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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1. Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia pada mulanya hanya untuk melakukan kongsi dagang. Perjalanan 

Bangsa Belanda ke Nusantara tersebut pertama kali terjadi pada bulan April 1595, pelayaran bangsa 
Belanda dengan 4 buah kapal yang menempuh rute mulai dari Belanda – pantai barat Afrika – Tanjung 
Harapan – Samudera Hindia – Selat Sunda – dan Sampailah di Banten. Perjalanan Bangsa Belanda ini di 
Pimpin oleh . . . . 
a. Cornelis de Houtman   d. Stamforld Raffles 
b. Marcopollo    e.  Raja Philip 
c. Jenderal Daendels  

2. Setelah rombongan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Para rombongan de Houtman disambut tidak baik 
dengan masyarakat Banten karena rombongan pasukan Banten dianggap memonopoli hasil dagang Banten. 
Dan akhirnya rombongan de Houtman diusir. Beberapa tahun kemudian tibalah rombongan  Jacob Van Neck 
dan Wybrecht Van Waerwyck yaitu rombongan kedua dari Belanda dengan membawa 8 buah kapal. 
Rombongan ini disambut baik oleh petuah Banten. Kedatangan rombongan Jacob Van Neck tiba di Banten 
yaitu . . . 
a. 28 November 1598    d.   28 Oktober 1598 
b. 27  November 1998    e.   28 November 1599 
c. 28 November 1548 

3. Sekitar tahun 1600 terjadi persaingan-persaingan antar sesama pedagang Belanda hal ini dikarenakan adanya 
persaingan dagang dengan Portugis dan Inggris. Sehingga pada tahun 1602 kongsi dagang Belanda bersatu 
menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC. Kongsi Dagang Besar (VOC) ini pertama kali 
diprakasai oleh . . . . 
a. Pangeran Maurits dan Johan Van Olden Barnevelt 
b. Jenderal Daendels 
c. Pangeran Stamforld Raffles 
d. Jenderal Cornelis de Houtman 
e. Jenderal Jacob Van Neck 

4. Latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia sebagai berikut, kecuali . . . .  
a. Rasa tertarik kepada buku karya Marcopollo berjudul “Imago Mundi” yang menceritakan kesuburan 

tanah Asia. 
b. Runtuhnya Konstatinopel ke tangan bangsa Turki Saljuk yang menyebabkan terputusnya hubungan 

dagang Asia-Eropa. 
c. Keinginan menemukan daerah asal-asal rempah 
d. Penemuan mesin uap oleh James Watt 
e. Keinginan membuktikan teori Coepernicus bahwa bumi itu bulat 

5. Agar VOC leluasa dalam melaksanakan kebijakan Monopolinya di Indonesia, pemerintahan Belanda 
memberikan hak-hak istimewa kepada anggota VOC yang meliputi sebagai berikut, kecuali . . . . 
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a. Mencetak / mngeluarkan uang 
b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai 
c. Mendirikan benteng 
d. Menyatakan perang dan damai 
e. Mendirikan negara Merdeka di seberang Lautan 

6. Dengan kekuasaan hak-hak istimewa yang diterapkan oleh Belanda, tahun 1605 VOC berhasil merampas 
benteng Portugis Ambon. Pada tahun berikutnya VOC juga berhasil membangun Loji (pangkalan dagang). 
Atas keberhasilannya merampas benteng Portugis, VOC pertama kalinya mengangkat gubernur Jenderal 
pemimpin yaitu . . . . 
a. Jendral Daendels    d.  Jendral Pangeran Maurits 
b. Jenderal Pieter  Both    e.   Pangeran Jacob Van Neck 
c. Jenderal Stamford Raffles 

7. Pada tanggal 30 Mei 1619,  J.P. Coen berhasil merebut kota Jayakarta atas pangeran Wijayakrama. 
Kemudian J.P. Coen ini mengganti nama Jayakarta mengganti nama Batavia.  Dia mengganti nama Batavia 
di karenakan nama batavia berasal dari nama nenek moyang bangsa Belanda yang dikenal dengan nama . . . . 
a. Bangsa Vatavia     d.   Bangsa Bataaf  
b. Bangsa VOCVIA    e.   Bangsa Netherlandsvia 
c. Bangsa BATJAVCOEN 

8. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, VOC menerapkan monopoli perdagangan. Salah satu pelaksanan 
monopoli perdagangan VOC di Maluku, adanya penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah 
ditetapkan oleh VOC. Pelaksanaan monopoli VOC ini sering disebut juga . . . . 
a. Pelayaran Hongi     d.   Poenale santice 
b. Ekstirpasi     e.   Verplichie Leverante 
c. Contingenten 

9. Sistem monopoli perdagangan VOC yang menerapkan sistem pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu 
perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopli perdagangan VOC dan untuk menindak semua pelanggran. 
Sering disebut sistem monopoli . . . . 
a. Ekstirpasi      d.   Verplichie Leverante 
b. Contingenten     e.    Pelayaran Hongi 
c. Poanale santice 

10. Seorang tokoh jenderal dari Belanda yang berhasil mendirikan Kota Batavia dan peletak dasar imperialisme 
Belanda Indonesia. Ia dikenal pula dengan rencana sistem Kolonisasi dengan memindahkan orang-orang 
Belanda bersama keluarganya ke Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan 
Belanda di Indonesia. Tokoh Jenderal Belanda tersebut yaitu . . .  

a. Jendral Daendels    d.   Antonio VanDiemen 
b. Cournelis de Houtman    e.    Jan Piterszoon Coen 
c. Jacob Van Neck 

11. Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, dimana 
sistem ini memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang Indonesia. Sistem pemerintahan tidak 
langsung dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah. . . . 

a.  Indirect rule     d. Contingenten rule 
b.  Disrect de Gouverment rule   e. Ekstirpation rule 
c.  Octroi rule 

12. Pada awal abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Kemunduran dan kebangkrutan 
tersebut disebabkan oleh , kecuali . . . . 

a. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC 
b. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar 
c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai 
d. Anggaran pegawai terlalu besar akibat semakin meluasnya kekuasaan VOC 
e. Adanya persaingan kongsi dagang dengan negara lain. 



13. Pada tahun 1795, dibentuk panitia pembubaran VOC dan juga hak-hak istimewa VOC (hak Octroi) dihapus. 
Kemudian kerugian yang di tanggung oleh VOC mencapai 134,7 juta gulden dan pada akhirnya VOC 
dibubarkannya.VOC dibubarkan pada tanggal . . . . 

a. 30 Desember 1799    d.  29 Desember 1799 
b. 1 Januari 1780     e.  31 Desember 1789 
c. 31 Desember 1799  

14. Adanya dua pandangan yang saling berbeda antara kaum Nederburg berpandangan konservatif dengan 
kaum Van Hogendorp yang berpandangan liberal tentang kebijakan-kebijakan lama yang masih dipandang 
baik perlu dipertahankan dan bila perlu akan diadakan perubahan-perubahan. Penjelasan merupakan isi dari 
Piagam . . . . 
a. VOC         
b. Hak Octroi   
c. Charter 
d. Trias Politika 
e. Aziatiche Raad 

15. Salah satu tokoh Liberal dari Belanda yang menginginkan agar suatu masalah ekonomi dipisahkan dengan 
urusan pemerintahan yaitu ialah . . .  
a. Herman Wiliiam Daendels   d. Cornelis de Houtman 
b. Pangeran Stamford Raffles   e. Jan Pieterszoon Coen 
c. Van Hogendorp 

16. Pada tahun 1808, Republik Bataf (VOC) telah dibubarkan. Pada tahun ini, Pemerintahan Belanda di bentuk 
serta diganti dengan nama Koninkirjk Holland (Kerajaan Belanda). Kerajaan Belanda ini dipimpin oleh 
seorang Raja yaitu Louis Napoleon. Kerajaan Belanda ini berada di bawah jajahan Inggris yang berkuasa di 
India. Maka dari itu Louis Napoleon membutuhkan seseorang yang kuat, yang pernah berpengalaman di 
bidang militer untuk mempertahankan wilayah jajahan Indonesia. Tokoh yang dipilih oleh Louis Napoleon 
untuk dijadikan Gubernur Jenderal Belanda yaitu . . . . 
a. Pangeran Stamford Raffles   d.  J.P. Coen 
b. Jenderal Herman Williem Daendels  e.  Jacob Van Neck 
c. Napoleon Bonaparte  

17. Seorang gubernur Jenderal dari Belanda, membuat suatu kebijakan yang kontroversial, dimana kebijakan 
tersebut yaitu membangun pembuatan jalan sepanjag pulau Jawa, yaitu dari Anyer (Banten) sampai 
Panarukan (Jawa timur). Seorang gubernur tersebut yaitu . . . . 
a. Napoleon Bonaparte    d. Stamford Raffles 
b. Lois Napoleon     e. Jan Pieterszoon Coen 
c. Herman Williem Daendels 

18. Pembaharuan-pembaharuan atau Kebijakan yang dijalankan oleh gubernur jenderal Daendels selama 3 
tahun dalam masa jabatannya di Indonesia antara lain bidang Birokrasi, bidang Hukum dan Peradilan, 
bidang Militer dan pertahanan, bidang Ekonomi dan Keuangan dan Bidang Sosial. Yang termasuk 
Kebijakan Daendels dalam bidang Sosial antara lain, Kecuali . . . . 
a. Menghapus upacara penghormatan kepada residen ,sunan atau sultan 
b. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kendaraan kuda 
c. Mengeluarkan uang kertas 
d. Perbudakan dibiarkan berkembang 
e. Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi dalam pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan 

19. Akhir kekuasaan Daendels dalam masa Jabatannya di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 
yaitu . . . . 
a. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan perlawanan. 
b. Kekejaman dan kesewenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun 

orang-orang Eropa. 
c. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. 
d. Jawaban A, B, dan C benar. 
e. Mengadakan Preanger Stelsel 



20. Proses penyerahan kekuasaan di Indonesia dari Belanda ke Inggris tahun 1814 di tandai dengan adanya . . . . 
a. Perjanjian Bongaya   d.  Kapitulasi Kalijati 
b. Traktat Sumatra   e.   Convention of London 
c. Kapitulasi Tuntang 

21. Dari adanya Kapitulasi Tuntang penyerahan kekuasaan dari  Belanda ke pihak Inggris yang di tanda tangani 
pada tanggal 18 September 1811 yaitu isinya, kecuali . . . . . 
a. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 
b. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. 
c. Semua pegawai Belanda yang bekerja sama Inggris memegang teguh atas jabatannya 
d. Seluruh wilayah Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. 
e. Semua utang pemerintahan Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris. 

22. Pada tahun 1811 , Indonesia resmi kekuasaannya di pegang oleh bangsa Inggris. Pemerintahan Inggris 
mengangkat seorang Gubernur. Beliau dikenal seorang yang cerdas, ilmuwan Inggris yang sering membantu 
pemerintahan Inggris tentang adanya penemuan-penemuan yang baru. Gubernur dari Inggris tersebut yang 
memegang kekuasaan di Indonesia yaitu . . . . 
 
a. Jenderal Williem Daendels   d. S. Auchmuty 
b. Jendral Jansens    e.  Pangeran Lord Minto 
c. Pangeran Thomas Stamford Raffles 

23. Kebijakan Raffles selama ada di indonesia mulai tahun 1811-1816 antara lain dalam bidang birokrasi 
pemerintahan, bidang hukum, bidang ekonomi dan keuangan, bidang sosial, dan bidang ilmu pengetahuan. 
Dalam bidang ilmu pengetahuan ini, Raffles memberikan banyak peninggalan atau dampak postif bagi 
Indonesia diantaranya, kecuali . . . . 
a.  Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi 
b.  Dirintisnya Kebun Raya Bogor 
c.  Ditulsnya buku yang berjudul “History of Java” 
d.  Raffles aktif mendukung Bataviaach Genatschap (perkumpulan  kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan 

Bangsa Belanda. 
e.  Pengahapusan Kerja Rodi (Culter Stelsel) 

24. Pada masa Pemerintahan Raffles di Indonesia diberlakukan system sewa tanah kecuali di Batavia dan 
Priangan halini dikarenakan . . . 
a. Batavia masih diduduki Belanda 
b. Banyak tanah di Batavia tidak subur  
c. Banyak tanah di Batavia yang dijual kepada pihak swasta 
d. Tanah-tanah di Batavia banyak dikuasai oleh etnis Cina 
e. Masyarakat Batavia masih belum mengenal system uang  

25. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia di tandai dengan adanya perjanjian, diantaranya perjanjian 
tersebut ditanda tangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang salah satu isinya tentang, Indonesia  di 
kembalikan kepada Belanda. Isi perjanjian diatas merupakan isi dari perjanjian . . . . 
a. Kapitulasi Tuntang    d.  Traktat Sumatra 
b. Kapitulasi Kalijati    e.   Convention of London 
c. Perjanjian Bongaya 

26. Salah satu akibat dari penetrasi bangsa Barat adalah pertumbuhan penduduk yang makin cepat. Hal itu 
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali . . . . 
a. Tingginya angka kematian. 
b. Menurunnya angka Kematian. 
c. Perbaikan usaha peningkatan kesehatan rakyat oleh pemerintahan Hindia-Belanda, misalnya vaksinasi 

terhadap penyakit menular. 
d. Perbaikan distribusi bahan makanan. 
e. Tingginya kesadaran penduduk untuk melaksanakan pernikahan di usia dini. 

27. Tokoh yang mengeluarkan undang-undang agrarian 1870 di Zaman Hindia Belanda yaitu . . . 
a. Eduwar Douwes Dekker 



b. De Wall 
c. Van Den Bosch 
d. Williem Jansens 
e. H.M Daendels  

28. Pemerintahan Raffles di Indonesia sedikit banyak memberikan perubahan kepada bangsa Indonesia. 
Perubahan-perubahan tersebut, kecuali . . . 
a. Menghapuskan kerja rodi dan perbudakan 
b. Memberlakukan sistem pajak tanah 
c. Menerapkan kebebasan dan kepastian hukum 
d. Melanjutkan sistem penyerahan wajib 
e. Menemukan bunga bangkai (raflesia arnoldi) 

29. Pada zaman pemerintahan Inggis (1811-1816) di Indonesia terjadi perubahan penting di bidang politik, 
salah satu contohnya adalah . . . 
a. Mempersempit area pertanian rakyat 
b. Memperkecil kekuasaan para bupati 
c. Memperkecil pemungutan pajak tanah 
d. Membebaskan rakyat dari tanam paksa 
e. Melaksanakan undang-undang hukum perdana dan perdata 

30. Diterapkannya Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870 pada dasarnya dimaksudkan 
yaitu . . . 
a. Mempermudah akses bagi persewaan tanah bagi kepentingan investasi pengusaha swasta Eropa 
b. Melindungi Hak milik tanah petani dari kaum penyewa tanah Eropa 
c. Membatasi eksploitasi para pengusaha swasta terhadap rakyat bumi putera 
d. Membatasi gerak kaum partikelir untuk menjalankan usahanya. 
e. Membangkitkan kembali usaha perkebunan pemerintah yang mengalami kemunduran pada akhir Culture 

stelsel. 
31. Salah satu penyebab Penerapan Politik Pintu Terbuka yang membuat rakyat Indonesia bertambah sengsara 

adalah . . . 
a. Pihak swasta yang ada di Indonesia tetap mengutamakan mencari keuntungan tersendiri 
b. Pemerintah memberlakukan berbagai macam jenis pajak 
c. Rakyat dituntut menjuaal hasil panennya hanya kepaada pihak swasta 
d. Pihak swasta penanaman modal di Indonesia memeras ekonomi rakyat 
e. Rakyat masih belum memahami jual beli dengan uang 

32. Kemenangan Belanda dalam Perang Aceh diawali dengan keberhasilan bangsa Belanda masuk dalam 
kebudayaan Aceh. Tokoh Belanda yang berjasa dalam perluassan wilayah melalui budaya adalah . . . 
a. Van Heutz    d. Cournellis De Houtman 
b. Snouck Horgonje   e. J.C. Van Leur 
c. Van Der Heyden 

33. Sultan Agung merupakan raja paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Sultan 
Agung sangat membenci penguasa asing seperti VOC yang semena-mena melakukan monopoli 
perdagangan, sehingga Sultan Agung memliki beberapa alasan untuk menyerang ke Batavia antara lain, 
kecuali . . . 
a. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC 
b. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka 
c. Ingin mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir penguasa asing dari Nusantaa 
d. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram 
e. Keberadaan VOC di Bataviia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa.  

34. Faktor yang menyebabkan otoritas penerus Kerajaan Mataram setelah perjanjian Giyanti semakin lemah 
adalah . . . 
a. Semua wilayah bekas Kerajaan Mataram langsung dikuasai VOC 
b. Semua masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada Belanda 
c. Hilangnya rasa persaudaraan antar kerajaan di Jawa 



d. Meningkatnya konflik antar kesultanan dan Mangkunegara 
e. Hilangnya kewibawaan kedua kerajaan dimata rakyat 

35. Perang Paderi 1821-1837 yang pada mulanya merupakan perang saudara berubah menjadi perang melawan 
Belanda. Hal ini terjadi setelah rakyat Sumatra Barat menyadari bahwa . . . 
a. Belanda anti Islam 
b. Kaum adat menyadri adanya kekeliruan 
c. Kaum Paderi bersedia berdamai dengan kaum adat 
d. Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Sumatera Barat 
e. Perang saudra mengakibatkan kelemahan kepada kedua belah pihak 

36. Akibat perjanjian Bongaya antara VOC dan Sultan Hasanuddin pada tanggal 18 November 1667 adalah . . . 
a. Goa harus mengakui hak monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah di Makasar 
b. Kerajaan Bone diakui sebagai negara berdaulat yang terpisah dari Kerajaan Gowa 
c. Semua bangsa Eropa tidak diperbolehkan mendirikan koloni di wilayah Gowa 
d. VOC tidak harus membayar biaya perang yang merugikan pihak Gowa dan Bone 
e. VOC diijinkan membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah Goa dan Bone  

37. Perlawanan Diponogoro sangat menyulitkan dan merugikan pemerintah kolonial Belanda, dikarenakan yaitu 
. . . 
a. Berhasil menggunakan taktik perang gerilya 
b. Melakukan politik bumi hangus terhadap asset-aset Belanda 
c. Memiliki persenjataan lengkap dan modern 
d. Mendapat dukungan dari keraton Surakarta 
e. Mampu melakukan blockade ekonomi ke Batavia 

38. Dalam mengakhiri perlawanan Pangern Diponogoro, Belanda melakukan beberapa taktik dan siasat 
diantaranya adalah. . . . 
a. Mempengaruhi keadaan politik keluarga Pangeran Diponogoro 
b. Melakukan politik bumi hangus terhadap asset Batavia 
c. Memberikan hadiah besar berupa uang bagi yang berhasil menangkap Pangeran Diponogoro 
d. Mendekati kelompok adat dan agama 
e. Menggunakan taktik gerilya. 

39. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan Belanda menerapkan system benteng stelsel dalam menghadapi 
perlawanan Diponogoro adalah . . . 
a. Agar pasukan Pangeran Diponogero teradu domba  
b. Agar pasukan Pangeran Diponogero terpecah belah 
c. Agar pasukan Pangeran Diponogero ruang geraknya terbatas 
d. Agar pasukan Pangeran Diponogero kesulitan mendapat bantuan keluarga Keraton di Jawa 
e. Agar pasukan Pangeran Diponogero terkena wabah penyakit 

40. Pada tanggal 17 Oktober 1829 telah ditandatanganinya perjanjian Imogiri antara pihak Belanda dengan 
Sentot Prawirodirdjo. Isi perjanjian tersebut yaitu, kecuali, . . . . 
a. Sentot Prawirodirdjo diijinkan tetap memeluk agama islam 
b. Pasukan Sentot Prawirodirdjo tidak dibubarkan 
c. Sentot Prawirodirdjo dan pasukannya diijinkan untuk tetap memakai sorban 
d. Tanggal 24 Oktober 1829 Sentot Prawirodirdjo dengan pasukannya  memasuki ibukota Yogyakarta 

untuk secara resmi menyerahkan diri. 
e. Menetapkan Magelang sebagai pusat kekuatan Militer Belanda 

41. Panglima Kerajan Buleleng dari Bali yang tekenal dalam perlawanan terhadap Belanda yaitu … 
a. I Gusti Ketut Jelantik 
b. I Gusti Ngurah Rai 
c. I Gusti Panji Tisna 
d. I Gusti Ngurah Made Gayam 
e. I Gusti Ketut Tisna 

42. Pemicu terjadinya Perang Bali merupakan adanya Hak Tawan Karang. Maksud dari Hak Tawan Karang 
tersebut yaitu . . . 



a. Hak untuk mendapatkan kekayaan alam laut 
b. Hak mendapat upeti dari kapal yang singgah 
c. Hak menyita barang rampasan perang 
d. Hak menjadikan orang yang terdampar di Pulau Bali menjai budak raja 
e. Hak menyita barang dari kapal yang terdampar. 

43. Dengan dalih kapalnya ditawan oleh Raja Buleleng berdasarkan “Hak Tawan Karang”, maka pemerintahan 
Belanda menaklukan terhadapa kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Kerajaan terakhir di Bali yang 
ditaklukan Belanda pada tahun 1908 adalah . . . 
a. Kerajaan Badung 
b. Kerajaan Buleleng 
c. Kerajaan Tabanan 
d. Kerajaan Karangasem 
e. Kerajaan klungklung 

44. Perang antara Spanyol dan Portugis di Maluku berakhir dengan perjanjian yang mencantumkan bahwa 
wilayah Maluku adalah milik bangsa Portugis. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian yaitu . . . 
a. Tordesilas 
b. Molukken 
c. Bongaya 
d. Saragosa 
e. Giyanti 

45. Pada tahun 1817 terjadi perlawanan Pattimura terhadap penguasa Belanda di Maluku. Penyebab utama 
tejadinya perlawanan tersebut yaitu . . . 
a. Pemerintahan Belanda tidak membayar gaji para kepala suku dan serdadu lokal 
b. Tindakan pemerintahan Belanda lebih buruk dan menindas dibandingkan bangsa Spanyol 
c. Tindakan pemerintahan Belanda lebih buruk  dan menindas dibandingkan bngsa Portugis 
d. Tindakan pemerintahan Belanda lebih buruk dbandingkan bangsa Inggris 
e. Belanda melakukan penindasan melalui pelayaran dera dan hongi 

46. Pahlawan Pattimura dengan gagah berani mengadakan perlawanan untuk mengusir Belanda dari tanah 
Saparua. Pengusiran Belanda tersebut dibantu oleh . . . 
a. Anthonie Rheebok, Thomas Matulessy, dan Said Printah 
b. Anthonie Rheebok, Panglima Polim, dan C. Martha Tiahahu 
c. Christina Martha Tiahahu, Cut Nya’Dien, Cut Meutia 
d. Philip Latumahina, Anthonie Rheebok, dan Said Printah 
e. Teuku Umar, R.A Kartini, dan Pattimura 

47. Perang yang terjadi pada tahu 1808-1809 yang melibatkan orang-orang Minahasa di Sulawesi Utara dengan 
pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad XIX adalah . . . 
a. Perang Paderi 
b. Perang Tondano 
c. Perang Aceh 
d. Perang Banjar 
e. Perang Diponogoro 

48. Dibawah ini yang termasuk dalam jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara adalah . . . 
a. Kedah – Pantai Malabar – India – Aceh 
b. Pantai Malabar – Sri Lanka- Cina – Laut Jawa 
c. Pantai Malabar – Sri Lanka – Aceh –Nias – Laut Jawa 
d. Kedah – India – Aceh – Barus – Nias – Selat Sunda – Laut Jawa 
e. Sri Lanka – Pantai Malabar – Aceh – Barus – Nias – Laut Jawa   

49. Pulau Indonesia yang pertama bersentuhan dengan agama Kristiani adalah . . . 
a. Sulawesi     d. Kalimantan 
b. Sumatra     e. Jawa 
c. Maluku  

50. Tokoh penyebar agama Kristen Protestan didaerah Tapanuli (Batak) adalah . . . 



a. Dr. Nomensen    d. Kiai Misbach 
b. Heurnius    e. Mateus Ricci 
c. Danchaert 

 


