
1. Karena letak astronomisnya maka Indonesia beriklim tropis, dengan suhu yang tinggi 

dan mendapat panas matahari sepanjang tahun, setiap tahunnya Indonesia mengalami 

dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pergantian musim di Indonesia 

dipengaruhi oleh adanya angin muson barat dan timur, serta karena letak bujurnya 

maka Indonesia memiliki tiga daerah waktu. 

2. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasar kenyataannya di muka bumi. 

Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia dan 

antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Karena letak geografisnya maka 

Indonesia berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari 

Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Oleh 

karena itu pelayaran di Indonesia menjadi sangat ramai. Hal ini berpotensi untuk 

menambah devisa Negara, baik dari sector perdagangan, transportasi, komunikasi, 

maupun pariwisata. 

3. Karena letak geografisnya inilah Indonesia memiliki aneka flora dan fauna yang mirip 

dengan di Asia dan Australia. Sebutkan contoh flora dan Fauna tipe Asiatis, peralihan 

serta flora dan fauna Australis! Indonesia juga memiliki flora dan fauna endemik, 

yakni flora dan fauna yang hanya terdapat di Indonesia 

4. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna (keanekaragaman hayati) yang sangat 

tinggi. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga corak yang berbeda, yaitu 

fauna bagian barat, tengah, dan timur. Apakah nama garis khayal yang membatasi 

flora dan fauna Asia dengan Indonesia Tengah serta antara flora dan fauna Indonesia 

Tengah dengan Australis? 

5. Letak Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai sudut di atas sangat menguntungkan 

Indonesia. Keuntungan tersebut merupakan keunggulan - keunggulan yang dimiliki 

Indonesia. Keunggulan lokasi Indonesia berpengaruh pada iklim Indonesia yang 

nyaman/ lunak/ tidak ekstrim, letak geografis kita yang strategis (geostrategic), dan 

kondisi tanah yang bermacam-macam dan subur. Kondisi iklim muson tropis sangat 

berpengaruh  pada kondisi tanah wilayah Indonesia tersebut. Kondisi tanah di 

Indonesia  secara langsung berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat 

Indonesia. 

6. Beberapa jenis tanah yang banyak terdapat di Indonesia adalah tanah aluvial (di 

sekitar sungai berupa endapan yang terbawa banjir, tanah humus (hasil pembusukan 

tumbuhan) dan tanah vulkanik (hasil letusan gunung api) 

7. Selain berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, keunggulan lokasi Indonesia juga 

berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan Adanya kekhasan kekayaan 

masyarakat di berbagai daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya hubungan saling 

membutuhkan dan ketergantungan. Hal ini berdampak pada kegiatan ekonomi yang 

semakin bervariasi. 

8. Kegiatan merubah bahan baku menjadi barang jadi, seperti mengubah barang bekas 

menjadi cindera mata termasuk kegiatan produksi 

9. Distribusi barang dan jasa terjadi antarpulau. Kegiatan ekonomi tersebut 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan Transportasi darat, air, 

dan udara berkembang pesat di Indonesia untuk mendukung mobilitas manusia dan 

distribusi barang antar pulau. 

10. Distributor yang melakukan perdagangan atasa namanya sendiri dan bertanggung 

jawab atas tindakan yang dilakukannya adalah komisioner  

11. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin mendukung terjadinya 

kegiatan ekonomi Namun demikian, bangsa Indonesia harus selalu waspada, karena 

kemajuan transportasi, teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak 

buruk terutama pengaruh asing yang negatif. 



12. Kegiatan ekonomi tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar bagi sejarah 

perjalanan bangsa Indonesia sampai saat ini. 

13. Indonesia memiliki perairan yang lebih luas dari daratannya oleh karena itu sangat 

dipengaruhi oleh angin laut dengan kelembaban yang tinggi. 

14. Wilayah di Indonesia yang paling utara adalah Pulau We, yang berbatasan dengan 

perairan Selat Malaka. Wilayah yang paling timur adalah Merauke di Pulau Papua. 

Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Wilayah paling selatan adalah Pulau Rote, 

yang berbatasan dengan Samudera Hindia. 

15. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau dengan bentuk muka bumi yang beragam dari 

dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, gunung sampai pegunungan. Berapakah 

ketinggian masing-masing? 

16. Semakin tinggi letak suatu wilayah jika diukur dari permukaan air laut, maka suhunya 

semakin turun. Hal ini akan berpengaruh pada jenis tanaman yang cocok untuk 

dibudidayakan. 

17. Setiap bentuk muka bumi tersebut memiliki ciri yang berbeda antara satu dan lainnya 

serta membentuk ragam aktivitas penduduknya. 

18. Aktivitas penduduk di daerah pantai umumnya sebagai nelayan, juga berdagang dan 

pariwisata. 

19. Di dataran rendah penduduk banyak yang menjadi petani dan pedagang. 

20. Penduduk di daerah yang yang lebih tinggi seperti dataran tinggi, perbukitan dan 

pegunungan banyak yang bekerja di sector perkebunan dan pariwisata. 

21. Iklim sangat dipengaruhi oleh letak, luas, batas maupun bentuk muka bumi. 

22. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang luas dan waktu yang cukup 

lama. 

23. Cuaca adalah rata-rata keadaan udara pada suatu tempat di suatu waktu. 

24. Iklim atau cuaca sangat dipengaruhi oleh unsur suhu, tekanan, kelembaban, dan 

kecepatan angin. 

25. Pada bulan April hingga September, matahari berada di utara katulistiwa, saat itu di 

selatan katulistiwa tekanan udaranya tinggi, maka bertiuplah udara dari daratan 

Australia menuju Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami musim 

kemarau. Sebaliknya pada bulan September hinggs April, matahari berada di selatan 

katulistiwa, saat itu di utara katulistiwa tekanan udaranya tinggi, maka bertiuplah 

udara dari daratan Asia menuju Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami 

musim hujan. 

26. Keunggulan lokasi yang dimiliki Indonesia juga membawa pengaruh kedatangan 

bangsa- bangsa Barat di Indonesia pada masa lalu. Salah satu dampak kedatangan 

bangsa-bangsa Barat adalah terjadinya penjajahan di Sejak zaman dahulu kekayaan 

alam Indonesia telah lama tersohor hingga ke berbagai belahan dunia. Kondisi ini 

tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa barat. 

27. Indonesia dikenal sebagai sumber atau produsen rempah-rempah yang sangat 

dibutuhkan di negara-negara barat, sehingga hal ini menjadi latar belakang utama 

penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa. 

28. Sebelum kedatangan bangsa barat ke Indonesia, kehidupan penduduk Indonesia pada 

mulanya sangat damai, meskipun dalam suasana kesederhanaan bahkan 

keterbelakangan. 

29. Sebenarnya secara umum tujuan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk mencari 

rempah-rempah. Namun demikian Paham merkantilisme mendorong semangat 

bangsa-bangsa Eropa untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Semangat 

mencari kekayaan tersebut beriringan dengan semangat mencapai kejayaan dan 

kesucian. Dalam melakukan perjalanan ke Indonesia, bangsa-bangsa Barat 



menginginkan kejayaan (kemenangan) sekaligus  kesucian, yakni menyebarkan agama 

Kristen. Tiga semangat tersebut (kekayaan,  kejayaan, dan kesucian) menjadi semboyan 

perjalanan bangsa-bangsa Eropa yang terkenal dengan 3G atau Gold (emas), Glory 

(kejayaan)  dan Gospel (kesucian). Mereka pantang menyerah untuk berusaha agar 

tujuannya berhasil. Bahkan sampai sekarangpun bangsa barat masih terus melakukan 

imperialisme, namun dalam bentuk yang berbeda, di mana mereka tidak lagi 

menyebarkan agama tetapi lebih ke arah ekonomi.  

30. Kedatangan Bangsa Portugis  ke Indonesia diawali dari Lisbon, Portugis pada tahun 1486 

Bartolomeo Diaz melakukan pelayaran pertama menyusuri  pantai  barat Afrika.  Ia  

bermaksud  melakukan  pelayaran  ke  India,  namun gagal. Perjalanan selanjutnya 

Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso d’Albuquerque. Ia 

berhasil menguasai Malaka, dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara. Pada tahun 

1512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. 

31. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC 

di Indonesia. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut 

Belanda Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595 armada 

mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati 

Samudra Hindia. Tahun 1596 armada Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat 

Sunda. 

32. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. 

Banyaknya pedagang Belanda di Indonesia maka muncullah persaingan di antara 

mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan 

VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie/Perserikatan Maskapai Hindia Timur) 

merupakan merger (penggabungan) dari beberapa perusahaan dagang Belanda. 

33. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan 
imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. 
Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di 
negeri jajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 
Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC 
diambil alih oleh pemerintah Belanda. Setelah dibubarkannya VOC Indonesia berada 
langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. 

34. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda mengalami kesulitan keuangan. Untuk 
mengatasinya antara lain dengan cara menggerakkan tenaga rakyat untuk melakukan 
penanaman dengan cara paksa, atau yang dikenal dengan nama Tanam Paksa. Tanam 
Paksa banyak mengalami penyimpangan, misal adanya Cultuur Procenten, yaitu 
peraturan yang menetapkan bahwa setiap pegawai pemungut tanam paksa akan 
mendapat persen jika dapat menyetorkan hasil tanaman rakyat melebihi ketentuan. 
Akibatnya para pemungut memaksa dan memeras penduduk agar dapat menyetorkan 
sebanyak-banyaknya.  

35. Selain Belanda, Indonesia juga dikuasai oleh Inggris yang dipimpin oleh Gubernur 
Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pemerintahan transisi ini menerapkan kebijakan 
baru, contohnya di bidang ekonomimenghapus kebijakan Daendels dan menerapkan 
sistem sewa tanah (landrent). Sistem sewa tanah memiliki dampak positif yaitu petani 
bebas menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. 

36. Beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajah adalah: 
a. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan yang dikenal dengan julukan”Ayam 

Jantan Dari Timur” dengan ikat kepala dan kumisnya yang tebal sebagai ciri khas 
b. Thomas Matulesi (Pattimura) di Ambon 
c. Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat dan perlawanan lainnya 

 


