
 
 
 
 
 
 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

A. Kesimpulan 

 
Dari hasil analisis data yang diperoleh di Kota Bengkulu, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1.. Pemerintah Inggris datang ke Indonesia khususnya di Bengkulu bertujuan 

untuk memperluas usaha dagang di Bengkulu dari tahun 1714-1719 melalui 

EIC(East india company) perusahaan dagang terbesar di nusantara pada saat 

itu..Tujuan utama bangsa Inggris datang adalah untuk memperkuat kedudukan 

dari ancaman kolonial Belanda, Kesultanan Banten serta untuk mengatasi 

kemungkinan ancaman pemberontakan rakyat yang merasa tertekan oleh 

politik penjajahan yang mereka jalankan. Dengan cara memegang monopoli 

perdagangan di Bengkulu. 

 

2.  kedudukan Inggris di Bengkulu dengan tujuan untuk memperluas usaha 

dagang. Dengan berjalannya waktu ternyata tidak berjalan sesuai apa yang 

diinginkan bangsa Inggris tersebut, karena dapat dilihat dari banyaknya 

perlawanan dari bangsa lain seperti Belanda,dan dari negara kita sendiri yaitu 

daerah Banten dan perlawanan rakyat sendiri yang secara terang-terangan 

tidak menyukai Inggris sebagai bangsa yang menduduki wilayah mereka 

semua diakibatkan karena Inggris dalam menjalankan politik perdagangannya 



tidak sesuai dengan perjanjian yang selalu berat sebelah antara Inggris dengan 

rakyat Bengkulu begitu juga dengan Belanda yang ingin menguasai Bengkulu 

sebagai daerah jajahannya.  

 

3. Bangsa Inggris akhirnya meninggalkan Indonesia pada tahun 1825 dengan 

adanya perjanjian london (traktat london) yang salah satu isinya menyatakan 

bahwa adanya tukar guling antara daerah Bengkulu dengan daerah Singapura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Indonesia khusunya di Bengkulu adalah daerah yang terkenal sebagai     

penghasil rempah-rempah yang sangat laku dipasaran dunia maka dari itu 

sebagai bangsa yang terkenal ramah dengan bangsa lain dan mudah percaya 

dengan bangsa lain seharusnya kita berhati-hati sebelum menentukan sesuatu 

hal dikarenakan banyak bangsa lain yang hanya ingin mengambil keuntungan 

dari bangsa kita terutama di daerah bengkulu dan daerah lain di Indonesia 

seperti bangsa Inggris yang hanya memanfaatkan rakyat bengkulu selama 

bertahun-tahun hanya untuk kerja yang tidak sesuai dengan upah yang 

diberikan. 

 

2. Dari sejarah bengkulu kita semua dapat belajar bagaimana kita harus selalu 

berhati-hati dengan bangsa yang baik ternyata hanya ingin memanfaatkan 

kekayaan bangsa kita.seperti kekayaan dari daerah Bengkulu yang ingin 

dikuasai oleh bangsa Inggris dan bangsa lain dari Eropa 

 


