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ABSTRAK 

Pokok dari penelitian ini adalah peranan William the Conqueror yang merupakan seorang 

keturunan bangsa Viking di Normandia, Perancis ketika menjadi raja Inggris serta pengaruh dari 

pendudukan bangsa Normandia itu sendiri di Inggris.Sebelum menjadi raja Inggris, William the 

Conqueror merupakan Duke of Normandy di Normandia, Perancis.William memiliki ambisi 

untuk menguasai Inggris, setelah raja Inggris sebelumnya bernama Edward the Confessor 

menjanjikan Inggris pada William.Melalui kemenangannya dalam perang Hastings melawan 

Harold Godwinson yang merupakan raja Inggris yang seharusnya, akhirnya William the 

Conqueror menjadi raja Inggris.Salah satu kebijakan William yang paling terkenal adalah 

melakukan survey di Inggris untuk mendata kekayaan masyarakat Inggris yang semuanya 

terhimpun dalam Domesday Book. Kebijakannya ini diberlakukan pada tahun 1085, beberapa 

saat sebelum William meninggal dunia.Pengaruh kepemimpinan William di Inggris masih bisa 

disaksikan hingga saat ini.Hal yang paling kentara ada pada aspek sosial budaya.Karena hal ini 

pula lah yang menyebabkan adanya kedekatan antara Inggris dan Perancis pada saat 

pemerintahan William the Conqueror.Tidak hanya aspek sosial budaya, melainkan aspek 

ekonomi, hukum, militer, dan politik mengalami perubahan.Sosok William menjadi salah satu 

tokoh yang paling berpengaruh di dunia menurut Michael Heart dengan karyanya yang 

fenomenal berjudul 100 Hundred.Besar pengaruh yang diakibatkan oleh pemerintahan William 

the Conqueror di Inggris. Pendudukan bangsa Normandia di Inggris tidak secara serta merta 

berakhir di bawah kepemimpinan William the Conqueror, akan tetapi keturunan-keturunan 

William the Conqueror lah yang menggantikan posisi raja di Inggris. Mereka memiliki 

pengaruh yang cukup baik, yang disebut sebagai Plantagenet, sehingga Kerajaan Inggris pada 

tahun 1200-an disebut sebagai Dinasti Plantagenet. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri 

bahwa dinasti-dinasti yang berkuasa di Inggris pada abad ke-13 bahkan sampai sekarang 

memiliki keterhubungan dengan Normandia, khususnya William the Conqueror. 

Kata kunci: William the Conqueror, Pertempuran Hastings, Domesday Book, Viking, Anglo-

Saxon, Normandia, Feodalisme 

 

ABSTRACT 

The highlight of this research is the role of William the Conqueror that is a descendant 

of the people of the Vikings in Normandy, French when to be king of England as well as 

the influence of the occupation of the Normandy it self in England. Before becoming 

king of England, William the Conqueror was Duke of Normandy in Normandy, France. 

William has the ambition to conquer England, after previous English king Edward the 

Confessor promising England in William. Through his victory in the war against 

Harold Hastings Godwinson which is the king of England that should, finally William 

the Conqueror became king of England. One policy William the best known are doing 

                                                 
1Penulis merupakan mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, dengan Nana Supriatna 
sebagai dosen pembimbing I dan Ahmad Iryadi sebagai dosen pembimbing II.  
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survey England for listing wealth of the people who all associated with Domesday Book. 

Its policy was in 1085, shortly before William died. William influence leadership in 

England can still witnessed until now. The most noticeable is on the social and cultural 

. Because it also has to cause the presence of the closeness of England and France 

when the government William the Conqueror. Not only the social and cultural, but the 

economic aspect, law, military, and political changed. The figure of William become 

one of the most influential in the world by Michael Heart with his phenomenal being 

called 100 Hundred. Big the influence of caused by William the government conqueror 

in England. Occupation of the Normandy in England not to be immediately over under 

the leadership of William the Conqueror, but the descendants of William the Conqueror 

is the one who replaced the king in England. They have a pretty good effect so that 

became the next king of England is of Plantagenet, so that the United Kingdom in the 

1200s known as the Plantagenet dynasty. Nevertheless, there is no doubt that the ruling 

dynasties in England in the 13th century and even until now have connectivity with 

Normandy, particularly William the Conqueror. 

 

Keywords: William the Conqueror, Battle of Hastings, Domesday Book, William’s 

policy, Viking, Anglo-Saxon, Normandy, Feudalism 

 

PENDAHULUAN 

Kerajaan Inggris merupakan 

salah satu kerajaan tertua di dunia. 

Catatan sejarah yang panjang telah 

membawa Inggris pada masa sekarang 

yang memiliki banyak wilayah dan 

negara persemakmuran.Dalam sejarah 

Kerajaan Inggris, sudah tercatat puluhan 

raja ataupun ratu yang menjadi simbol 

pemerintahan Inggris. Dari sekian 

banyak raja dan ratu tersebut, William 

the Conqueror, seorang Duke of 

Normandy atau adipati dari Normandia, 

Perancis, merupakan salah satunya. 

Dalam penelitian ini, penulis akan 

mendeskripsikan sosok William the 

Conqueror dan peranannya ketika 

menjabat sebagai raja Inggris. 

Menarik membahas William the 

Conqueror ini. Jika dilihat dari latar 

belakang hidupnya, William the 

Conqueror adalah keturunan bangsa 

Viking (Slocombe, 1959, hlm. 9). 

Sebagai bahan informasi, bangsa Viking 

adalah bangsa yang mendiami wilayah 

Skandinavia.Wilayah-wilayah yang 

termasuk Skandinavia diantaranya 

Norwegia, Swedia, Denmark, dan 

Finlandia.Sejarah Eropa menyatakan 

bahwa bangsa Viking adalah bangsa 

barbar yang tidak beradab, penjajah dan 

perampok bangsa Viking dikatakan 

sebagai orang jorok. 

Terlepas dari gambaran bangsa 

Viking yang telah dipaparkan di atas, 

masih banyak sejarah di benua Eropa 

yang tetap menggambarkan bangsa 
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Viking sebagai bangsa penjajah. Akan 

tetapi, William the Conqueror yang 

seorang keturunan bangsa Viking 

Normandia bisa menjadi raja Inggris 

yang disegani. Di Perancis, Normandia 

merupakan negara vasal dari kerajaan 

Perancis. William the Conqueror 

diangkat menjadi raja di Normandia dan 

diberi gelar Duke of Normandy. Di 

Inggris, William adalah raja yang 

menguasai Inggris. 

Selama menjabat sebagai raja 

Inggris, William the Conqueror 

melakukan perubahan dalam berbagai 

aspek kemiliteran, ekonomi, sosial, 

budaya baik itu disengaja maupun tanpa 

disengaja.William the Conqueror 

memberlakukan kebijakan yang 

memberatkan penduduk Anglo-Saxon 

dengan menyita semua tanah 

penduduk.Perombakan aristokrasi yang 

sebelumnya dikuasai oleh orang Anglo-

Saxon digantikan oleh orang-orang dari 

Norwegia.William the Conqueror juga 

memberantas pemberontakan yang 

terjadi di wilayah Inggris.Sensus 

penduduk pun dilakukan sejak zaman 

ini. Kebijakan William the Conqueror 

mengenai sensus penduduk tercatat 

dalam Domesday Book (Hart, 1992 hlm. 

345). Salah satu kebijakan fenomenal 

yang dilakukan oleh William the 

Conqueror tercatat dalam Domesday 

Book yaitu sensus yang diadakan 

menyangkut penduduk dan harta benda 

mereka. Kebijakan-kebijakan yang 

dibuat selama menjadi raja Inggris 

merupakan suatu pembaharuan yang 

memiliki pengaruh yang cukup penting. 

Berbicara mengenai William the 

Conqueror, tentu tidak bisa terlepas dari 

tokoh itu sendiri, kebijakan-kebijakan 

William selama menjadi raja Inggris, 

kerajaan yang dipimpin oleh 

William.Hal-hal tersebut berkaitan erat 

dengan politik dan pemerintahan, sosial 

budaya, ekonomi dan kondisi 

masyarakat Inggris yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan William the Conqueror 

juga bisa dikaji melalui berbagai teori 

ilmu-ilmu sosial, diantaranya teori 

kedaulatan raja dan teori agresi 

instrumental.  

Teori kedaulatan dari Jean Bodin 

menekankan perlunya negara memiliki 

rumusan “kedaulatan tertinggi” sebagai 

ekspresi tertinggi rakyat secara 

keseluruhan, bukan ekspresi sebagian 

dari kekuatan rakyat. Dengan 

mendefinisikan kedaulatan sebagai la 

puissance absolue et perpetuelle d’une 

Republique (kekuasaan absolut dan 

abadi dari republik), Bodin memandang 

kedaulatan itu bersifat tunggal, tidak 



FACTUM 

Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016 

266 

 

dapat dibagi, asli, dan abadi. Tunggal 

dalam arti hanya ada satu kekuasaan 

tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak 

dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan 

itu tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. 

Sedangkan abadi berarti kekuasaan itu 

berlangsung terus menerus tabpa 

terputus, meski pemerintah dan kepala 

negara dapat berganti atau meninggal 

dunia, tetapi negara dengan 

kekuasaannya berlangsung terus tanpa 

terputus (Latif, 2011, hlm. 464).Teori 

kedaulatan raja merupakan perwujudan 

dari teori kedaulatan Tuhan.Raja sering 

dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi 

yang mendapat kekuasaan langsung dari 

Tuhan.Keterhubungan antara teori 

kedaulatan raja dengan peranan William 

the Conqueror terlihat dari bagaimana 

pemerintahan yang dijalankan oleh 

William.Sebagai raja Inggris, tentu 

kekuasaan ada pada William the 

Conqueror yang menjalankan 

pemerintahan dengan sistem terpusat 

.Segala sektor yang mempengaruhi 

kehidupan bangsa Inggris dikuasai oleh 

raja, karena dalam kelas sosial raja 

menempati urutan teratas. 

Menurut Atkinson, ada beberapa 

jenis agresi, diantaranya agresi 

instrumental yaitu agresi yang 

direncanakan. Ada juga agresi verbal 

yaitu agresi yang dilakukan berupa kata-

kata kotor atau ucapan yang 

menyakitkan. Agresi fisik yaitu agresi 

yang dilakukan dengan pelampiasan 

marah melalui kontak fisik. Selain itu 

ada agresi emosional yaitu agresi yang 

dilakukan dengan luapan amarah yang 

terpendam. Terakhir agresi konseptual 

yaitu agresi yang dilakukan dengan 

menyalurkan saran-saran dan konsep 

agar orang lain ikut terlibat melakukan 

agresi. Dalam teori agresi instrumental, 

dijelaskan bahwa agresi ditujukan untuk 

mencapai suatu tujuan, secara sengaja 

dan direncanakan. Pada umumnya, 

agresi instrumental tidak disertai dengan 

emosi, bahkan antara pelaku dan korban 

kadang kala tidak memiliki hubungan 

pribadi. Agresi ini hanya untuk 

mencapai tujuan tertentu saja. Menurut 

Atkinson, agresi instrumental adalah 

agresi yang ditujukan untuk membuat 

penderitaan kepada korbannya dengan 

menggunakan alat-alat baik benda 

ataupun ide atau bahkan orang yang 

dapat menjadi alat untuk mewujudkan 

rasa agresifnya.  

Terjadinya pertempuran Hastings 

sebagai bukti teori agresi instrumental. 

Tanpa hubungan apapun dengan 

masyarakat Inggris, tanpa emosi yang 

berarti, William the Conqueror hanya 
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memiliki satu tujuan, yaitu menaklukkan 

Inggris. Persiapan yang dilakukan 

William the Conqueror pun tidak main-

main. Demi menagih janji yang 

diberikan raja Inggris sebelumnya, 

Edward the Confessor yang telah 

memberikan tahta kerajaan Inggris 

kepada William the Conqueror, pasukan 

Normandia yang berada di bawah 

pimpinannya menyerbu Inggris di 

Hastings pada tahun 1066. Tindakan 

agresif William the Conqueror 

menyerbu Inggris bisa saja dipengaruhi 

karena faktor biologis dan faktor 

lingkungan, terutama keadaan William 

the Conqueror semasa kecilnya. Faktor 

biologis, terutama karena gen atau 

keturunan yang menegaskan bahwa 

William the Conqueror adalah seorang 

bangsa Viking, yang notabene keras, 

gagah berani, penjelajah ulung yang 

selama ini melekat dengan nama bangsa 

Viking, dan tidak takut terhadap apapun 

sehingga berani menginvasi suatu 

wilayah yang besar. Apalagi leluhur 

William the Conqueror adalah 

pemimpin bangsa Viking yang disegani. 

Tidak mengherankan jika William the 

Conqueror menginvasi Inggris.Adapun 

faktor lingkungan juga mempengaruhi, 

terutama masa kecil William the 

Conqueror. Diangkat menjadi Duke of 

Normandy pada usia masih sangat muda, 

dan ditentang oleh para bangsawan 

setempat karena dianggap sebagai 

pangeran yang tidak sah sehingga 

menimbulkan kekacauan dan peperangan 

membuat William the Conqueror 

menjadi pribadi yang keras. William the 

Conqueror sering manaklukkan daerah 

lain dan menumpas siapa saja yang tidak 

sehaluan dengannya. Hal ini bisa 

dikatakan juga bahwa tindakan agresif 

yang dimiliki William the Conqueror 

tidak hanya diperoleh dari gen, 

melainkan juga proses belajar sosial. 

Kondisi lingkungan dapat membuat 

seseorang memperoleh dan memelihara 

respon-respon agresif. Sebagian besar 

perilaku individu diperoleh dari hasil 

belajar melalui pengamatan (observasi) 

atas perilaku yang ditampilkan oleh 

individu-individu lain. Karena 

pandangan yang pesimis dan sinis dari 

bangsawan Normandia terhadap William 

the Conqueror yang dicap sebagai Duke 

of Normandy yang tidak pantas, maka 

hal demikian menimbulkan perilaku 

agresif dari William the Conqueror. 

Menurut Sondang P. Siagian, seorang 

pemimpin memiliki tipe-tipe 

kepemimpinannya dalam menjalankan 

pemerintahan, diantaranya ada 
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militeristik, kharismatik, paternalistik, 

demokratis, dan otokratis.  

Dalam penelitian ini, akan 

diperlihatkan tipe kepemimpinan 

William the Conqueror di Inggris. 

William the Conqueror memiliki tipe 

kepemimpinan militeristik cenderung 

otokratis. Hal ini dikarenakan pada 

awalnya, William the Conqueror 

memang dikenal sebagai pemimpin 

militer yang gemar menaklukkan 

wilayah lain. Selain itu, William the 

Conqueror juga memerintah dengan cara 

yang otoriter cenderung nepotistik, 

sehingga tipe kepemimpinan otokratis 

cocok untuk mengkaji kepemimpinan 

William the Conqueror. Sikap otoriter 

William the Conqueror dibuktikan 

dengan salah satu kebijakannya 

mengklaim tanah milik Bangsa Anglo 

Saxon sebagai tanah miliknya pribadi. 

Sedangkan sikap nepotistik tersebut 

dapat dicerminkan dalam kebijakan 

William the Conqueror yang membagi 

tanah rakyat Inggris yang diklaimnya 

kepada prajurit Normandia, serta 

menjadikan orang-orang Normandia 

sebagai pejabat pemerintahan di Inggris. 

INGGRIS SEBELUM TAHUN 1066 

Pada tahun 1016, Canute sebagai 

pemimpin bangsa Viking menjadi raja 

Inggris, Denmark dan Norwegia.Selama 

kurang lebih 26 tahun Inggris dibawah 

kekuasaan raja-raja dari bangsa 

Viking.Raja Canute dari Danes 

(Denmark) pada mulanya mendarat di 

Selatan Inggris dan berhasil menginvasi 

Inggris melalui serangkaian 

pertempuran-pertempuran dengan bangsa 

Anglo-Saxon.Setelah Canute meninggal 

pada tahun 1035, maka tahta kerajaan 

Inggris jatuh pada kedua puteranya, 

Harold Harefoot (1035-1040) kemudian 

Harthacnute. Akan tetapi Harthacnute 

meninggal pada tahun 1042, dan Inggris 

jatuh ke tangan Harald Hardrada dari 

Norwegia. Harald Hardrada mengklaim 

bahwa dirinya adalah pewaris kerajaan 

Inggris berdasarkan perjanjian yang 

dibuat antara Magnus (raja Norwegia) 

sebelumnya dengan Harthacnute pada 

tahun 1038.Namun yang menjadi raja 

Inggris selanjutnya adalah Edward the 

Confessor yang memerintah Inggris 

tahun 1042-1066.Setelah kematian 

Edward the Confessor, Inggris 

diperebutkan oleh tiga kubu.Kubu yang 

pertama, adalah Harold Godwinson yang 

merasa berhak atas tahta raja 

Inggris.Harold Godwinson adalah putera 

dari Earl Godwin yang merupakan orang 

yang berpengaruh besar pada saat masa 

Edward the Confessor.Kubu yang kedua 

adalah Harald Hardrada, raja Norwegia 
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dan kubu yang ketiga adalah William the 

Conqueror dari Normandia.Untuk 

sementara waktu, Inggris dikuasai oleh 

Harold Godwinson dan berhasil menjadi 

raja Inggris. 

Banyak pihak yang ingin menjadi 

raja Inggris. Tidak hanya dari ketiga 

kubu yang peneliti sebutkan di atas, akan 

tetapi bangsawan Anglo-Saxon sendiri 

menginginkan kedudukan sebagai raja 

Inggris. Bahkan di kalangan keluarga 

dan kerabat Raja Harold Godwinson pun 

terdapat upaya saling menjatuhkan agar 

bisa menjadi raja Inggris. Seperti yang 

dijelaskan dalam kutipan berikut 

English sources tell us that it was 

Harold Godwinson, the earl of 

Wessex, whom King Edward 

appointed as his successor. But 

King Harold Godwinson faces 

challenges to his rule from both 

William of Normandy and Harald 

Hardrada, king of Norway, who 

had been encouraged by 

Godwinson’s brother Tostig to 

invade England (Painter, 1965, 

hlm. 176). 

Raja Harold Godwinson berada 

dalam posisi yang sulit.Saudara kandung 

Harold bernama Tostig cemburu dan 

merasa iri dengan kemenangan Harold 

menjadi raja Inggris.Kemudian Tostig 

bergabung dengan pasukan Harald 

Hardrada, raja Norwegia untuk 

menginvasi Inggris.Pada mulanya, Raja 

Harold Godwinson menyiapkan 

pasukannya untuk mengahadapi 

William, namun secara tiba-tiba Inggris 

mendapat serangan dari Tostig dan Raja 

Harald Hardrada dari arah Utara.Inggris 

mengalami tekanan dari dua arah, Utara 

dan Selatan.Dari arah Utara, Inggris 

menghadapi pasukan Norwegia yang 

dipimpin oleh Harald Hardrada, 

sedangkan dari arah Selatan Inggris 

harus bersiap menghadapi pasukan 

Normandia yang dipimpin oleh William 

the Conqueror. Raja Harold Godwinson 

menyiapkan pasukan untuk menghadapi 

dua serangan sekaligus, akan tetapi raja 

merasa kebingungan untuk menentukan 

pasukan mana yang akan dipukul 

mundur terlebih dahulu. Sebagai 

pemimpin pasukan Inggris, Harold 

Godwinson, melancarkan serangan ke 

dua belah pihak dengan membagi 

pasukannya. Dari arah Utara Inggris, 

pasukan Norwegia mendarat di dekat 

kota London Utara. Harald Hardrada 

bersama Tostig dan 8.000 pasukan 

Norwegia menduduki York dan 

mendeklarasikan Harald Hardrada 

sebagai raja Inggris.Mendengar hal 

tersebut, Harold Godwinson mengambil 

tindakan tegas dan segera 

mengumpulkan pasukannya. Harold 

Godwinson bersama pasukan Inggris 
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melakukan long marchsepanjang 187 

mil.  

Setiap harinya, pasukan Inggris 

menempuh perjalanan panjang sekitar 

37-45 mil. Tepatnya di Stamford Bridge 

pada tanggal 25 September 1066, terjadi 

pertempuran hebat. Pasukan Inggris 

berhasil mempertahankan Inggris dengan 

infrastruktur yang kokoh dan pasukan 

pertahanan yang solid. Tanggal 25 

September, dalam pertempuran di 

Stamford Bridge, raja Norwegia tewas 

dan pasukan Norwegia dapat dipukul 

mundur dari tanah Inggris. Dua hari 

menurut Abott (2006, hlm. 112) 

sedangkan tiga hari menurut Crownie 

(2007, hlm. 119), setelah kemenangan 

Inggris di Stamford Bridge,   

 

The Battle of Hastings 1066 

Pada tahun 1052, William 

berkunjung ke Inggris dan mungkin 

menerima janji, suksesi Inggris dari Raja 

Edward.Dalam buku Jacob Abbot 

dijelaskan bahwa Raja Edward lebih 

senang mendalami agama daripada 

berperang, bahkan Edward tidak 

berminat untuk menjadi raja. Edward 

mengakui kemampuan William, 

sepupunya tersebut dalam memimpin 

peperangan maupun dalam berpolitik. 

Saat itu pula tahun 1052, Edward berkata 

akan mengangkat William menjadi 

pewaris tahta kerajaan Inggris. Sampai 

saat ini, belum ada sejarah yang 

menemukan fakta apakah perkataan 

Edward tersebut sungguh-sungguh atau 

hanya candaan saja. Edward adalah raja 

Inggris sekaligus sebagai sepupu dari 

William.Dalam sejarah Edward sering 

mendapat julukan Edward the Confessor. 

Keluarga William dan Raja Edward 

terbilang memiliki kedekatan, mengingat 

Ibu dari Raja Edward, Emma adalah bibi 

dari William.Emma merupakan puteri 

dari Richard I, Duke of Normandy pada 

tahun 980-an. Tahun 1002, Richard I 

menikahkan Emma dengan Raja 

Ethelred dari Inggris, dan memiliki dua 

orang putera yaitu Edward dan 

Alfred.Pernikahan antara Emma dan 

Ethelred ini memiliki tujuan tersendiri 

bagi Richard I untuk menjalin hubungan 

dengan Inggris. 

Untuk merealisasikan janji yang 

diberikan Edward the Confessor, 

William menyiapkan tidak kurang dari 

10.000 pasukan dan 696 kapal untuk 

menyerang Inggris.Jumlah pasukan yang 

dipimpin oleh William semakin 

bertambah seiring dengan banyaknya 

pasukan bantuan yang dikirimkan dari 

Perancis, Italia, dan Flander. 

Pertempuran Hastings dimulai pada 
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pukul 09.00 Sabtu pagi, 14 Oktober 

1066. Seluruh pasukan William bersiap 

menghadapi pasukan Harold 

Godwinson. Ada salah satu sosok 

menarik diantara rombongan pasukan 

William dalam perang Hastings, yaitu 

Ivon Traillefer, seorang penyair dan 

penyanyi keliling dari Normandia. Ivon 

Traillefer mendapatkan izin dari William 

untuk ikut serta dalam peperangan, dan 

membawakan lagu tentang keberanian 

Roland dan Charlemegne yang bisa 

meningkatkan semangat para pasukan 

Normandia dalam berperang. Harold 

memiliki keuntungan dalam hal jumlah 

tentara, akan tetapi persenjataan yang 

pasukan Harold Godwinson miliki tidak 

selengkap persenjataan dari pasukan 

William. Lagipula, kondisi pasukan 

Harold Godwinson tidak sekuat pasukan 

William. Pasukan Inggris mengalami 

kelelahan akibat perang dengan 

Norwegia. Namun memang pada 

dasarnya pasukan Inggris terkenal 

dengan kehebatannya dalam bertempur, 

terbukti dengan kemenangan Harold 

Godwinson atas Norwegia di Stamford 

Bridge. 

Pasukan pemanah dan pasukan 

berkuda (kavaleri) Normandia memiliki 

peranan penting dalam pertempuran. 

Pada awalnya, pertempuran Hastings 

berjalan tidak seimbang. Pasukan 

William kewalahan dengan serangan 

dari pasukan Harold Godwinson yang 

bergerak dengan cepat. Hal ini mungkin 

terjadi karena pengaruh dari pasukan 

sebelumnya, antara Inggris dan pasukan 

Norwegia, Harold Hardrada. Bahkan di 

tengah-tengah pertempuran berhembus 

isu bahwa William tewas, dan hal 

tersebut hampir menciutkan semangat 

pasukan Normandia. William yang 

ternyata tidak tewas melancarkan taktik 

perang yang telah dipelajari sebelumnya 

di Normandia. Situasi yang kacau, 

dengan turunnya pasukan Harold 

Godwinson dari bukit pertempuran 

memberikan William peluang untuk 

menjalankan taktiknya. William 

memaksimalkan pasukan pemanah 

Normandia untuk menyerang pasukan 

Harold Godwinson yang tersisa. 

Serangan pasukan pemanah Normandia 

membuat Harold Godwinson tewas 

dalam pertempuran.  

Kemenangan William dalam 

pertempuran di Hastings kemungkinan 

besar disebabkan oleh pasukan pemanah 

dari Normandia. Ketika perperang, 

pasukan Inggris tidak membawa pasukan 

pemanah. Pendapat tersebut, 

bagaimanapun kurang masuk akal, sebab 

bagaimanapun, dalam peperangan, posisi 
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pasukan pemanah memiliki peranan 

yang amat penting, dan bagaimana bisa 

Harold Godwinson tidak menyiapkan 

pasukan pemanah dalam pertempuran 

Hastings. Selain hal tersebut, 

kemenangan William juga disebabkan 

oleh kondisi pasukan Normandia dan 

Inggris jauh berbeda. Bagaimanapun, 

pasukan Harold Godwinson diprediksi 

dalam kondisi yang kurang maksimal 

akibat kelelahan setelah melakukan 

pertempuran di Stamford Bridge. 

William juga menyiapkan taktik dengan 

membangun banyak benteng di sekitar 

wilayah perang. 

 

William The Conqueror Sebagai Raja 

Inggris 

Penaklukkan Inggris oleh bangsa 

Normandia adalah salah satu isu yang 

paling kontroversial dalam sejarah 

Inggris.Kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh William pun membawa perubahan 

di Inggris.Akan tetapi, Inggris di bawah 

kepemimpinan William menjadi 

kerajaan yang ditakuti oleh kerajaan-

kerajaan lainnya di Eropa.Tidak hanya 

dalam bidang politik dan pemerintahan, 

William juga mengubah aspek sosial 

budaya yang ada dengan kebudayaan 

baru yang dibawanya, tiada lain budaya 

Normandia, Perancis.Begitupun dalam 

bidang militer, tentu William 

memperkuat basis pertahanan Inggris 

dengan kekuatan militer yang mumpuni, 

sehingga mampu menaklukkan wilayah 

lain di Inggris dan luar Inggris. 

Sedangkan dalam bidang ekonomi, 

meskipun sistem feodalisme di Eropa 

tidak mudah dihapuskan, justru William 

memperkenalkan Inggris pada 

feodalisme yang baru, sesuai dengan 

sistem pemerintahan terpusat yang 

dicanangkan oleh William.Berikut 

adalah pemaparan lebih lanjut mengenai 

kebijakan-kebijakan selama Wiilliam the 

Conqueror menjadi raja Inggris 

A. Kebijakan Politik  

Perubahan yang jelas selama 

kepemimpinan William adalah dalam 

bidang politik. Jika sebelumnya 

Inggris terdiri dari kerajaan-kerajaan 

di bawah pemerintahan Anglo-Saxon 

yang masih memelihara budaya 

politik Celtic, dimana pemerintahan 

lokal ataupun suku masih berlaku, 

maka William membawa sitem 

feodal yang baru. Sistem feodal ini 

mirip dengan feodal daratan Eropa. 

William juga mengeluarkan 

kebijakan yang memfokuskan 

pasukan kavaleri sebagai status dan 

kekuatan utama dalam perang. 

William menciptakan sistem 
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pemerintahan terpusat, dimana peran 

penguasa lokal tidak sebesar seperti 

sebelum William berkuasa. 

Menjadikan orang-orang Normandia 

sebagai pegawai pemerintahannya, 

dan menyingkirkan peranan 

masyarakat Anglo-Saxon dalam 

berbagai bidang. William 

mengurangi kekuasaan Earls dan 

membatasi mereka untuk memimpin 

satu daerah saja. Sangat kontras jika 

dibandingkan dengan kekuasaan 

Earls sebelum pendudukan Norman 

yang memiliki daerah keuasaan luas. 

Secara tidak langsung hal ini 

meningkatkan kekuatan pemerintah 

pusat. Semua fungsi administrasi 

pemerintahan hanya ada di beberapa 

kota tertentu, kecuali pengadilan 

yang selalu ada di berbagai wilayah 

bagian di Inggris sebagai lembaga 

yang mengadili dan mengawasi 

jalannya kebijakan raja dipatuhi oleh 

masyarakat di daerah tersebut. 

Mengenai pembagian tanah, 

sebanyak 25% tanah di Inggris 

menjadi milik pribadi, dan 25% 

diberikan kepada gereja sebagai 

imbalan karena telah memberikan 

restu untuk menaklukkan Inggris dan 

berperang di Hastings. 

 

B. Kebijakan Militer 

William harus menghadapi 

berbagai pemberontakan yang terjadi 

di Inggris atas ketidaksukaan mereka 

terhadap orang-orang Normandia dan 

penguasa Normandia tersebut. 

William beserta pasukan Norman-

nya melakukan penyerangan ke 

wilayah Utara Inggris.Hampir 

seluruh masyarakat di wilayah 

Inggris bagian Utara memusuhi 

William. William terus menghadapi 

pemberontakan, sedangkan tentara 

Normandia yang ada di Inggris 

sekitar sepuluh ribu orang, itu pun 

sisa-sisa tentara dalam perang 

Hastings. Orang-orang Normandia 

yang ada di Inggris harus tinggal di 

tengah-tengah jutaan penduduk 

Inggris, bangsa Anglo-Saxon yang 

memusuhinya. Untuk menjaga 

daerah tersebut dan melindungi 

tentara Normandia, William 

menempatkan pasukannya dan 

membangun benteng pertahanan 

sebagai tempat berlindung tentara 

Normandia di Inggris bagian Utara. 

Menurut Douglas (1969, hlm. 92), 

William lebih banyak berhasil 

menumpas pemberontakan di daerah 

pedesaan, dimana pasukan kavaleri 

Normandia digunakan secara penuh. 
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Tetapi menggunakan pasukan 

berkuda Normandia untuk 

menumpas pemberontakan di daerah 

perkotaan merupakan suatu hal yang 

sulit. Untuk itulah William 

menggunakan benteng sebagai 

tempat pertahanan yang efektif. 

Nyatanya banyak keberhasilan 

William dalam menaklukkan bangsa 

Anglo-Saxon yang memberontak itu 

karena benteng-benteg yang dibuat 

oleh William. Contoh sederhananya, 

penggunaan istana untuk melawan 

Anglo-Saxon. William menggunakan 

istana sebagai tempat pertahanan 

terhadap masyarakat Wales yang 

memberontak.  

C. Kebijakan Sosial Budaya 

Salah satu karya yang 

dihasilkan ketika William menjadi 

raja Inggris, dan berhasil menjadikan 

William dikenal dalam sejarah 

sebagai pemimpin Inggris yang hebat 

adalah adanya Domesday Book. 

Desember 1085, diadakan pertemuan 

antara William dengan pejabat istana 

di Gloucester (Hinde, 1985, hlm. 26). 

Pertemuan tersebut membahas 

mengenai survey yang akan diadakan 

William di seluruh wilayah Inggris 

kecuali di London dan Winchester. 

Survey tersebut bertujuan untuk 

mendata kekayaan wilayah wilayah 

di Inggris dan Wales. William 

memerlukan biaya untuk membayar 

tentara Normandia di Inggris, dan 

menyelesaikan masalah kepemilikan 

tanah. 

Nama Domesday diambil dari 

kata hukum bangsa Saxon, dooms. 

Semacam hari penghakiman, dimana 

tidak ada satupun yang bisa 

melarikan diri (Hall, 1961, hlm. 48). 

Domesday Book disebut sebagai 

dokumen statistika paling lengkap di 

Eropa. Informasi yang terkumpul dan 

tercatat dalam Domesday Book 

mampu menggambarkan bagaimana 

kehidupan masyarakat Inggris pada 

saat William the Conqueror menjadi 

raja. Tidak ada satu bagian tanah 

pun, bahkan seekor hewan ternak 

pun yang lolos dari survey. Wilayah 

Inggris yang cukup luas dapat didata 

kondisinya dan dituliskan dalam 

Domesday Book. Kitab ini ditulis 

dalam bahasa latin. Survey yang 

didata dalam Domesday Book 

sendiri terbagi menjadi dua bagian, 

Domesday kecil dan besar. 

Domesday kecil (little domesday) 

dilaksanaka di wilayah Essex, 

Suffolk, dan Norfolk di Inggris. 

Sedangkan Domesday besar (great 
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domesday) dilaksanakan di Inggris 

bagian Utara.Akan tetapi, London 

dan Winchester tidak disurvey. Hal 

ini dikarenakan kedua wilayah 

tersebut tergolong padat dan luas. 

Selain itu, ada wilayah bernama 

Durham yang tidak disurvey karena 

wilayah tersebut adalah wilayah 

kekuasaan William de St. Calais, 

yang memiliki hak khusus atas pajak. 

Begitupun dengan Cumberland dan 

Westmorland yang belum dikuasai 

oleh William tidak disurvey. 

D. Kebijakan Ekonomi 

Sektor pertanian menjadi 

sektor penting yang menunjang 

perekonomian Inggris. Oleh karena 

itu, sebagian besar masyarakat kecil 

dan menengah memiliki mata 

pencaharian dalam bidang pertanian, 

dan peternakan (peternak lebah, sapi, 

kambing dan domba serta babi), 

penjaga lunbung padi, penggembala, 

dan pembuat keju. Budak laki-laki 

khususnya sering dipekerjakan 

sebagai buruh tani. Selain sektor 

pertanian, sejarah juga mencatat 

bahwa Inggris merupakan wilayah 

yang kaya akan barang metalik 

seperti besi dan timah. Terkadang 

juga ditemukan perak ketika proses 

penambangan. Barang-barang 

tersebut juga menjadi sumber 

kekayaan bagi masyarakat Inggris 

dan kerajaan. (Morgan, 2014, hlm. 

70). 

Untuk melancarkan setiap 

kebijakan yang dibuat, William 

membentuk sherrif sebagai petugas 

khusus. Setiap sheriff 

bertanggungjawab dalam menangani 

masalah administrasi kerajaan dan 

daerah-daerah di Inggris dalam 

mengumpulkan pajak. Tahun 1070, 

William mengeluarkan aturan 

mengenai pajak. Aturan pajak 

tersebut memberatkan masyarakat 

Inggris. Semua hasil pertanian dan 

perkebunan dikenakan pajak. 

William memegang peranan penting 

dalam pertumbuhan ekonomi di 

Inggris.Di bawah kendalinya, Inggris 

mampu mengekspor hasil 

pertaniannya terutama wol ke 

seluruh daratan Eropa. Ada juga 

investor asing, yaitu investor Yahudi 

pertama di Inggris pada masa 

kepemimpinan William. Di Inggris 

sendiri seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi, ratusan kota-

kota baru terbentuk. Selain pertanian, 

Inggris juga berkembang dalam 

proses pembuatan perak. Pada abad 

ke-12, perak ini mempercepat 
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terbentuknya mata uang logam 

sebagai alat transaksi. 

E. Hukum Masyarakat Inggris 

Hukum yang berlaku di 

Inggris, dikenal dengan istilah 

Common Law atau hukum tidak 

tertulis. Hukum di Inggris didasarkan 

pada yurisprudensi, yaitu keputusan-

keputusan hakim terdahulu yang 

kemudian menjadi dasar putusan 

hakim-hakim selanjutnya. Dalam hal 

ini dinamakan The Doctrine of 

Presedent. Common Law lebih 

mengutamakan hukum kebiasaan, 

hukum yang berjalan dinamis sejalan 

dengan dinamika masyarakat. Oleh 

karena itulah bentuk hukum ini tidak 

tertulis. Pembentukan hukum ini 

dapat memberikan kenyamanan 

secara nyata dalam kehidupan 

masyarakat Anglo-Saxon. Dalam 

hukum Anglo-Saxon, putusan hakim 

merupakan sumber hukum utama, 

sehingga peranan seorang hakim 

sangat besar. Hakim bisa berperan 

dalam menafsirkan peraturan hukum 

yang berlaku, bahkan dapat 

menciptakan hukum baru yang akan 

menjadi pegangan bagi para hakim 

selanjutnya untuk menyelesaikan 

perkara sejenis.  

David Brierly (dalam 

Soekanto, 1986: 202) menyatakan 

bahwa Common Law merupakan 

hukum yang berlaku di seluruh 

Inggris. Tetapi keadaan yang 

demikian tersebut belum terjadi pada 

tahun 1066.Common Law diterapkan 

secara luas di Inggris dengan 

menyisihkan kaidah-kaidah lokal. 

Bisa saja hal ini dikarenakan sistem 

pemerintahan terpusat yang 

dilakukan semasa kepemimpinan 

William the Conqueror. Sebelum 

tahun 1066, pembinaan suatu hukum 

yang berlaku untuk seluruh negeri 

merupakan karya yang semata-mata 

dilakukan oleh the Royal Courts of 

Justice yang biasa disebut dengan 

The Courts of Westminster. William 

memang mempertahankan hukum 

kebiasaan masyarakat Anglo-Saxon, 

akan tetapi William juga tetap 

memasukkan unsur-unsur hukum 

yang berasal dari sistem hukum 

Eropa kontinental.  

Hal yang perlu diketahui dari 

Common Law adalah hukum ini 

bukanlah hukum tertulis, sehingga 

fleksibel dan mudah disesuaikan 

dengan perkembangan zaman. 

Common Law sampai abad modern 

ini masih menjadi hukum Inggris, 
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dan bahkan diterapkan di negara-

negara persemakmuran Inggris. 

Berbeda dengan hukum yang berlaku 

di Eropa Kontinental, yaitu hukum 

salis atau Civil Law. Kebanyakan 

dari Civil Law ini adalah hukum 

tertulis. Ada tiga karakteristik dari 

dari Civil Law ini, diantaranya 

kodifikasi, undang-undang menjadi 

sumber hukum utama, dan dan 

sistem peradilan bersifat 

inkuisitorial. Akan tetapi, dari semua 

hal tersebut, bahwa hukum ini 

bersifat mengikat, karena sudah 

tertera dalam undang-undang yang 

disusun secara sistematik dalam 

kodifikasi. Karakter utama inilah 

yang menjadikan tujuan dari hukum 

adalah kepastian hukum. Semua 

tindakan hukum manusia diatur 

dengan peraturan hukum tertulis. 

Hakim dalam Civil Law tidak 

memiliki peranan menciptakan 

hukum yang kekuatannya dapat 

mengikat umum. Hal ini tidak seperti 

di Inggris, dimana hakim memiliki 

kekuasaan yang luas. Putusan 

seorang hakim dalam suatu perkara 

hanya mengikat pihak yang 

berpekara saja. Dalam hal ini 

dinamakan dengan Doctrins Res 

Ajudicata. 

Seperti yang telah 

disampaikan sebelumnya, bahwa 

William tidak mengganti seluruh 

sistem hukum yang ada di Inggris, 

tetapi William memasukkan sedikit 

unsur yang berlaku di Eropa 

Kontinental ke dalam hukum Anglo-

Saxon. Menerapkan sistem feodal 

terpusat di Inggris, William 

membutuhkan pengakuan yang 

besar.Sistem pengadilan di Inggris 

yang sebagian besar hakim dan juri 

berasal dari Normandia, 

memungkinkan bagi William untuk 

menerapkan hukum salis atau Civil 

Law di Inggris, meskipun tidak 

dilakukan sepenuhnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pada intinya, hal yang paling 

terlihat akibat pengaruh penaklukkan 

Inggris oleh Normandia adalah 

mendekatnya kebudayaan Perancis dan 

Inggris. Terutama dalam sosial budaya. 

Tidak hanya di kalangan pejabat 

Kerajaan Inggris saja budaya Perancis 

berkembang. Di masyarakatpun, mau 

tidak mau budaya Perancis dikenal. 

Masa Inggris Kuno secara resmi berakhir 

dengan penaklukkan oleh bangsa 

Norman, ketika bahasa Inggris secara 
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drastis dipengaruhi bangsa Norman. 

Penaklukkan Inggris oleh Normandia 

menyebabkan jatuhnya periode budaya 

berbahasa Inggris dan digantikan oleh 

aristokrasi baru yang berbahasa Perancis. 

Semenjak datangnya bangsa 

Normandia, penggunaan bahasa Inggris 

menjadi jarang digunakan seiring dengan 

dikeluarkannya kebijakan William 

mengenai penggunaan bahasa Perancis 

di kalangan pemerintahan. Sedangkan 

masyarakat Inggris sendiri masih 

menggunakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa sehari-hari. Perubahan ini pada 

akhirnya memiliki efek yang mendalam 

dan permanen terhadap perkembangan 

bahasa Inggris di masa depan. Dalam 

sejarah literatur Bahasa Inggris, bangsa 

Anglo-Saxon menggunakan bahasa 

Inggris yang kaku, dan terkesan formal. 

Akan tetapi, ketika penaklukkan Inggris 

oleh bangsa Norman, para penguasa baru 

menggunakan dialek Perancis Kuno 

yang dikenal dengan istilah Anglo-

Norman yang memiliki akar bahasa 

Romawi, sedangkan rakyat Inggris 

sendiri menggunakan bahasa Inggris 

yang memiliki akar bahasa Germanik. 

Seperti yang terdapat dalam kutipan 

berikut “The English language was to be 

enriched through contact with the 

French spoken by the new, Norman 

aristocracy, and the Latin of the clergy 

and bureaucrats “(Ward, 1968, hlm.47). 

Perkembangan bahasa Inggris 

terjadi ketika adanya kontak antara 

dialek Perancis dengan bahasa Anglo-

Saxon. Dalam kutipan di atas disebutkan 

bahwa bahasa Inggris menjadi lebih kaya 

karena adanya percampuran dengan 

bahasa Perancis dan Latin. Ketiganya 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

Sebagian besar kosa kata dari 

Normandia diambil dari bahasa Inggris 

Kuno begitupun sebaliknya dan 

menghasilkan banyak persamaan kata 

(sinonim). Pengaruh Norman ini 

memperkuat kesinambungan perubahan-

perubahan bahasa Inggris pada abad-

abad selanjutnya dan menghasilkan 

sebuah bahasa yang sekarang dikenal 

dengan istilah bahasa Inggris 

Pertengahan. 

William membangun benteng 

dan istana untuk melindungi area terbuka 

dan sebagai tempat para pengumpul 

pajak. Peninggalan bangsa Normandia di 

Inggris juga tercermin lewat bangunan-

bangunan terutama yang dibangun 

selama masa William the Conqueror 

menjadi raja. William merupakan arsitek 

yang hebat, konstruksi bangunan yang 

dibuat oleh William membawa skala 

baru bagi perkembangan arsitektur 
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Inggris. William menggunakan banyak 

batu untuk membangun biara dan 

katedral, serta membuat terowongan 

bawah tanah untuk melindungi anggota 

kerajaan atau prjurit perang, apabila 

musuh telah mengepung istana atau 

kastil yang menjadi sasaran musuh 

(Allan, 2000, hlm. 96). 

Ciri khas dari bangunan-

bangunan yang dibuat oleh bangsa 

Normandia jika dibandingkan dengan 

gaya arsitektur Roma dan Anglo-Saxon 

adalah adanya sub lengkungan yang 

diterapkan sebagai tiang penyangga 

ataupun untuk langit-langit bangunan. 

Selain itu juga, sebelum William 

menduduki Inggris, tidak ada bangunan 

yang arsitekturnya mencolok. Bangunan 

tinggi seperti Menara London dibuat 

oleh para pekerja Normandia dan orang 

Inggris yang direkrut dari pedesaan. 

Secara geografis London dibelah oleh 

Sungai Thames.Benteng yang ada di 

sekitar sungai sengaja dibangun untuk 

melindungi Inggris dari serangan bangsa 

asing, terutama untuk mencegah Demark 

menguasai Inggris kembali.Meskipun 

demikian, ada juga artikel yang menulis 

bahwa Menara London dibangun dengan 

tujuan sebagai lambang kekuasaan raja 

William the Conqueror, dan jika 

sewaktu-waktu di London terjadi 

kekacauan, maka keluarga kerajaan bisa 

mendapatkan perlindungan selama 

tinggal di Menara London. 

Selama 21 tahun menjadi raja 

Inggris, William memperkukuh 

kekuasaannya di Inggris dengan hukum 

dan administrasi, pengumpulan pajak, 

dan pertahanan angkatan bersenjata. 

William mematahkan tradisi lokal 

dimana kekuatan bangsawan yang 

memiliki pengaruh yang besar dalam 

administrasi di wilayah bagian Inggris. 

William membangun pemerintahan 

terpusat dan menurunkan peranan 

bangsawan dalam pemerintahan lokal. 

Sampai kematian William pada tanggal 9 

September 1087, di Saint-Gervais, 

Rouen, Perancis, kekuatan Normandia di 

Inggris masih berlanjut dan membawa 

pengaruh di Inggris. Setelah William 

meninggal, tahta kerajaan Inggris 

diserahkan kepada putera William yang 

dikenal sebagai William Rufus. 

 

SIMPULAN 

Pandangan masyarakat Eropa 

terhadap bangsa Viking hampir tidak 

pernah baik. Masyarakat Eropa selalu 

takut jika bangsa Viking muncul ke 

wilayahnya, bahkan ketakutan 

masyarakat Eropa terhadap bangsa 

Viking diabadikan dalam syair dan 
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opera. Akan tetapi, kenyataan sejarah 

memunculkan peranan bangsa Viking di 

Eropa cukup besar dan berpengaruh. 

Salah satunya adalah tokoh William the 

Conqueror yang merupakan keturunan 

bangsa Viking yang sukses menaklukkan 

Inggris.Sebelum menaklukkan Inggris 

dan menjadi raja, William the 

Conqueror dikenal sebagai Duke of 

Normandy di Perancis. Pemerintahannya 

dikenal kuat dan terorganisir berkat 

pegawai pemerintahan Normandia yang 

diangkatnya. 

Pemerintahan Normandia 

mengubah sistem aturan hampir di 

segala bidang di Inggris. Pada saat di 

bawah kepemimpinan bangsa Saxon, 

para bangsawan memiliki kedudukan 

yang sama pentingnya dengan raja. Akan 

tetapi ketika pemerintahan Normandia 

terutama pada saat William the 

Conqueror menjadi raja, maka raja lah 

yang memiliki kendali. William the 

Conqueror menguasai dan memerintah 

seluruh wilayah di Inggris. Sebelumnya, 

para bangsawan memiliki kekuasaan 

untuk mengatur setiap wilayah di 

pelosok Inggris.Aturan raja menjadi 

hukum yang harus ditaati.William the 

Conqueror menganut sistem feodal 

dalam menjalankan pemerintahannya, 

dimana raja meiliki segalanya (tanah, 

binatang ternak, bangunan) dan jaminan 

manusia yang memiliki hutang kepada 

pihak kerajaan.Setelah pertempuran 

Hastings, William the Conqueror 

membangun benteng dan istana. 

Bangunan-bangunan banyak dibuat oleh 

William sebagai strategi pertahanan. Dua 

diantara bangunan-bangunan yang dibuat 

William yang paling terkenal 

diantaranya adalah Menara London dan 

Istana Windsor. 
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