

e. mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, 

f. mengangkat pegawai sendiri, dan 

g. memerintah di negeri jajahan. 
 

 Sebagai sebuah kongsi dagang, dengan kewenangan dan hak-hak di atas, 

menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat 

luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Dengan memiliki 

hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, 

maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di 

Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga memandang 

bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansinya tahun 

1605 VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan 

Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC 

diberi nama Benteng Victoria. 

 Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, “Dewan Tujuh Belas” secara 

langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, 

termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat Kamu 

bayangkan “Dewan Tujuh Belas” yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda 

mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu “Dewan 

Tujuh Belas” tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. 
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Sementara itu persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin 

keras. Berangkat dari permasalahan ini maka pada 1610 secara kelembagaan 

diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan gubernur jenderal. 

Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan 

kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk “Dewan Hindia” 

(Raad van Indie). Tugas “Dewan Hindia” ini adalah memberi nasihat dan mengawasi 

kepemimpinan gubernur jenderal. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah 

Pieter Both (1610-1614). Sebagai gubernur jenderal yang pertama, Pieter Both sudah 

tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan 

mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Pieter Both 

pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu 

juga Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa 

Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. 

Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar 

seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat/India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. 

Dengan demikian Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota 

dagang yang sangat ramai. Kemudian pada tahun 1611 Pieter Both berhasil 

mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang tanah 

seluas 50x50 vadem (satu vadem samadengan 182 cm) yang berlokasi di sebelah 

timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah 

kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal Kota Batavia. Di lokasi ini 

kemudian didirikan bangunan batu berlantai dua sebagai tempat tinggal, kantor dan 

sekaligus gudang. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan 

pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. 
 

2. Perkembangan dan Masa Puncak VOC 

 Pada tahun 1614 Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reynst 

(1614-1615). Baru berjalan satu tahun ia digantikan gubernur jenderal yang baru 

yakni Laurens Reael (1615-1619). Pada masa jabatan Laurens Reael ini berhasil 

dibangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. 

 Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada 

awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-

kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar. Bahkan seperti telah djelaskan 

di atas, orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both 

diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk 

membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para 

penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat 

kedudukannya di Nusantara. Lama kelamaan orang-orang Belanda mulai 

menampakkan sikap congkak, dan sombong. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di 

Nusantara dan menikmati keuntungannya yang melimpah dalam berdagang, Belanda 

semakin bernafsu ingin menguasai dan kadang-kadang melakukan paksaan dan 

kekerasan. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. 

Oleh karena itu, pada tahun 1618 Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di 

bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang 

VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta 
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pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan 

demikian Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. 

 Tahun 1619 Gubernur Jenderal VOC Laurens Reael digantikan oleh Gubernur 

Jenderal Jan Pieterzoon Coen (J.P. Coen). J.P. Coen dikenal gubernur jenderal yang 

berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan 

pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. Coen mempersiapkan pasukan 

untuk menyerang Jayakarta. Armada angkatan laut dengan 18 kapal perangnya 

mengepung Jayakarta. Ternyata dalam waktu singkat Jayakarta dapat diduduki VOC. 

Kota Jayakarta kemudian dibumihanguskan oleh J.P. Coen pada tanggal 30 Mei 

1619. Di atas puing- puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan 

bangunan di Belanda. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama 

Jayakarta. 

 J.P. Coen adalah gubernur jenderal yang sangat bernafsu untuk memaksakan 

monopoli. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. 

Disertai dengan sikap congkak dan tindakan yang kejam, J.P.Coen berusaha 

meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara. Cara-cara VOC untuk 

meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan: 

a. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, 

seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. 

b. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara 

memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum Pribumi, tetapi 

yang penting VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, 

sekalipun harus dengan paksaan. 

c. VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. VOC 

melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama 

menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Dalam 

kaitan ini VOC memiliki daya tawar yang kuat, sehingga dapat menentukan 

harga. 

e. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional/kerajaan masih tetap 

dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi/dapat diperalat, kalau tidak 

mau baru diperangi. 
 

 Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di 

Nusantara, pada tahun 1623 J.P. Coen kembali ke negari Belanda. Ia menyerahkan 

kekuasaannya kepada Pieter de Carpentier. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, 

J.P. Coen diminta kembali ke Batavia. Akhirnya pada tahun 1627 J.P. Coen tiba di 

Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua 

kalinya. Pada masa jabatan yang kedua inilah terjadi serangan tentara Mataram di 

bawah Sultan Agung ke Batavia. Batavia senantiasa memiliki posisi yang strategis 

bagi VOC. Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari 

markas besar VOC di Batavia. Di samping itu Batavia juga terletak pada 

persimpangan atau menjadi penghubung jalur perdagangan internasional. Batavia 

menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, 

kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Apalagi Nusantara 

bagian timur ini menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang utama, maka posisi 



6 

 

Batavia yang berada di tengah-tengah itu menjadi semakin strategis dalam 

perdagangan rempah-rempah. 

 VOC semakin serakah dan bernafsu untuk menguasai Nusantara yang kaya 

rempah-rempah ini. Tindakan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan di 

Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Politik devide et 

impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan 

keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh, Mataram yang merupakan kerajaan 

kuat di Jawa akhirnya juga dapat dikendalikan secara penuh oleh VOC. Hal ini 

terjadi setelah dengan tipu muslihat VOC, Raja Pakubuwana II yang sedang dalam 

keadaan sakit keras dipaksa untuk menandatangani naskah penyerahan kekuasaan 

Kerajaan Mataram kepada VOC pada tahun 1749. Tidak hanya kerajaan- kerajaan di 

Jawa, kerajaan- kerajaan di luar Jawa berusaha ditaklukkan. 

 Untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan memperluas 

pengaruhnya di Sumatera, VOC berhasil menguasai Malaka setelah mengalahkan 

saingannya, Portugis pada tahun 1641. Berikutnya VOC berusaha meluaskan 

pengaruhnya ke Aceh. Kerajaan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang 

tersohor di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi Perjanjian 

Bongaya tahun 1667. Dari Makasar VOC juga berhasil memaksakan kontrak dan 

monopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan. Sementara 

jauh sebelum itu yakni tahun 1605 VOC sudah berhasil mengusir Portugis dari 

Ambon. VOC menjadi berjaya setelah berhasil melakukan monopoli perdagangan 

rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Untuk mengendalikan pelaksanaan monopoli 

di kawasan ini dilaksanakan Pelayaran Hongi. Pengaruh dan kekuasaan VOC 

semakin meluas. Untuk memperkuat kebijakan monopoli ini di setiap daerah yang 

dipandang strategis armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. 

Sebagai contoh Benteng Doorstede dibangun di Saparua, Benteng Nasau di Banda, di 

Ambon sudah ada Benteng Victoria, Benteng Oranye di Ternate, dan Benteng 

Rotterdam di Makasar. 

 Dalam rangka memperluas pengaruh dan kekuasaannya itu, ternyata perhatian 

VOC juga sampai ke Irian/Papua yang dikenal sebagai wilayah yang masih tertutup 

dengan hutan belantara yang begitu luas. Penduduknya juga masih bersahaja dan 

primitif. Orang Belanda yang pertama kali sampai ke Irian adalah Willem Janz. 

Bersama armandanya rombongan Willem Janz menaiki Kapal Duyke dan berhasil 

memasuki tanah Irian pada tahun 1606. Willem Janz ingin mencari kebun tanaman 

rempah-rempah. Tahun 1616-1617 Le Maire dan William Schouten mengadakan 

survei di daerah pantai timur laut Irian dan menemukan Kepulauan Admiralty 

bahkan sampai ke New Ireland. Dengan penemuan ini maka nama William 

diabadikan sebagai nama kepulauan, Kepulauan Schouten. Pada waktu orang-orang 

Belanda sangat memerlukan bantuan budak, maka banyak diambil dari orang-orang 

Irian. Pengaruh VOC di Irian semakin kuat. Bahkan pada tahun 1667, Pulau- pulau 

yang termasuk wilayah Irian yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan 

Tidore sudah berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC. Dengan demikian 

daerah pengaruh dan kekuasaan VOC sudah meluas di seluruh Nusantara. 
 

3. Bangkrutnya VOC 
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 Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. 

Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu 

sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang 

dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, 

India sampai Irian/Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. 

Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak 

daerah yang dikuasai ternyata juga membuat pengelolaan semakin kompleks. 

Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Kota Batavia semakin 

ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan 

tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri 

penduduk, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. 

 Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan 

VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang 

menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan 

demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” yang semula dipilih oleh 

parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi 

tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus 

VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham 

menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, 

tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta 

keuntunganya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu 

membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang 

telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. 

 Selain adanya tanda-tanda kebangkrutan, hal yang lebih parah terjadi yaitu 

semakin feodalnya para pejabat VOC. Pada tanggal 24 Juni 1719 Gubernur Jenderal 

Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara 

penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepada Dewan Hindia beserta isteri dan 

anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan 

dengan para pejabat tinggi tersebut, warga keturunan Eropa harus menundukkan 

kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Kemudian Gubernur 

Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754. Ordonansi ini 

mengatur kendaraan kebesaran. Misalnya kereta ditarik enam ekor kuda, hiasan 

berwarna emas dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran gubernur jenderal, 

sedang untuk anggota dewan hindia kuda yang menarik kereta hanya empat ekor dan 

hiasannya warna perak. Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat dan ingin 

berfoya-foya. Sudah barang tentu ini juga membebani anggaran. 

 Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa 

hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari 

pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan 

mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. 

Gubernur Jenderal Van Hoorn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika 

kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 

gulden sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu 

gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Untuk 

menjadi karyawan VOC juga harus dengan menyogok. Pengurus VOC di Belanda 
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memasang tarif sebesar f 3.500,- bagi yang ingin menjadi pegawai onderkoopman 

(pada hal gaji resmi per bulan sebagai onderkoopman hanya f 40,-), untuk menjadi 

kapitein harus menyogok f 2000,- dan begitu seterusnya yang semua telah merugikan 

uang lembaga. Demikianlah para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena 

ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC semakin berat, sehingga 

akhirnya VOC sendiri bangkrut. Bahkan ada sebuah ungkapan, VOC kepanjangan 

dari Vergaan Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi) (Taufik Abdullah dan 

A.B. Lapian (ed), 2012). 

 Dalam kondisi bangkrut VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian 

pemerintah keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda 

pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut, 

oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua 

utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Pada waktu itu 

sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus 

bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan 

Jawa dari serangan Inggris. 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Model  : Group Resume 

Pendekatan : Scientific, dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi,    

mengasosiasi dan mengkomunikasikan 

 

E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media Pembelajaran: buku, power point, hasil diskusi, ilustrasi/gambarpendukung, 

atlas, hand out materi. 

2. Alat pendukung pembelajaran: papan tulis, spidol/boardmarker. 

3. Sumber belajar/daftar pustaka: 

a. Buku Pokok Pembelajaran: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Sejarah Indonesia. SMA/MA 

SMK/MAK, Kelas XI, Semester I. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

b. Buku-buku Sejarah dan artikel sejarah yang relevan: 

 Olso, Steven. 2006. Mapping Human History. Terjemahan. Jakarta: Serambi. 

 Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia circa 1200. Third 

Edition. Houndmills: Palgrave. 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Tahap KEGIATAN BELAJAR Alokasi waktu 

Pendahuluan  Guru membuka pertemuan dengan salam. 

 Peserta didik bersama guru berdoa. 

 Mengabsensi Peserta didik. 

 Mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk 

memulai proses KBM. 

 Mereview kembali pembahasan pada pertemuan 

sebelumnya sebagai langkah awal untuk melanjutkan 

10 menit 
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pembelajaran selanjutnya . 

Kegiatan 

Inti 

(mengamati) 

 Guru menampilkan gambar atau ilustrasi yang 

langsung berkaitan dengan materi mengenai VOC 

untuk memancing keterlibatan peserta didik 

 Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

untuk mengelompok menjadi tiga hingga enam 

kelompok sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

 Peserta didik duduk secara berkelompok sesuai 

dengan posisi tempat duduk. 

 Guru kemudian membagikan hand-out berisi materi 

terkait VOC sebagai panduan dalam diskusi 

 Peserta didik menyiapkan buku, mencari materi, dan 

melakukan pengamatan terhadap peta-peta terkait 

materi. (diperbolehkan browsing di internet) 

(menanya) 

 Setiap kelompok mendapatkan tugas melalui diskusi 

tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat dan 

penjelajahan samudera melalui studi pustaka, 

eksplorasi internet, berdiskusi dan menjawab 

permasalahan-permasalahan berikut : 

1. Lahirnya VOC di bawah Dewan 17 (de 

Heeren XVII) 

2. Masa pemerintahan gubernur jenderal Pieter 

Booth 

3. Pengusiran VOC dari Jayakarta oleh 

Kesultanan Banten 

4. Masa pemerintahan gubernur jenderal Jan 

Pieterzoon Coen 

5. Tanda-tanda kebangkrutan VOC 

6. Masalah korupsi yang menyebabkan VOC 

bangkrut. 

 (menalar) 

 Setiap anggota kelompok terlibat secara aktif dalam 

mendeskripsikan atau memecahkan permasalahan-

permasalahan di atas 

 Semua anggota kelompok mencatat hasil diskusi 

(mencoba) 

 Masing-masing kelompok (dengan diwakili dua 

orang) mempresentasikan di depan kelas mengenai 

hasil diskusinya terkait materi yang dibahas oleh 

kelompoknya, kelompok lain diberi kesempatan 

untuk menganggapi atau bertanya 

 

Karakter yang dikembangkan : 

Bersyukur, Jujur, Tanggung Jawab, Rasa ingin tahu, 

65 menit 
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Kerjasama. 

 

Penutup  Peserta didik menyimpulkan materi yang didapat dari 

pembelajaran yang telah selesai dibahas pada hari itu 

 Mengerjakan tugas mandiri sebagai pekerjaan rumah 

sebagai refleksi dari materi yang telah dibahas 

(Tugas terlampir) 

 Pembelajaran pada hari ini diselesaikan dengan doa 

penutup. 

5 menit 

 

 

G. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

1. Penilaian Non Tes 

a. Penilaian Sikap Spiritual dan Sosial 

PenilaianSikap Spiritual 
Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan      

3 Memberisalamsebelumdansesudahmenyampaikanpendapat/presentasi     

4 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap 

Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan  

    

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu 

pengetahuan 

    

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Contoh : 

Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 
14

20
𝑥4 = 2,8 

SesuaiPermendikbud No. 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah: 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00  

Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33  
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Penilaian Sikap Jujur 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Tidak menyontek dalam mengerjakan 

ujian/ulangan/tugas 

    

2 Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin 

karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) 

dalam mengerjakan setiap tugas 

    

3 Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa 

adanya  

    

4 Melaporkan data atau informasi apa adanya     

5 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki     

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran : 

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 

 Penilaian Sikap Bertanggung Jawab 

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

 kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

 sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No AspekPengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Melaksanakantugasindividudenganbaik     

2 Menerimaresikodaritindakan yang dilakukan     

3 Tidak menuduh  orang lain tanpa bukti yang akurat     

4 Mengembalikanbarang yang dipinjam     

5 Memintamaafataskesalahan yang dilakukan     

JumlahSkor     

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 
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b. Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan 

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai 

1 2 3 4 5 6 Jumlah nilai 

1         

2         

3         

4         

 

Aspek yang Dinilai Meliputi: 1. Keaktifan menggali sumber. 

2. Kemampuan bekerjasama. 

3. Keaktifan bertanya 

4. Akurasi pertanyaan. 

5. Kemampuan memberikan kritik dan saran. 

6. Kemampuan menanggapi pertanyaan. 

Catatan : Skala Penilaian 1-4  

4 : Sangat Aktif.                                3 : Aktif 

2 : Kurang Aktif                                1 : Tidak aktif.  

 

Kriteria Penilaian : 21-24 : A 

17-20 : B 

12-16 : C 

6-11   : D 

 

2. Penilaiantes 

1. Jelaskan mengenai proses berdirinya VOC! 

2. Analisislah mengenai perkembangan serta masa kejayaan VOC! 

3. Analisislah mengenai sebab-sebab kebangkrutan VOC! 

 

Penskoran 

Masing-masing soal skorbergerak 1 - 10. 

Dengankriteria:   jawabansangatlengkap 9 -10 

   Jawabanlengkap  7 -  8 

   Jawabancukuplengkap 5 – 6 

   Jawabankuranglengkap 3 – 4 

   Jawabantidaklengkap 1 -  2 

 

Rumuspenilaian :
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100 

 

Apabila semua soal dijawab benar, maka nilai yang diperoleh adalah 

 
40

40
𝑥100 = 100: 

 

Format penilaian 
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NamaSiswa 

Nomorsoal, bobotskormasingmasingsoaldannilaiakhir 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 Nilaiakhir 
(jumlahskor dibagi 40 

dikalikan 100) 

       

       

       

       

       

       

Dst ……      

 


