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Abstrak 

Batavia merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting di era 
kolonial. Eksistensi orang Belanda di Jacatra membawa berbagai 
perubahan ekologi kota, baik secara infrastruktur, sosial, 

politik,ekonomi, dan budaya. Perpindahan kekuasaan dari 
pemerintah lokal ke pemerintah kolonial ditandai dengan adanya 
perubahan nama kota dari Jayakarta menjadi Batavia. J.P. Coen 

dengan berbagai kebijakannya mencoba untuk menghadirkan 
Batavia layaknya Amsterdam di Nusantara dengan berbagai 

perubahan infraksturk di berbagai aspek. Perubahan tersebut 
berdampak pada perubahan wajah kota Batavia yang semula 
dimitoskan sebagai kota yang membawa wabah dan bencana telah 

bertransformasi menjadi kota elite, strategis, dan krusial bagi 
perkembangan jaringan bisnis di Hindia Belanda dan dunia pada 
awal abad XX. 

 
 

 
 
 
Lima ratus tahun yang lalu, kota Sunda Kelapa merupakan bandar 

terbesar di daerah Sunda, yaitu di wilayah barat Pulau Jawa. Sunda Kelapa 

mulai menarik perhatian orang Eropa lain melalui Jan Huygen van 

Lisnchoten, seorang pelaut Belanda yang menemukan rahasia-rahasia 

perdagangan dan navigasi bangsa Portugis. Pada abad XVI, Linschoten telah 

menggemparkan seluruh Eropa dengan mengungkapkan informasi-informasi 



rahasia yang sangat rahasia tentang keberadaan kepulauan Nusantara.1 

Dalam karyanya yang berjudul Itinerario, Linschoten menulis: 

 

Pelabuhan utama di pulau ini (Jawa) adalah Sunda Calapa….Di 
tempat ini….didapati sangat banyak lada yang bermutu lebih baik 
daripada lada India atau Malabar…juga banyak terdapat kemenyan, 
Benicien atau Bonien atau bunga pala, kamper, dan juga permata 
intan. Tempat ini dapat ditemui tanpa kesulitan kerena orang Portugis 
tidak sampai kesini, karena orang Java (Jawa) berbondong-bondong 
datang sendiri sampai ke Malaka untuk menjual barang-barang 
dagangannya. 

 
Nusantara2, sebuah wilayah nan jauh dari daratan Eropa telah mampu 

menarik minat berbagai bangsa di dunia untuk datang dan melakukan 

hubungan kerjasama di bidang perdagangan. Saat pemimpin pertama 

Belanda, Cornelis de Houtman, menginjakkan kaki di Jacatra3 pada 13 

November 1596, dilaporkan bahwa Banten merupakan sebuah pelabuhan 

besar dan selalu ramai didatangi oleh berbagai pendatang. Orang Belanda 

sendiri baru diizinkan untuk berdagang pada tahun 1617 diatas sebidang 

tanah di sebelah timur Sungai Ciliwung yang berdekatan dengan 

                                                           
1 Willard A. Hanna, Hikayat Jakarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), 

hlm. 1. 
 
2 Para pelancong dan pejabat yang bukan orang Belanda menyebut 

kepulauan itu, antara lain, “The Eastern Seas (Lautan Timur)”, “The Eastern 
Islands (Kepulauan Timur)”, dan “Indian Archipelago (Kepulauan Hindia)”. Belanda 
terkadang menggunakan istilah-istilah seperti “Hindia”, “Hindia Timur”, “daerah 
jajahan Hindia”, atau belakangan “Insulinde (pulau-pulau Hindia)”, lalu selagi 
hubungan politik Belanda dengan kepulauan ini berkembang, “Hindia (Timur) 
Belanda”, dan Belanda memandangnya sebagai “tropisch Nederland“ (kawasan 
tropis Belanda). R.E. Elson, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan 
(Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 2. 

 
3 Nama Djakarta termuat dalam cerita Melayu klasik, Hang Tuah, bahwa 

“djaja” berarti unggul, menang, megah, gagah berani. Sedangkan “Karta” memiliki 
makna makmur, sejahtera, raharja, mukti. Maka Djakarta kira-kira bermakna 
makmur karena kejayaan. Mula-mula orang Portugis keliru menuliskan Djakarta 
menjadi Xacatra dan kemudian orang Inggris dan Belanda juga keliru menjadi 
Jacatra. Boejoeng Saleh, “Asal-usul Nama-nama Tempat di Ibu Kota Indonesia”, 
Kebudajaan vol. 10, Oktober 1953, hlm. 256. 

 



perkampungan Cina. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Mei 

1619, terjadilah pertempuran antara VOC dengan kerajaan Banten yang 

berujung pada keluarnya Belanda sebagai pemenang di akhir cerita. Dengan 

demikian dimulailah awal kekuasaan VOC di Batavia.4 

Setelah Belanda berhasil menaklukkan Jayakarta, kota ini oleh Belanda 

dihancurkan dan namanya diganti menjadi Batavia. Diatas reruntuhan kota 

tersebut dibangunlah sebuah kota dengan pola dan tata letaknya meniru kota di 

negeri Belanda. Rancangan kota tersebut membentuk sebuah fortalezza berbentuk 

kotak dimana bagian depan dari benteng digali parit.5 Di bagian belakangnya 

terdapat berbagai bangunan dan gudang yang juga dikelilingi oleh parit, pagar besi 

dan tiang-tiang yang kokoh. Benteng ini pada mulanya akan difungsikan sebagai 

kastil dan pusat perdagangan yang dimasa kemudian akan merangkap sebagai 

pusat pemerintahan merangkap sebagai tempat para pegawai kompeni. 

Pembangunan ini merupakan cikal bakal dari berdirinya kota dengan 

lambang sebilah pedang dan perisai yang dikenal dengan nama Batavia.6 Pada 

                                                           
4 J.J. de Vries, Jakarta Tempo Doeloe (Jakarta: Pustaka Antarkota, 1989), 

hlm. 10. 
 
5 Mayoritas pola kota pada masa sebelum pemerintah kolonial memberi kesan 

seolah-olah kota terbangun secara teratur, keraton terletak ditengah-tengah kota, 
ditengahnya terdapat alun-alun dan selanjutnya merupakan tempat-tempat 
kediaman kaum bangsawan dan penguasa. Pola jalan kota selalu mengarah ke 
arah pusat kota. Sedangkan di perbatasan kota merupakan tempat-tempat 
kediaman saudagar-saudagar kecil dan pedagang-padagang bangsa asing. 
Biasanya bangsa asing tidak diperbolehkan tinggal dalam radius yang dekat 
dengan keraton dan apabila kota menjadi besar maka tempat-tempat bangsa asing 
akan lebih dijauhkan dari pusat kota sehingga kota tersebut pola bujur sangkar 
sebagaimana terdapat pada kota-kota Batavia, Surabaya, dan Medan. J.M. van der 
Kroef, “Urbanisme Perkembangan Kota di Indonesia”, dalam Indonesia, Madjalah 
Kebudajaan, No. 5 tahun IV – Mei 1953 (Djakarta: Badan Masjarakat Kebudajaan 
Nasional), hlm. 515. 

 
6 Lambang kota yang tertua adalah lambang Batavia. Lambang tersebut 

ditetapkan pada 15 Agustus 1620, berupa sebuah perisai berwarna “orange”, 
campuran merah-kuning (rood-geel), yang ditengahnya tergambar sebilah pedang. 
Pedang ini dilingkari “krans” dedaunan berwarna hijau-kecoklatan, yang dua 
sisinya bagian bawah dihiasi pita. Pita ini sebenarnya baru muncul pada lambang 



tahap perkembangannya, sejarawan cenderung membuat periodisasi kota Batavia 

menjadi Oud Batavia (Batavia Lama) dan Nieuwe Batavia (Batavia Baru). Oud 

Batavia merupakan sebuah kota bergaya abad pertengahan dengan bentuk 

bengunan yang menyerupai kasteel dikelilingi dengan tembok yang kokoh. 

Pembangunannya tergolong pesat karena dalam tempo delapan tahun luas 

wilayahnya telah mencapai tiga kali lipat. Seluruh pembangunan tersebut selesai 

pada tahun 1650. Bentuk kota tersebut menyerupai kastil berbentuk kotak yang 

dibangun diatas dataran rata dan di setiap sudutnya dibangun bastion yang 

menonjol keluar, masing-masing dinamai dengan “Diamant”, “Robijn”, “Parel”, dan 

“Saffier” yang masing-masing dilengkapi dengan meriam sebagai penunjang 

keamanan. Bangunan di dalam kastil disebut dengan Intramorus, sedangkan 

kediaman gubernur jenderal Belanda, anggota dewan, serta para opsir Belanda 

disebut dengan Citadel. 

Menurut De Vries, kota Batavia sebenarnya terletak di sebelah selatan kastil 

yang juga dikelilingi oleh tembok dan dipotong dengan banyak parit. Batas utara 

dan selatan kota Batavia pada masa itu ialah terbentang dari pantai utara hingga 

ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Javasche Bank. Kali Besar membelah 

wilayah kota menjadi dua bagian, yakni barat dan timur.7 Bagian barat lebih 

merupakan tempat pemukiman golongan rendahan, kebanyakan terdiri dari orang 

Portugis dan Cina Di bagian barat terdapat pasar daging, pasar buah-buahan, dan 

                                                                                                                                                                                     
Batavia yang tertera pada mata uang tahun 1643. Lambang kota Batavia 
menggunakan dua semboyan dari J.P. Coen, “Despereert Niet” yang berarti “jangan 
putus asa” dan “Daer can in Indien wat groots verricht”, yang diterjemahkan 
“karena di Hindia dapat dilaksanakan hal-hal yang besar”. P. Swantoro, Dari Buku 
ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu (Jakarta: Kepustakaan Populer 
Gramedia, 2002), hlm. 7. 

 
7 Kali Besar di muara Ciliwung pada abad XVII dan XVIII merupakan 

pusat jalur lalu lintas perdagangan yang ramai. Kapal-kapal dari 

mancanegara yang berdatangan di Sunda Kelapa melakukan bongkar muat 
di muara pelabuhan tersebut. Alwi Shahab, Batavia Kota Hantu (Jakarta: 

Republika, 2010), hlm. 211. 
 



juga pasar ikan. Terdapat pula gudang-gudang, terutama di Kali Besar, untuk 

menyimpan beras, gula, teh. Di sebelah timur berdirilah Stadhuis atau Gedung 

Balai Kota. Kota Batavia pada XVII dan XVIII pada prakteknya diatur bersama-

sama dibawah manajemen VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)8. 

Pada masa pemerintahan J.P. Coen, ia memiliki gagasan untuk mendirikan 

pusat kekuasaan emporium di Asia, maka dengan segera ia meluncurkan aturan 

pemerintahan kota Batavia yang baru didirikannya. Hal pertama yang 

ditanganinya adalah urusan hukum dan administrasi. Pada tanggal 24 Juni 1620 

J.P. Coen membentuk Collegie van Schepenen, sebuah lembaga yang mengurus 

admnistrasi kota, mulai dari menyusun peraturan tentang tata kota, pencatatan 

penduduk, sampai kepada urusan pengadilan, seperti catatan sipil (kelahiran, 

perkawinan, dan kematian), akte jual-beli, pembebasan budak hingga kepada 

urusan polisi, kriminalitas, gereja, sekolah, anak yatim piatu, penduduk miskin, 

schutterij atau opsir Belanda yang menggunakan senjata, pasar umum, kesehatan, 

dan sanitasi. 

Secara keseluruhan, Oud Batavia mencapai puncak kejayaannya pada 

tahun 1700 karena pada periode ini, pemerintah Batavia mampu memperoleh 

kekuasaan efektif yang layak atas sebagian besar pengusa-pengausa lokal tanpa 

harus harus melalui misi invasi yang mahal. Selain itu, adanya perluasan wilayah 

                                                           
8 VOC merupakan gabungan perusahaan dagang yang terdiri dari enam 

kamar dagang di negeri Belanda, yakni: Amsterdam, Rotterdam, Delft, Enkhuysen, 
Zeeland, dan Hoorn, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, modal VOC yang 
terbesar berasal dari kamar dagang Amsterdam, 50 % dari keseluruhan, 25 % dari 
kamar dagang Zeeland, dan sisanya berasal dari kamar dagang yang lain. Saham 
dijual kepada semua penduduk Belanda, dan dimiliki oleh siapa saja, mulai dari 
pedagang kaya, para pejabat pemerintah, hingga orang kecil di negeri Belanda. 
Kantor pusat berkedudukan di Amsterdam, kepengurusan dipegang oleh tujuh 
belas orang yang dikenal dengan sebutan Heeren Zeventien atau Dewan Tujuh 
Belas, mewakili semua kamar dagang yang tergabung dalam VOC. Sebagai pemilik 
saham terbesar, maka konsekuensi logisnya adalah Amsterdam memiliki wakil 
yang terbanyak dalam Dewan Tujuh Belas, yakni sebanyak delapan orang. Mona 
Lohanda, Sejarah Pembesar Mengatur Batavia (Jakarta: Masup, 2007), hlm. 64-66. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie


tersebut dimanfaatkan pemerintah Batavia untuk membangun berbagai bangunan 

dan monumen penunjang fasilitas penduduk kota seperti kastil, stadhuis atau 

balai kota, rumah sakit, gereja, lembaga peradilan, rumah panti asuhan, hingga 

urusan taman kota. 

Kota ini semakin meluas sepanjang terusan Molenvliet hingga ke wilayah 

pedalaman yang dibangun dengan rumah-rumah besar bagi golongan elite serta 

kantung-kantung pemukiman sederhana bagi orang-orang Eropa, Indo, dan Asia. 

Setelah adanya perjanjian perdamaian antara Mataram dengan Bantam disepakati, 

daerah pinggiran di luar kota Batavia mulai berkembang, dan orang-orang kaya 

mulai pindah ke luar kota. Mereka membangun taman-taman yang nyaman untuk 

mereka sendiri, dan melakukan perjalanan ke hulu sungai. Secara bertahap, 

jaringan masyarakat yang ada di Batavia juga mulai meluas ke luar. Meski 

demikian, pada paruh pertama abad XVII, seluruh perhatian masih ditujukan ke 

Belanda.9 

Jumlah penduduk pada pada abad XVII berkisar antara 50.000 jiwa dan 

pemerintah Batavia menargetkan untuk meningkatkan kuantitasnya menjadi 

150.000 jiwa. Hal ini memang disengaja oleh Coen dengan maksud untuk 

membangun kota. Demi menunjang tujuan tersebut, didatangkanlah para budak 

yang diambil dari Bengali, Arakan, Malabar dan Koromandel.10 Untuk budak yang 

berasal dari kalangan pribumi, mayoritas berasal dari Bali. Selain para budak, 

                                                           
9 Jean Gelman Taylor, Kehidupan Sosial di Batavia (Depok: Komunitas 

Bambu, 2009), hlm. 31. 
 
10 Pada masa itu tidak ada pembatasan mengenai impor budak, namun 

sesekali ada semacam bea masuk. Para budak yang didatangkan biasanya dibawa 
keliling pada pejabat pemerintah, agar mereka dapat memilih budak-budak yang 
diinginkan dengan harga tinggi. Lasmidjah Hardi dkk, Jakartaku-Jakartamu-
Jakarta Kita (Jakarta: Yayasan Pecinta Sejarah, 1987), hlm. 77. 

 



orang Tionghoa dan pribumi merupakan tiga unsur utama dari jumlah penduduk 

kota.11 

Pada abad VIII, Batavia menjadi kota yang terkenal dengan sebutan 

Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Keberhasilan tersebut membuat iri 

bangsa Inggris yang merupakan rival utama Belanda di bidang perdagangan. 

Meski demikian, Batavia ternyata juga menyandang sebutan yang tidak kalah 

„populer‟, yakni Graf der Hollanders atau kuburan orang Belanda. Tentu saja dua 

gelar oposisi biner tersebut menjadi ironi paradox of plenty bagi pemerintah 

Batavia karena disaat yang bersamaan Batavia mengalami puncak kejayaan 

sekaligus masa kemerosotan. 

Degradasi tersebut disebabkan karena munculnya berbagai penyakit 

epidemik dan psikosa yang menjangkit masyarakat, terutama bagi orang Belanda. 

Pada periode tersebut, merupakan sesuatu yang lumrah apabila seseorang yang 

kemarin sehat dan sempat makan malam bersama namun telah ditemukan telah 

tidak bernyawa pada keesokan paginya. Seseorang menganggap dirinya sehat 

selama pada saat itu ia tidak menggigil kedinginan dan demam, disentri atau 

busung air. Maraknya penyebaran penyakit disebabkan oleh kerusakan ekologi 

kota. Pertanda awal yang sangat jelas adalah ketika pada tanggal 4 dan 5 Januari 

1699, terjadi gempa bumi vulkanik hingga menyebabkan terjadinya letusan 

gunung berapi disertai dengan hujan abu tebal. Implikasi dari peristiwa tersebut 

adalah rusaknya aliran sungai Ciliwung yang mengendap dan penuh dengan 

lumpur vulkanik. Hal ini mengakibatkan wabah penyakit disentri dan kolera.12 

Keadaan tersebut memaksa pemerintah Batavia melakukan pembukaan saluran 

penyaluran air dan terusan yang baru. Pada tahun 1732, prahara kembali 

                                                           
11 Hanna A. Willard, op.cit, hlm. 108. 
12 Mayoritas penyakit yang menyebabkan kematian di Batavia adalah tifus, 

disentri, dan tuberculosis. Lihat, Hans Gooszen, A Demographic History of The 
Indonesian Archipelago 1880-1942 (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm. 11. 

 



mengguncang masyarakat Batavia karena pada masa itu terjadi cuaca pancaroba 

yang berdampak pada endemik malaria. Penyakit tersebut menelan korban 

ratusan bahkan ribuan orang yang mayoritas orang Eropa, khususnya orang 

Belanda.13 

Orang Eropa yang di daerah asalnya telah terbiasa dengan iklim Eropa 

mengalami kesulitan beradaptasi dengan iklim di Nusantara, terutama Batavia, 

yang beriklim tropis sehingga ketika memasuki musim pancaroba sistem imune 

atau kekebalan tubuh mereka tidak sebaik orang Tionghoa atau orang Indo yang 

lebih mampu beradaptasi. Orang Eropa juga memperhatikan bahwa ternyata orang 

Tionghoa lebih jarang sakit karena mereka minum minuman yang dipercaya 

mampu meningkatkan kekebalan tubuh, yakni teh maupun arak. Selain itu, 

mereka juga kagum dengan teknik pengobatan ala Tionghoa. Apabila diantara 

mereka, orang Tionghoa, ada yang sakit, maka akan segera di bawa ke rumah 

sakit orang Tionghoa.14 

Ketidaknyamanan Batavia pada dasarnya tidak hanya disebabkan faktor 

penyakit dan iklim semata, tetapi juga disebabkan dari faktor human error atau 

kesalahan manusia. Kepadatan jumlah penduduk yang dialami Oud Batavia 

                                                           
13 Di Batavia banyak terdapat penyakit aneh dengan nama-nama yang 

menyeramkan seperti remitterende rotkoorsten (demam maut), roode loop (buang air 
besar berdarah), febre ardentes, malignae et putridae, dan mort de chien (demam 
parah, jahat, dan busuk serta mati mendadak). Hayu Adi Darmarastri, 
“Keberadaan Nyai di Batavia 1870-1928”, dalam Lembaran Sejarah, Sisi Lain 
Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Lalu. Volume 4, No. 2, 2002 
(Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 2002), hlm. 11. 

 
14 Pada tahun 1640, orang Cina di Batavia mendirikan rumah sakit orang 

Cina, yang biasa disebut ”Yangji Yuan” atau “rumah sakit untuk orang miskin”. 
Johann Saar, penjelajah Eropa pertama yang menaruh minat pada pengobatan 
Cina ketika di Batavia pada pertengahan abad XVII. Menurut pengakuannya, 
pengobatan ala Cina tersebut dilakukan dengan cara pemijatan yang dikenal 
dengan nama „Tuina’, secara harfiah berarti dorong dan cengkram. Claudine 
Salmon dan Myra Sidharta, “Traditinal Chinese Medicine and Pharmacy in 
Indonesia”, dalam Archipel 74, Paris 2007, hlm. 168-170; Alwi Shahab, Batavia 
Kota Hantu (Jakarta: Republika, 2010), hlm. 87. 

 



menjadi indikasi pemicu suburnya penyakit. Adanya kanal-kanal dan sungai yang 

mengalir justru dimanfaatkan penduduk Batavia sebagai tempat pembuangan 

segala jenis sampah sehingga bermuara pada terjadinya limbah. Menurut Mona 

Lohanda, masyarakat Batavia juga memanfaatkan sungai dan kanal sebagai 

tempat membuang hajat, memang dapat dimengerti karena pada masa itu rumah-

rumah di Batavia tidak memilki kakus ataupun kamar mandi karena WC dan 

sistem saluran pembuangan air baru dikenal kelak pada pertengahan abad XIX di 

Eropa, sehingga segala jenis kotoran manusia ditampung pada tempat tertentu, 

dan pada malam hari pukul 09.00, biasa dikenal dengan istilah negenuursbloemen 

(bunga jam sembilan), kotoran tersebut oleh para budak akan diambil dan dibuang 

ke sungai atau kanal. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 1630. Pada 

abad XVIII, berbagai peraturan baru dikeluarkan bahkan berkali-kali diundangkan 

atau diperbarui untuk masalah yang sama. Selain itu juga diperparah dengan 

limbah dari luar tembok kota seperti limbah dari penggilingan tebu, penyulingan 

arak, pembakaran genteng dan tembikar, dan rumah jagal. Kondisi tersebut 

memaksa pemerintah dan masyarakat mencari wilayah yang lebih nyaman untuk 

dijadikan pemukiman baru.15 

Semakin padatnya jumlah penduduk dan ketidaknyamanan kehidupan di 

wilayah Oud Batavia mengakibatkan beberapa orang mencari wilayah baru, yakni 

wilayah Ommennlanden. Wilayah ini merupakan kawasan yang terletak disekitar 

benteng kota Batavia yang mencakup Tangerang, Meester-Cornelis, dan Bekasi.16 

Wilayah ini biasa dihuni oleh masyarakat pribumi yang sebagian besar merupakan 

suku Sunda, yang berasal dari Banten, Cina, Arab dan berbagai suku bangsa 

                                                           
15 Mona Lohanda, op. cit., hlm. 64-66. 
 
16 Ibid., hlm. 216. 
 



lainnya.17 J.P. Coen sengaja membiarkan orang-orang untuk mendiami wilayah 

tersebut dengan dua tujuan, yakni: pertama, menempatkan orang di 

Ommennlanden sebagai barikade pertama yang menjadi perisai terhadap serangan 

musuh dari Banten dan Mataram, kedua, menempatkan mereka sebagai orang-

orang yang bertugas mengembangkan wilayah diluar benteng. Selain itu, 

Ommenlanden juga dikenal sebagai wilayah yang rawan terhadap serangan 

binatang buas, terutama harimau. 

Peran Ommenlanden bagi kehidupan kota Batavia tergolong penting karena 

wilayah ini mencakup daerah pedalaman dan pesisir pantai yang berfungsi sebagai 

pemasok kebutuhan masyarakat Batavia di dalam benteng. Orang Tionghoa 

memberikan kontribusi dari wilayah pedalaman antara lain sebagai pemasok 

bahan kayu, pemasok produksi padi atau kacang18, dan budidaya tebu. 

Sedangkan produksi dari daerah pesisir adalah hasil produksi dari tambak19, 

contohnya ikan, kerang, dan garam20. 

                                                           
17 Orang Cina dan Arab pada abad XVII dan XVIII tinggal di luar kota, dan 

pada abad XIX mereka seolah tak terlihat di balik penguasa-penguasa Eropa. 
Dalam konteks ini adalah wilayah yang terdapat di dalam benteng atau setidaknya 
di sepanjang jalan utama Batavia. Willem van der Molen, “Glory of Batavia, the 
Image of  Colonial City through the Eyes of a Javanese Nobleman”, dalam Peter 
J.M. Nas (eds.), Urban Symbolism (Leiden: Brill, 1993), hlm. 316. 

 
18 Pada tahun 1780 terdapat sekitar lima puluh pabrik minyak kacang dekat 

Batavia, tempat kacang ini ditanam oleh orang-orang Tionghoa dengan tujuan 
perdagangan sejak sekitar tahun 1755. tahun 1800 hingga 1880 kacang yang 
biasa disebut kacang Cina (Arachis Hypogaea) ini ditanam untuk memperoleh 
minyaknya sebagai minyak memasak atau minyak goring. Ampas yang tersisa 
dapat digunakan sebagai pupuk. Peter Boomgaard, Anak Jajahan Belanda: Sejarah 
Sosial dan Ekonomi Jawa 1795 – 1880. Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.162. 

 
19 Kerang merupakan produk mewah dan tampaknya tidak dibudidayakan di 

luar teluk Batavia. Kata tambak berasal dari tamwak, ditemukan dalam epigrafi 
sejak abad IX untuk menamai “tanggul”, yakni pekerjaan umum yang bertujuan 
menahan air. Denys Lombard II, op.cit., 272. 

 
20 Pada masa pemerintahan VOC, pembuatan garam diserahkan kepada 

orang Tionghoa. Pada tahun 1813, Raffles menghapus sistem ini dan sejak saat itu 
garam menjadi monopoli dari pemerintah. Peter Boomgaard, op.cit., hlm. 206. 

 



Produksi utama dari daerah Ommenlanden adalah gula yang dihasilkan dari 

tanaman tebu, terutama dari wilayah yang dikenal dengan nama Kelapadua. 

Wilayah ini menjadi pusat orang Tionghoa yang juga sekaligus pusat perkebunan 

tebu, pemerasan tebu, pemrosesan gula, dan penyulingan arak. Hal ini dibuktikan 

dengan keterangan dari ahli bedah Denmark, Cortemunde, tahun 1673. Ia 

menggambarkan seperti berikut: “Empat mil dari kota, terdapat di dekat sungai 

terdapat sebuah tempat lain yang cantik yang dinamakan Clappadoa, sebuah 

kampung besar dengan sebuah penggilingan gula yang bagus sekali serta banyak 

tempat penyulingan arak”. Dengan kemenangan Batavia atas Banten, maka 

berakhirlah kegiatan menghasilkan gula di Kelapadua dan sejak 1682 VOC mulai 

memonopoli perdagangan gula untuk diangkut ke Batavia.21. Pada masa 

berikutnya, wilayah Ommenlanden menjadi wilayah yang dibutuhkan bagi pejabat 

VOC dan orang Tionghoa kaya untuk mendirikan pesanggrahan-pesanggrahan 

mewah mengingat semakin padatnya wilayah kota Batavia dan adanya keinginan 

untuk mencari suasana lingkungan yang lebih bersifat alam. Tak jarang pula 

orang Tionghoa kalangan atas menjadikan wilayah Ommenlanden sebagai tempat 

pemakaman mereka di kemudian hari. 

Realitas akan keberadaan orang-orang dari kalangan kelas atas tersebut 

kontradiktif dengan masyarakat sekitar yang sebagian dari kalangan kelas 

menengah ke bawah sehingga menimbulkan segregasi sosial diantara keduanya. 

Tentu saja hal ini menarik minat akan terjadinya tindak perampokan yang dalam 

terminologi Suhartono dikenal dengan istilah kecu22 sehingga mengancam 

                                                           
21 Claude Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X–XVII (Jakarta: 

Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 135-137. 
 
22 Istilah Kecu digunakan untuk menyebut sekelompok orang 

bersenjata yang meminta dengan paksa harta korban pada malam hari, dan 
tidak jarang disertai tindakan nekad yang menyiksa atau membunuh 

korbannya. Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan 
Surakarta 1830-1920 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 153. 



keselamatan jiwa mereka. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan maraknya 

gerakan-gerakan protes sosial keagamaan yang dipimpin kyai, atau orang yang 

berpengaruh, untuk memerangi orang Barat, dan tak jarang pula orang Tionghoa 

dijadikan sebagai sasaran.23 

Memasuki periode abad XIX, Batavia mengalami transformasi yang cukup 

signifikan baik dari segi masyarakat maupun birokrasi pemerintah Batavia. Dari 

segi masyarakat, terjadi pembauran antara anggota tentara kolonial Belanda dan 

dari anggota NHM (Nederland Handel Maatschapij) yang memiliki latar belakang 

sebagai pedagang. Dari segi birokrasi terjadi perubahan dari pemerintah kompeni, 

sebagaimana Oud Batavia yang didominasi oleh gubernur jenderal VOC dan kastil 

Batavia, ke pemerintah kolonial sebagaimana Nieuw Batavia yang didominasi oleh 

gubernur jenderal tanah jajahan Hindia Belanda. Pusat pemerintaan berkantor 

pusat di istana Weltevreden dan pedagang-pedagang besar dari NHM dengan 

kantor-kantor, pabrik-pabrik serta gudang-gudang yang terletak berdekatan 

dengan kastil lama. 

Implikasi sosial dari perubahan birokrasi tersebut adalah terjadinya migrasi 

orang Belanda ke Hindia Belanda. Mereka bukanlah kaum proletar dan petani 

sebagaimana yang dahulu selalu dminta oleh J.P. Coen kepada VOC untuk 

dipekerjakan, melainkan borjuis-borjuis kecil dan kaum pedagang sehingga turut 

berperan dalam perkembangan komposisi kota Batavia. Di sekitar pusat kota 

Weltevreden muncul pemukiman-pemukiman baru seperti Tanah Abang, 

Gondangdia, Meester Cornelis, dan Menteng.24 Di Nieuw Batavia, orang 

                                                                                                                                                                                     
 
23 Untuk memahami berbagai jenis gerakan protes yang terjadi, lihat Sartono 

Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the 
Nineteenth and early Twentieth Centuries (Singapore: Oxford University Press, 
1973). 

 
24 Undang-undang desentralisasi diterbitkan pada tanggal 23 Juli 1903. 

Undang-undang ini terdiri dari tiga artikel, ditambahkan pada peraturan 
pemerintah Hindia Belanda, yang memungkinkan berdirinya otoritas lokal. Mulai 



membangun rumah-rumah di pinggir jalan dan dinaungi dengan pohon-pohon 

yang indah di sekitar jalan utama. Rumah-rumah yang didirikan tidak seperti di 

Oud Batavia dimana rumah bertingkat dua dan dekat ke jalan, melainkan bentuk 

rumah bertingkat satu, bergaya Eropa, tidak selalu mengarah ke jalan, dan 

dilengkapi dengan halaman yang luas di bagian depan dan belakang.25 

Secara bertahap Weltevreden menjadi semakin lengkap dengan hadirnya 

gereja-gereja baru, sekolah, klab dan lain-lain yang semakin mempertegas ciri 

khas kota Eropa modern. Di daerah pedalaman Batavia, terutama pegunungan 

Priangan, dibangun perkebunan-perkebunan yang luas serta pesanggrahan indah 

tempat tinggal juragannya, yang keindahannya melebihi hampir semua rumah di 

Nieuw Batavia. Realitas tersebut mengembalikan citra dan gelar “Ratu dari Timur” 

yang pernah disandang pada masa Oud Batavia.26 

Pada awal abad XX, penduduk Batavia meningkat pesat hingga 500.000 

jiwa, terdiri dari 50.000 orang Belanda dan 200.000 orang Indo. Menurut 

Lombard, dua alasan utama yang mengkin dapat menjelaskan pertambahan 

penduduk adalah politik kolonial yang sedikit demi sedikit meninggalkan 

cultuurstelsel tampaknya telah menunjang perkembangan perkebunan milik 

pribadi dan menjadikan Hindia “koloni untuk pemukiman penduduk“. Di lain 

pihak, terjadi perkembangan pesat sarana angkutan antara Belanda dan Hindia 

                                                                                                                                                                                     
tahun 1905, diciptakan kota praja (gemeenten), dimulai dari Batavia, Meester 
Cornelis, dan Buitenzorg. Peter J.M. Nas, Kota-kota Indonesia: Bunga Rampai 
(Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 559. 

 
25 Art Deco adalah gaya seni arsitekur yang tampak pada bangunan-

bangunan di Hindia Belanda. Bangunan-bangunan yang ada di Batavia, Surabaya, 
dan terutama Bandung merupakan rancangan dari arsitek berdarah Belanda, Prof. 
Ir. Charles Proper Wolff Schoemaker, Thomas Karsten, dan Hendri Mc Laine Pont. 
Dari ketiga arsitek tersebut, Schoemaker adalah yang paling berpengaruh dan 
merupakan dosen pengajar Soekarno di ITB Bandung. M. Nasir, “Keliling 
Amsterdam, Teringat Bandung“, Kompas, Minggu 31 Januari 2010 hlm. 14. 

 
26 Willard A. Hanna, op.cit., hlm. 191. 
 



karena kapal uap mulai digunakan dan terutama karena dibukanya Terusan Suez 

pada tahun 1869. Terusan Suez berjasa dalam mempersingkat masa pelayaran 

yang sebelumnya harus ditempuh selama tiga bulan dapat dipersingkat menjadi 

satu bulan.27 

 

Tabel I: Komposisi Penduduk Batavia 

 

Sumber: Hanneke Lomerse, “Tabel Komposisi Penduduk Batavia”, dalam Gert 
Oostinde (ed.), Dutch Colonialism, Migration, and Cultural Heritage (Leiden: KITLV Press, 

2008), hlm. 322 

 

 

 

Kepadatan penduduk yang meningkat tajam berbanding lurus dengan 

Batavia yang mampu meraup kekayaan melimpah. Kemakmuran tersebut berasal 

dari produktivitas Pulau Jawa dan pulau-pulau seberang lautan. Dalam setahun, 

Batavia mampu mengekspor komoditas bahan mentah hingga satu milyar dollar ke 

pasaran Amerika dan Eropa. Sebagai dampak dari kemakmuran tersebut, Batavia 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya pemukiman, 

pembangunan gedung perkantoran, pertokoan namun infrastruktur kota di bidang 

transportasi dibangun dengan baik.28 Pusat-pusat bisnis juga mengalami 

                                                           
27 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan 

Bagian I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 79. 
 
28 Menurut Termorhuizen, kota Batavia terbagi menjadi dua bagian: yang 

lama, „lower city‟, disituasikan dengan laut dan seperempat bagian utara, dimana 
derah tersebut kelak akan dibangun dan disebut „upper city‟. Kota bawah (lower 
city), merupakan pusat dari bisnis orang Barat. Disana terdapat kantor-kantor 
yang dikuasai oleh Belanda totok, Eurasia atau indo dengan pekerjaannya sebagai 
juru tulis atau pengawas, orang Tionghoa bekerja pada toko dan perusahaan 

Komposisi Penduduk Batavia 
 

Tahun 

Eropa dan 

yang 

disamakan 

Tionghoa Arab 
Timur 

Asing lain 
Pribumi Total 

1890 10.793 78.78.925 2.410 162 978.466 1.070.756 

1900 13.653 89.064 3.062 252 1.831.974 1.938.006 

1905 13.805 92.520 2.772 277 1.999.978 2.109.352 

1920 37.128 - - 122.065 2.628.142 2.787.345 



perkembangan pesat, salah satunya adalah di bidang perhotelan. Menurut 

Sunjayadi, salah satu faktor arus migrasi yang terjadi di Batavia adalah adanya 

potensi di bidang periwisata yang menawarkan Hindia Belanda, terutama Jawa, 

sebagai salah satu objek wisata dunia dengan tagline (semboyan) yang dikenal 

dengan Mooi Indië29. 

Nieuwe Batavia dapat dikatakan telah mengalami tranformasi menjadi kota 

yang kosmopolitan dengan aspek yang melingkupinya. Nieuw Batavia dapat 

disejajarkan dengan kota-kota besar dunia seperti Paris dan London. Kota ini 

menjadi semacam magnet dengan segala hal yang menjadi ciri kota urban tersedia 

di Batavia, mulai dari pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, peluang bisnis, 

pendidikan, hiburan hingga sektor pariwisata. 

 

                                                                                                                                                                                     
mereka, dan orang Indonesia, datang dari berbagai kampung-kampung terdekat, 
bertahan hidup sebagai kuli di jalan-jalan atau di Kali Besar dimana kapal-kapal 
dari dalam dan luar negeri memasukkan atau menurunkan muatan. Gerard 
Termorhuizen, “A Murder in Batavia or the Ritual of Power”, dalam Peter J.M. Nas 
(eds.), Urban Symbolism (Leiden: Brill, 1993), hlm. 93. 

 
29 Menurut Onghokham, terminologi Mooi Indiё adalah penggambaran 

ciptaan kolonial Belanda tentang alam dan masyarakat Hindia Belanda secara 
damai, tenang, dan harmonis. Pandangan tersebut berakar pada romantisisme 
Belanda yang ingin menciptakan Timur yang eksotis sekaligus menguntungkan 
bagi sisi finansial. Onghokham, “Hindia yang Dibekukan “Mooi Indiё” dalam Seni 
Rupa dan Ilmu Sosial”, dalam Harsja W. Bachtiar, dkk. Raden Saleh, Anak 
Belanda, Mooi Indië, dan Nasionalisme (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 
163-164. 

 


