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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kita sebagai bangsa Indonesia, patut mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa 

lampau, tak terkecuali di daerah kelahiran kita sendiri. Para pahlawan dan pelopor bangsa 

yang telah gugur, telah memberikan  kita makna dari kehidupan. Hendaknya kita memetik 

nilai-nilai dari semangat juang mereka dan menerapkannya dalam kehidupan yang diiringi 

dengan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus membuat buah hasil letih mereka ini 

menjadi lebih baik dari hari ke hari. 

 

B. Tujuan 

 Dalam rangka menambah  wawasan, kami melakukan pembelajaran ke Museum 

Multatuli. Seperti kata pepatah yaitu “ Jas Merah”,  kita memang selalu diingatkan agar 

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Tak hanya itu, kita harus bisa terinspirasi dan 

menginspirasi pada sesama seperti yang dilakukan oleh Douwes Dekker. “tugas manusia 

adalah menjadi manusia”. Oleh karena itu, kita harus  menjadi insan yang berbakti kepada 

bangsa sebagaimana mestinya.  

 

C. Manfaat 

 Dari informasi yang telah disampaikan, kita dapat memetik pelajaran berharga dan 

membekali kita untuk berpikir kritis agar kejadian buruk yang terjadi di masa lalu tidak 

terulang lagi. Dari pelajaran-pelajaran berharga itu, kita para siswi diharapkan agar terus 

berkarya seperti halnya para pelopor bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II PEMBAHASAN 

A. Laporan Perjalanan 

Kami, dari SMAIT Putri Alhanif mengadakan outing class ke Rangkasbitung pada 

tanggal 11 september 2019. Kami berangkat dari Stasiun Cilegon pada pukul 05:26 WIB  dan 

sampai di Stasiun Rangkasbitung pada pukul 06:56 WIB.  

Kami berangkat ke  Museum  Multatuli setelah melakukan kegiatan di Adda’wah. Untuk 

sampai ke Museum Multatuli, kami menaiki angkutan kota dari Adda’wah. Begitu sampai kami 

langsung diarahkan untuk berkumpul di depan museum. Kemudian kami diberi pengarahan.  

Saat memasuki museum, hal yang pertama kali ditunjukkan pada kami adalah video yang 

menceritakan sejarah masuknya Belanda ke Nusantara.  

 

Setelah itu, kita melihat etalase berisikan jenis biji kopi yang ditanam  pada masa tanam 

paksa ( cultuurstelsel ).   

 



 

 

Lalu kami diajak  memasuki ruangan yang didalamnya terdapat 5 tokoh penting di 

Indonesia yang mengulas buku karangan Eduard Douwes Dekker yang berjudul Max Havelaar. 

Mereka adalah  R.A Kartini, Soekarno, Ahmad Subardjo, Jose Rizal, Pramoedya Ananta Toer.  

 

 

 

Kami juga memasuki ruangan yang di dalamnya membahas peristiwa penting sebelum 

kemerdekaan Indonesia, seperti  Peristiwa Pemberontakan Petani Banten 1888, Indische Partij, 

dan Kedatangan  Jepang di Nusantara. 

 

 

Di ruangan selanjutnya diterangkannya urutan peristiwa yang terjadi sebelum 

kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka dari jeratan penjajah. 

 Kegiatan di dalam museum berakhir di ruangan ini. Kami mendapatkan pelajaran 

berharga tentang bersyukur akan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan 

bangsa . 



 

 

 

 

B. Objek yang Diamati 

 

Beragam objek penting mengenai sejarah yang terdapat di museum  ini beberapanya kami 

amati, seperti berikut ini: 

 

1. Kapal yang Digunakan Belanda untuk Berlayar ke Nusantara 

 

 

 

Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan empat 

buah kapal di bawah pimpinan Cornelis  de Houtman. Pada saat itu Banten berada di bawah 

pemerintahan Maulana Muhammad (1580–1605) Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman, 

pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten namun kemudian diusir dari Banten karena 

perlakuan yang tidak baik. 

Rombongan kedua dari Negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan Van 

Waerwyck, dengan delapan buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Pada saat 



 

 

itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda 

diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para 

penguasa Banten sehingga tiga buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah (lada) 

dan dikirim ke Negeri Belanda, sedangkan lima buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. 

 

2. Aneka Kopi yang Ditanam pada Masa Tanam Paksa 

 

 

Sistem Tanam Paksa adalah  peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes 

van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian  tanahnya 

(20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum (nila). Hasil 

tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan 

hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah 

harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi 

semacam  pajak. 

3. Buku Max Havelaar 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur_Jenderal
https://id.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_den_Bosch
https://id.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_den_Bosch
https://id.wikipedia.org/wiki/1830
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
https://id.wikipedia.org/wiki/Teh
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarum


 

 

 

Eduard Douwes Dekker mulai menulis buku ini pada tahun 1858 dan  merampungkan 

naskah tulisannya pada tahun berikutnya, yaitu  pada tahun 1859. Ia memberikan  naskahnya ke 

pihak penerbit dan diterbitkan  pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1860 dalam bahasa 

Prancis. Delapan tahun kemudian, buku  ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan mulai 

dikenal luas oleh masyarakat. 

Max Haveelar sendiri berarti Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Dekker 

menggunakan  nama  “Multatuli” sebagai nama penanya. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

A. Penutup 

Alhamdulillahi robbil alamin, dengan  rahmat Allah dan karunia-Nya, kita dapat 

mengikuti semua kegiatan dengan lancar disertai dengan  pelajaran  berharga yang dapat 

membuat kita menjadi lebih baik juga menambah wawasan  ilmu pengetahuan kita. 

 

B. Kesimpulan 

Dari semua kegiatan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seharusnya kita patut 

bersyukur dan  menghargai jasa-jasa pahlawan  kita yang berjuang  bertaruh  nyawa demi 

kemerdekaan Indonesia. Juga meneladani sikap berani dan pantang menyerah, jujur, dan berbudi 

pekerti luhur.  

Sejarah adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk menghadapi permasalahan-

permasalahan dengan bijak. 


