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Latar Belakang 2

Secara geografis lebih dari
separuh wilayah Indonesia
terdiri dari laut

Menurut A.B. Lapian
sejarah Indonesia penting
untuk didekati dari geladak
kapal pribumi dan bandar
pelabuhan



3Beberapa abad setelah masehi, jalur
perdagangan melalui laut mulai
berkembang

Perkembangan ini dampak dari kondisi
keamanan jalur darat yang tidak kondusif
akibat gangguan suku-suku nomaden di Asia
Tengah

Di Nusantara perkembangan jalur laut
dipengaruhi oleh komoditas, teknologi
kapal, dan budaya maritim



Hubungan dagang melalui laut antara Cina dengan
kepulauan India atau Nusantara  (J.C. Lamster (1928), 

• Timor berada dalam peta kota dagang kuno dalam jalur
perdagangan kuno Cina, berdasarkan laporan lama dari
dinasti Han abad ke-3  SM – tahun 24 M (Ch’ien Han-
shu), kitab ini menggambarkan tentang perjalanan
kapal-kapal ke pulau-pulau besar berpenduduk padat
yang terletak di sumatera kemudian pedagang cina
berlayar ke arah jawa dan menuju Kepulauan Sunda
Kecil. 

• Meski demikian Lamster belum yakin bahwa Orang Cina
sudah mencapai Timor saat itu.
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• Bukti-bukti perdagangan maritim di pulau Timor 
sejak abad XIV

• Jalur perdagangan di P. Timor 
• Peran Pulau Timor
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Jejak Perdagangan Maritim di Pulau Timor Sejak Abad XIV



Pelabuhan mena dan wini 8



Benteng Concordia
(sumber: digitalcolection.universiteit.leiden 1930) 9

•

benteng portugis jatuh 
ke tangan belanda thn 
1653, 
• Resmi ditempati belanda 
tahun 1657
• Fungsinya utk memantau 
dan pertahanan



Berita Cina dan catatan 
perjalanan orang Eropa

• Berita Cina berjudul Zhufan Zhi yang ditulis 
oleh Chau Ju Kua pada tahun 1225

• Wang Da Yuan yang berjudul Daoyi Chi Lue 
pada tahun 1350 

• Hsing-Ch’a Sheng-lan pada tahun 1436
• Tome Pires (suma Oriental); meillink roelof, 

reid, 
• Tung His Yang K’au tahun 1618 
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11Sebaran Pelabuhan-pelabuhan 
dan tinggalan arkeologi



Teluk kupang/pelabuhan tenau 12



Jalur Perdagangan Maritim di 
Pulau Timor Sejak Abad XIV

Sistem angin
• Angin musim

barat dan
musim timur
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Selama berabad-abad, perdagangan maritim dengan angin musim
telah memunculkan berbagai emporium yang menjadi pusat
kegiatan perdagangan bagi kawasan regional di sekitarnya



Jalur Perdagangan dari dan menuju Timor berdasarkan 
data referensi dan catatan perjalanan asing. 14Sebelum abad XIV perjalanan cendana dari Timor 
melalui 2 jalur (J. barat: Timor-Jawa-Sumatra-Cina; 
J. Timur: Timor-Celebs/laut Sulawesi-Sulu-Cina 
(kemungkinan juga melalui Maluku). Pinto; Ptak



Jalur perdagangan cendana 1722
monopoli Gubernur Timor António (de) Albuquerque Coelho (menjabat sampai 
1725), tidak mengizinkan kapal dari Makau memuat kayu cendana di pelabuhan 
lain, selain Lifau. Atapupu-lifau; mena-lifau; Wini-Lifau; (Lifau-Makau)
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Belanda yang menguasi kupang tetap melalui 
jalur lama; Tenau-larantuka-sumbawa-Lombok-
bali-Surabaya-Batavia-Asia dan Eropa
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Peran Pulau Timor dalam jalur 
perdagangan Maritim 17

• Koneksitas perdagangan secara Regional, Nasional dan 
Internasional. 

• Terletak dalam lintasan antara benua Asia dan Australia
• Pemasok Komoditi unggulan: Cendana, Lilin Lebah, Cangkang 

Kura-kura, dan Budak. 



Simpulan

• Secara arkeologis jejak perdagangan maritim di Pulau Timor 
dibuktikan dengan adanya temuan keramik Dinasty Ming, uang
koin Eropa dan kepeng Cina, bekas-bekas permukiman dan
makam Cina di Pelabuhan Atapupu dan kawasan pelabuhan
Mena. Temuan ini juga diperkuat oleh berita-berita Cina yang 
ditulis pada pertengahan abad XIV yang menyebutkan cendana
hanya tumbuh di Timor. 

• Aktivitas perdagangan yang semakin ramai berimplikasi pada
perkembangan wilayah menyebabkan munculnya banyak
pelabuhan di Pulau Timor dan terbukanya jalur-jalur
alternative. Dengan demikian Pulau Timor sudah menjadi
bagian dari jalur perdagangan rempah sejak abad XIV hingga
masa berikutnya.  
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Nilai Penting
• Komoditi-Perkembangan wilayah 

pesisir/pelabuhan/permukiman-multietnis-
satu tujuan-multikultur

• Historiografi lokal merupakan simpul terkecil 
dari sejarah nasional yang dapat merajut 
nasionalisme
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