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“ Bukanlah yang dinamakan kaya dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya adalah 

yang kaya jiwanya” 

(HR. Muslim : 1051) 

 

Mimpi itu bisa kita raih jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

mewujudkannya  
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ABSTRAK 
 

DESCA DWI SAVOLTA S C0504018. Skripsi: Arsitektur Indis Dalam 
Perkembangan Tata Kota Batavia Abad 20. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana 
perkembangan arsitektur Indis di Batavia pada awal abad 20. (2) Faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi arsitektur Indis terhadap perkembangan kota Batavia.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perkembangan arsitektur 
serta bentuk dan struktur Indis di Batavia awal abad 20, (2) Mengetahui seberapa 
besar pengaruh arsitektur Indis terhadap perkembangan kota Batavia. 

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan 
metode sejarah yang meliputi empat tahap, pertama adalah heuristik yang merupakan 
langkah awal dalam mencari sumber data baik lisan maupun tulisan, kedua adalah 
kritik sumber yang bertujuan untuk mencari keaslian data, ketiga adalah interpretasi 
merupakan penafsiran fakta-fakta yang dimunculkan dari data yang diseleksi, 
keempat adalah historiografi yang merupakan penulisan dari kumpulan data tersebut. 
Data primer diperoleh dari koleksi arsip perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kota Batavia merupakan, pusat 
penguasa kolonial di Indonesia, konfigurasi penduduk beserta wilayah pemukimannya 
sudah berkiblat pada bentuk kemajemukan. Semenjak tanggal 1 April 1905, ibu kota 
Batavia menjadi gemeente (kotapraja) dengan wakil sendiri. Percampuran dua budaya 
yang ada antara budaya Belanda dengan budaya lokal Indonesia yang menimbulkan 
budaya baru yang didukung penduduk kepulauan keragaman budaya Indonesia 
disebut budaya Indis atau Belanda-Jawa. Arsitektur merupakan sebuah perpaduan 
dua budaya, karya seni dan pengetahuan tentang bangunan membicarakan keindahan 
nilai dari seni. Arsitek sebagai orang ahli untuk sebuah bangunan tersebut. Gaya 
indische em pire selama abad 19 sampai awal abad 20 di Batavia banyak diterapkan 
pada bangunan-bangunan pemerintahan, tempat  peribadatan serta pada bangunan 
rumah tinggal. Perkembangan arsitektur pada awal abad ke 20 sampai tahun 1920-an 
yang cenderung mengadopsi bentuk dan gaya bangunan barat , pada tahun 1930 mulai 
mendapatkan kritik dari beberapa arsitek. Mereka mengangap bahwa kota pada 
periode ini berciri kota kolonial atau kota barat  karena berbagai unsur didalam kota 
mulai terpengaruh oleh budaya barat mulai dari cara hidup dan bentuk-bentuk 
bangunan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa para pengelola kota dan 
para arsitek Belanda, tidak sedikit menerapkan konsep lokal atau tradisional di dalam 
merencanakan dan mengembangkan sebuah kota, pemukiman dan bangunan-
bangunan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau-pulau dan dikelilingi 

lautan yang luas. Letak geografis Indonesia tersebut berpengaruh terhadap 

perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota-kota tua di Indonesia berada di daerah 

pedalaman yang berada di sekitar sungai-sungai besar dan daerah pantai Jawa 

serta pulau-pulau besar yang lainnya. Kota-kota tua tersebut selalu terletak 

berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan di kerajaan yang menawarkan 

keamanan bagi kota-kota itu. 

Kota-kota tua yang terdapat di Indonesia, baik kota pedalaman maupun 

kota pesisir pantai, mempunyai ciri-ciri yang berbeda kota-kota di daerah 

pedalaman merupakan pusat-pusat administratif, sehingga dari kota ini raja 

memiliki wewenang untuk mengatur wilayah yang ada di sekitarnya. Kota 

pedalaman mempunyai fungsi memberikan berbagai macam barang dan jasa 

untuk keraton. Kota itu juga menikmat i kemegahan yang melimpah dari istana 

kerajaan. Pantai kota pesisir mempunyai atmosfer yang lebih kosmopolitan. 

Pedagang asing dan pengrajin ahli merupakan porsi penduduk yang besar di kota 

pesisir. Kota pesisir sangat terpengaruh oleh berbagai kontak dengan negara asing. 

Para pedagang dan pekerja ahli dikelompokkan dalam wilayah menurut negara 

asal di bawah kepala kelompok mereka.
1
 

                                                 
1  Wertheim, W.F, Masyarakat Indonesia Dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial. 

(Yogyakarta: Tiara Wacana), 1999, hlm. 133. 
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Sekitar abad 18 perkembangan kota di Indonesia mengalami babak yang 

baru. Hal ini terjadi atas prakarsa Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen yang 

ingin membangun sebuah tiruan dari kota Belanda lama dalam bentuk Batavia, 

yang berada di pantai utara Jawa. Jan Pieterszoon Coen mempunyai keinginan 

untuk mengisi kota Batavia dengan warga Belanda dan juga ingin memindahkan 

karakter dan budaya borjuis Belanda ke Indonesia. Kota itu dengan cepat 

berkembang menjadi Kota Timur yang khas dan memberikan contoh akulturasi 

yang sangat terstruktur.2 Sejak dari awal pembentukannya sebagai kota, Batavia 

dijadikan pusat penguasa kolonial di Indonesia, konfigurasi penduduk beserta 

wilayah pemukimannya sudah berkiblat pada bentuk kemajemukan.  

Kebijaksanaan kolonial menetapkan bahwa wilayah-wilayah tertentu 

dipakai untuk pemukiman penduduk dari asal daerah kelompok etnis tertentu. 

Pengaturan wilayah dengan kelompok pemukimannya dilaksanakan melalui 

kepala-kepala kelompok suku bangsa yang diangkat oleh Pemerintah Kolonial. 

Mereka diberi jabatan sebagai Kom mandant, Luitnant, Kapiten atau Majoor. 

Maka dari itu terlihat jelas bahwa pola pemerintahan secara tidak langsung berasal 

dari VOC di Hindia Belanda, yang dalam administrasi Binnenlands Bestuur 

dianut pelapisan antara Europees Bestuur dan Inlands Bestuur.
3
 

Pada awal peralihan dasawarsa terakhir abad 19, pembaharuan 

administrasi pemerintah di Residensi Batavia telah membuat konsepsi 

pengelompokan etnis ini. Akan tetapi, dasar pembagian ras dalam soal 

                                                 
2
 Ibid, hlm. 135. 

 
3
 Djoko Soekiman. Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di 

Jawa (Abad XVIII-Medio-Abad XX ,(Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya), 2000, hlm:194. 
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kependudukan dan susunan wilayah pemukiman tetap dipertahankan. 

Bagaimanapun juga, pengelompokan etnis dan pemisahan pemukiman 

berdasarkan ras dalam suatu kebijakan kolonial tidak sepenuhnya mampu 

membuat dikotomi mutlak. Tata pemukiman penduduk kota pada abad 19 di Jawa 

menunjukkan secara jelas akan adanya macam-macam golongan masyarakat 

kolonial yang ada di Residensi Batavia. 

1. Di bagian kota tertentu terdapat  kompleks rumah tembok (loji) 

berhalaman luas dengan bangunan beratap tinggi. Ini adalah pemukiman 

golongan Eropa atau golongan elit pribumi. 

2. Daerah Pecinan umumnya merupakan kelompok bangunan padat 

penduduk dan rapat satu sama lain, rumahnya beratapkan pelana lengkug, 

bagian muka rumah dipakai untuk berjualan, usaha pertokoan, atau 

pelayanan yang lain. Gaya bangunan yang seragam dari para penduduk 

Cina cenderung mendekati gaya bangunan Belanda lazimnya kompleks 

Pecinan t erletak di dekat pasar kota di tepi jalan raya. 

3. Kampung adalah tempat tinggal khusus bagi golongan pribumi. Biasanya 

rumahnya beratap pelana (kampung) dari ijuk, daun rumbia (dadhuk) 

sejenis palem atau gent ing yang pada waktu itu (abad 19) jumlahnya 

masih sedikit. Biasanya rumah bangsa pribumi sangat kontras dengan 

tempat pemukiman suku-suku lainnya, baik dilihat dari kualitas bahan 

bangunan, sanitasi maupun lingkungannya. 
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Batavia menjadi pusat pelabuhan laut timur atau Asia Timur pada abad ke-

18. Sisa dari Belanda hanya rumah-rumah dengan kanal-kanal berbentuk kaku, 

mempunyai cerobong tidak menyebarkan suasana borjuis tetapi menyebarkan 

wabah dan kemat ian.
4
 Pada pertengahan abad ke-18, ketika masih bernama 

Batavia, Jakarta sudah terkenal di dunia sebagai salah satu kota pantai yang 

menjadi pusat perdagangan di Timur Jauh. Tak mengherankan, ket ika itu Jakarta 

dijuluki sebagai "Queen of The East". Pemerintahan Hindia Belanda sangat 

mengandalkan Jakarta sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan di Timur Jauh. 

Apalagi ket ika tahun 1886 dibangun pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan 

modern. Hal membuat peran Jakarta semakin penting dan diperhitungkan, 

sekaligus menjadi pengimbang dalam perdagangan dunia yang kian dinamis 

setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Sebagai kota yang pent ing dan 

diperhitungkan di dunia, pembangunan dan pengembangan Batavia ket ika itu 

tidak lagi hanya sebagai kota dagang dan persinggahan. Batavia ditujukan 

menjadi daerah koloni yang nyaman sesuai selera orang Eropa. Oleh karena itu, 

pemerintahan Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan dari Oud Batavia 

(kota lama) ke Weltevreden, dengan membangun kota baru.  

Berbagai gaya arsitektur bangunan Eropa yang telah diadaptasikan dengan 

iklim tropis dimasukkan dalam penataan dan pelaksanaan kota. Sarana dan 

prasarana pun dibangun dalam skala sebuah kota besar. Sistem perusahaan bebas, 

yang dianut sebagai prinsip umum ekonomi sejak tahun 1870 mempunyai art i 

                                                 
4
 F. De Haan, Oud Batavia. (Batavia: Genootschap Van Kunsteen En Wetenschappen), 

1922, hlm. 12. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5

pent ing dalam bidang pembangunan perkotaan. Hal tersebut tidak hanya dalam 

pengert ian meningkatkan perdagangan dan meningkatkan industri pada tahun-

tahun selanjutnya sehingga mengakibatkan kenaikan cepat pada populasi 

perkotaan, tetapi juga inisiatif individual yang tidak terkendalikan yang tampak 

jelas dalam luasnya skala perluasaan kota.  

Bentuk bangunan rumah tinggal para pejabat pemerintahan Hindia 

Belanda yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara bentuk bangunan Belanda dan 

rumah tradisional disebut dengan arsitektur  Indis.5 Selain bangunan rumah 

tinggal arsitektur Indis juga terdapat pada bentuk bangunan gedung pemerintahan 

bentuk rumah tradisional  Jawa ditentukan oleh beberapa bangunan atapnya. 

Menurut pengertian orang Jawa, pada dasarnya ada empat macam bentuk rumah, 

yaitu bentuk joglo, bentuk limasan, bentuk kampung, dan bentuk masjid. 

Kemudian melalui proses yang berlahan-lahan serta adanya pertimbangan  fungsi 

dan pengaruh budaya, maka masing-masing bentuk mengalami perkembangan 

sehingga menjadi banyak macamnya.  

Bentuk bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran yang besar dan 

luas dengan perabot yang mewah dapat dipergunakan sebagai tolak ukur derajat 

dan kekayaan pemilik rumahnya. Selain itu, gaya hidup mereka dapat menjadi 

lambang prestise dan status sosial yang tinggi, sehingga berbagai macam simbol  

ditunjukkan untuk memberi gambaran secara nyata antara prestise jabatan, 

penghasilan yang tinggi dan tingkat pendidikannya. Bangunan-bangunan bergaya 

Belanda di Indonesia banyak memperhat ikan pada penghawaan dan pencahayaan 

                                                 
5
 Parmono Atmadi. “ Arsitektur Tempat Tinggal, Pengaruh Hindu, Cina, Islam, dan 

Moder”. Seminar Arsitektur Tradisional di Surabaya, 8 Januari 1986, (Yogyakarta: Javanologi) 
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dengan adanya vent ilasi yang lebar dan jarak antara lantai dan plafon yang sangat 

tinggi. Hal ini dikarenakan suhu udara daerah tropis yang lembab dan panas. 

Model bangunan sepert i ini banyak digunakan oleh para arsitek Belanda.
6
 

Percampuran gaya hidup Belanda dengan gaya hidup pribumi khususnya 

Jawa ini disebut sebagai gaya hidup Indis. Suburnya budaya Indis pada awalnya 

didukung oleh kebiasaan hidup membujang para pejabat Belanda. Dengan 

demikian, larangan membawa istri (kecuali pejabat tinggi) dan mendatangkan 

wanita Belanda ke Hindia Belanda mengakibatkan terjadinya percampuran darah 

yang melahirkan anak-anak campuran dan menumbuhkan budaya dan gaya hidup 

Belanda-pribumi yang disebut dengan gaya Indis.7 Gaya Indis bukan lagi dimiliki 

oleh orang-orang Belanda di Hindia semata, namun telah menjadi ciri khas 

tersendiri bagi masyarakat modern di Batavia pada awal abad 20 dengan diwakili 

oleh gaya arsitektur Indisnya.  

Pada awal Abad 20, di Eropa sedang populer penataan kota taman (garden 

city) dan Ir. Thomas Karsten adalah salah seorang planolog taman saat itu. Tak 

heran di Batavia pun muncul peraturan untuk membangun taman-taman kota. 

Sejak itu, bermunculan taman-taman kota. Dan Batavia semakin cantik dengan 

adanya Wilhelminapark (kini kompleks Masjid Istiqlal), Frombergspark (kini 

Taman Chairil Anwar), Decapark (taman di depan Istana Merdeka), serta 

Burgermeester Bisschopplein (kini Taman Surapati). Pengaruh tersebut (penataan 

kota taman) terlihat saat mengembangkan Menteng. Kawasan yang diambil dari 

                                                 
6
 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press), 1993, hlm 41. 

 
7
 Ibid, hal: 8 
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van Muntinghe, pemilik awal lahan di Menteng itu, dibangun menjadi kawasan 

prestisius. Bahkan proyek ini dikuatkan oleh Peraturan BBV (sekarang Perda) 

1919. Dibentuk pula badan Bowploeg, sebagai pengarah pembangunan. Pola 

penataan ruang kota disesuaikan dengan syarat kota modern. Jalan utama Nassau 

Boulevard (kini Jalan Imam Bonjol) dan Oranye Boulevard (kini Jalan 

Diponegoro) merupakan arteri, dengan titik pertemuan di Bisschoplein (Taman 

Surapati) dengan van Heuzt Boulevard. Untuk membangun vila-vila, sengaja 

diundang arsitek-arsitek Eropa. Di sinilah awal berkembangnya seni arsitektur 

Indotropis. Menteng yang dulunya terdiri dari Niew Gondangdia dan Menteng, 

merupakan salah satu contoh perancangan kota modern pertama di Indonesia. 

Menteng dibangun oleh developer swasta NV (sekarang PT) de Bouwploeg yang 

dipimpin arsitek PJS Moojen yang tampaknya juga merencanakan tata letak dasar 

keseluruhan kawasan tersebut. Strategi peruntukkan lahan kota di Batavia, 

mengadaptasi Sistem Zoning yang telah dikembangkan di kota-kota Eropa, tetapi 

sebenarnya sejak tahun 1930 metoda peruntukkan lahan kota telah diperkenalkan. 

Misalnya di sebelah utara, Oud Batavia (kota tua), dipertahankan sebagai kawasan 

perdagangan. Di tengah, yaitu Noordwijk (kini Jalan Juanda), Rijswijk (kini Jalan 

Veteran), sampai Pasar Baru dijadikan sebagai kawasan campuran antara 

pertokoan, perkantoran, arena hiburan dan hotel-hotel.  

Di sebelah selatan, yakni Koningsplein (kini kawasan Monas) sebagai 

perkantoran dan pemukiman. Setelah abad ke-20 Koningsplein berkembang 

sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1818, Daendels-lah yang pertama kali 

membuka lapangan seluas 1 x 0,85 km ini sebagai tempat latihan militer. 
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Peningkatan peran kawasan ini (sekarang Monas), diawali ket ika istana 

Waterloplein (kini Gedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng) 

ditetapkan sebagai kantor pemerintahan. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal 

berdiam di Rijswijk (kini Istana Merdeka). Tempat itu kemudian dibangun 

menjadi istana dengan dua wajah, yakni menghadap Rijswijk (kini Istana 

Merdeka) dan Koningsplein (kini Istana Negara). Di sekeliling Koningsplein 

berdiri pula rumah-rumah mewah kediaman para pembesar pemerintahan Hindia 

Belanda disusul bangunan pent ing sepert i Museum (kini Museum Gajah). Kantor  

Gemeenteraad, Rechtshoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum (kini Kantor 

Hankam), Kantor Pelayaran Nederland & Rotterdamsche Indische Radio Omroep 

Maatschappij atau disingkat NIROM (kini RRI), kantor perusahaan minyak 

Koloniale Petroleum Verkoop Maatschappij (KPM) dan Bataafsche Petroleum 

Maatschappij (BPM). Sebagai kota tua dan kuno, terkadang sejarah dan berbagai 

hal yang ada tentang Batavia belum banyak terkuak . Gambaran yang ada hanya 

mencakup administrasi birokrasi dari struktur pemerintahan yang simbolik sepert i 

pada seni bagungan gaya Indis, sehingga mempengaruhi penataan ruang kota.8  

 Penulisan skripsi ini penulis mengambil tahun 1900-1930 dikarenakan 

pada tahun 1900 awal berkembangnya bangunan Indis di Batavia. Untuk  

pembatasan waktu penulis mengambil hingga tahun 1930 karena pada tahun 

tersebut para arsitek lulusan Belanda banyak berdatangan ke Hindia Belanda yang 

mengakibatkan perubahan gaya bangunan yang lebih modern. 

                                                 
8 Grace Pamungkas, "Queen of The East"&W eltevreden,<http:/renais.i-

2.co.id/artikel.html> (diakses tgl 8 desember  2008 pukul 08.00) 
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Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

menngadakan penelitian dengan judul “Arsitektur Indis Dalam Perkembangan 

Tata Kota Batavia Awal Abad 20”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari tema dan pembahasan tersebut, maka ada beberapa permasalahan 

yang akan diungkapkan permasalahan tersebut yakni: 

1. Bagaimana perkembangan arsitektur Indis di Batavia pada awal abad 

20? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi arsitektur Indis terhadap 

perkembangan kota Batavia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perkembangan arsitektur serta bentuk dan struktur Indis di 

Batavia awal abad 20. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh arsitektur Indis terhadap 

perkembangan kota Batavia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis. 

 Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan dan memberikan manfaat, sebagai sumbangan pemikiran dan 

pengembangan studi sejarah, khususnya tentang kemajuan arsitektur di Indonesia 

pada masa kolonial Belanda, yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia yang 

salah satunya adalah Batavia 
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2. Secara Praktis. 

 Kajian ini semoga dapat dijadikan bahan referensi bagi akademisi 

khususnya mahasiswa sejarah dan arsitektur serta Pemerintah Kota Jakarta dalam 

melihat perkembangan arsitektur kolonial yang ada dikawasan Kota Lama. 

Sebagai bahan tinjauan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. 

E.  Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pada masalahan yang akan diteliti dan untuk mempermudah 

pemahaman serta agar tidak menimbulkan salah pengertian, maka perlu diberikan 

definisi yang berhubungan dengan permasalahan yaitu mengenai perkembangan 

arsitektur  pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Batavia pada awal abad 

20. Dalam hal ini, beberapa buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan 

di atas antara lain: 

Djoko Soekiman, dengan judul Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup 

Pendukungnya di Jawa (Abad XVII-Medio Abad XX) (2000) Buku tersebut 

mendiskripsikan kehidupan masyarakat Indis dengan datangnya bala tentara 

Jepang di Hindia Belanda. Di dalamnya dibahas secara rinci tentang budaya Indis 

yang merupakan perpaduan antara budaya Barat  dan unsur budaya Timur, 

khususnya Jawa. Buku tersebut membahas tentang hasil-hasil karya budaya 

tersebut yang mencakup seni dan pola-pola pemukiman, serta penggunaan ragam-

ragam hias pada rumah tinggal bergaya Indis. sepert i yang terdapat pada pola 

pemukiman yang ada di Batavia.  
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 F. De. Haan, dalam Oud Batavia (1922) menggambarkan tentang 

datangnya bangsa Eropa ke Batavia, keadaan sosial masyarakat, dan pola 

pemukiman. Buku tersebut menjelaskan mengenai sistem pemerintahan, 

perkembangan kota Batavia, serta sarana dan prasarana pendukung sepert i 

pendidikan, sanitasi, alat transportasi, dan pasar. Buku ini menjadi salah satu 

referensi yang sangat pent ing bagi penelitian ini dan memberikan banyak 

informasi mengenai keadaan Batavia pada jaman pra gemeente. 

Mona Lohanda, Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia (2007) 

menjelaskan tentang sejarah politik, sejarah pembesar atau lebih disebut dengan 

para pejabat-pejabat yang memimpin Batavia, serta kehidupan sosial budaya para 

pejabat-pejabat pada masa mereka pimpin  serta kehidupan masyarakat  pada masa 

mereka memimpin. Buku ini juga menceritakan tentang kehidupan Gubernur 

Jenderal, Kapitan Cina, Kapitan Arab, Komandan Pribumi beserta aparatusnya 

dengan para istri serta para nyai-nyainya, termasuk juga bermacam-macam 

kebijakan dan peraturan yang mereka buat yang mempersulit masyarakat. 

 H.C.C Clockener Brousson, Batavia Awal Abad 20 (2007) Buku ini 

menjelaskan tentang gambaran kehidupan sosial kemasyarakatan yang lengkap 

tentang kehidupan di tangsi militer hingga keunikan Batavia serta kehidupan 

masyarakat Batavia yang kosmopolitan, serta menggambarkan situasi Batavia 

awal abad 20 sepert i perkampung Pecinan di kawasan Glodok, sarana dan 

prasarana pendukung Batavia, keindahan daerah Weltevreden, tempat-tempat 

peribadatan dan pelesiran khas Batavia. Buku ini memberikan pengetahuan 
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kepada peneliti tentang keadaan Batavia tempo doeloe yang mengambarkan 

situasi kota Batavia awal abad 20. 

Juga karya Supratikno Rahardjo, Kota-Kota Prakolonial Indonesia 

Pertum buhan Dan Keruntuhan (2007) menguraikan tentang kota-kota prakolonial 

di Indonesia yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori wilayah 

pertumbuhan, yaitu  wilayah-wilayah dengan basis ekonomi pertanian sawah dan 

wilayah-wilayah dengan basis ekonomi perladangan. Kota-kota yang termasuk 

dalam kategori  pertama (disebut dengan prosumtif) cenderung memiliki kekuatan 

besar untuk dapat menghidupi  keperluan sendiri dan bahkan dapat  memasok 

kebutuhan masyarakat luar. Sebaliknya kota-kota yang kategori kedua, yang 

disebut dengan konsumtif cenderung tidak mempunyai kekuatan besar untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, tetapi dapat berkembang dengan 

mengandalkan akt ifitas perdagangan dengan dunia luar. Karena sifat keduanya 

yang berlawanan dalam aspek ekonomi, maka membawa akibat yang berbeda pula 

dalam cara-cara kota-kota tersebut tumbuh dan runtuhnya. 

F. Metode  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bentuk penulisan diskripsi analitis. Untuk 

mendukung adanya penulisan tersebut diperlukan adanya data atau sumber-

sumber yang dijadikan dasar dalam penulisan ini. Untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang 

diperoleh dari studi dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dari 

data yang berhasil dikumpulkan kemudian analisa dan dicari hubungan sebab-
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akibat antara data-data tersebut, setelah itu akan muncul fakta-fakta yang 

selanjutnya akan dirangkai dalam penulisan. 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilaksanakan adalah di sekitar Museum Fattahillah, 

sepert i di Jalan Kali Besar Timur, Kali Besar Barat, Jalan Kantor Pos, Jalan 

Malaka, perkampungan Pecinan di kawasan Glodok, Menteng, Cikini, 

kawasan Lapangan Monas, dan di kawasan kota lama yang di jaman 

kolonial Belanda bangunan tersebut dipergunakan sebagai pusat 

pemerintahan pada abad 18 sampai awal abad 20 . Peneliti memilih lokasi 

ini dikarenakan di kawasan tersebut banyak terdapat  berbagai peninggalan 

bangunan-bangunan yang berarsitektur Indis. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian sejarah, sehingga metode yang relevan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Proses metode 

sejarah ada empat t ahap yaitu: 

a. Heuristik, yaitu suatu proses pengumpulan bahan atau sumber-sumber 

sejarah. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan di 

perpustakaan Museum Fatahillah, karena ditempat tersebut banyak 

terdapat sumber-sumber primer yang sangat membantu dalam penulisan 

penelitian ini . 

b.  Kritik sumber yang bertujuan untuk mencari keaslian sumber yang 

diperoleh melalui kritik intern dan ekstern. Kritik intern bertujuan 

dilakukan untuk mencari keaslian, isi sumber, digunakan untuk 
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mengetahui keaslian informasi yang diperoleh dengan cara mencocokkan 

isi sumber atau data yang asli dengan dokumen yang diperoleh peneliti, 

sedang kritik ekstern bertujuan untuk mencari keaslian sumber. Dalam 

langkah ini peneliti menggambil langkah wawancara dengan pegawai 

arsip diarsip nasional dan ditempat penyimpanan arsip di museum 

Fattahilah, tentang keabsahan arsip dan keaslian sumber dalam hal ini 

peneliti mencari data yang berhubungan dengan awal mula 

berkembangnya arsitektur Indis dan perkembangan tata kota Batavia 

pada awal abad 20. 

c. Interpretasi yaitu penafsiran terhadap suatu fakta-fakta yang diperoleh  

dari data-data yang telah diseleksi dan telah dilakukan kritik sumber. 

Fakta yang ada diperoleh penulis dari arsip dan sebagian besar Koran 

maupun majalah kemudian diseleksi dan dianalisis sesuai dengan 

permasalahan yang ada. 

d.  Historiografi atau penelitian sejarah, yaitu menyampaikan sumber yang 

diperoleh dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Tujuan 

kegiatan ini adalah merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah dari 

bahan sumber-sumber yang belum merupakan suatu kisah sejarah.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen ini untuk memperoleh data-data primer yang 

berhubungan dengan arsitektur Indis yang berada di kawasan kota lama, 

khususnya data tentang asal mula kawasan kota lama yang pada waktu 
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itu. Museum Fattahilah dan sekitarnya dijadikan sebagai pusat 

pemerintahan. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen berupa Staatsblad van Nederlandsch Indie 1905 No 204, 

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1934 No 687, Staatsblad van 

Nederlandsch Indie 1934 No 685, Staatsblad van Nederlandsc Indie 

1934 No 686, Staatsblad van Nederlandsc Indie 1934 No 109, 
9
art ikel 

dan beberapa foto-foto dikawasan Kota Lama sepert i foto gedung 

Javasche Bank Batavia tahun 1927, foto Kantor lama BPM (Bataafsche 

Peetroleum Maatschappij) yang diperoleh dari koleksi KITLV dan dari 

beberapa buku eksklopedia tentang Batavia Tempoe Doeloe.. 

b.  Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan sebagai bahan pelengkap dalam sebuah 

penelitian. Dalam penelitian ini sumber pustaka yang digunakan adalah 

yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuan dari studi pustaka 

adalah untuk menambah pemahaman teori dan konsep yang diperlukan 

dalam penelitian. Sumber pustaka yang digunakan antar lain buku-buku 

yang berhubungan dengan kebudayaan indis serta arsitektur kolonial di 

Batavia, majalah, surat  kabar, artikel yang berisi tentang kehidupan 

masyarakat pada awal abad 20, dan sumber lain yang memberikan 

informasi tentang tema yang diteliti. 

 

 

                                                 
9
 Abdurachman Surjomiharjo, Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta. (Jakarta: Dinas 

Museum & Sejarah Jakarta), 1973, hlm 92-94. 
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4. Teknik Analisa Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis. 

Deskripsi analitis art inya menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-

cirinya yang terdapat dalam fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta 

yang tersedia. Tahap selanjutnya adalah diadakan analitis, interpretasi, dan 

penafsiran isi.  

Data-data yang telah diseleksi dan diuji kebenarannya itu adalah fakta-

fakta yang akan diuraikan dan dihubungkan sehingga menjadi kesatuan 

yang harmonis, berupa kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.10 Selain itu teknik yang digunakan untuk menganalisa data 

penelitian ini adalah analisa historis. Yaitu analisa untuk mencari 

hubungan sebab akibat dari suatu fenomena historis pada ruang dan waktu 

tertentu. 

H. Sistem atika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian yang meliputi metode dan t eknik analisis data. 

Bab II membahas mengenai gambaran umum wilayah Batavia dijelaskan 

mengenai awal berdirinya kota Batavia, wilayah Batavia, pemukiman penduduk, 

keadaan demografis, keadaan sosial, ekonomi dan migrasi dan populasi penduduk 

di Batavia awal abad 20.. 

                                                 
10 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer. (Jakarta: yayasan 

Indayu), 1978, hlm. 36. 
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Bab III membahas mengenai perkembangan kota Batavia awal abad 20 

dijelaskan mengenai administratif, pola pemukiman masyarakat Indis di Batavia, 

lingkungan pemukiman distrik Batavia dan lingkungan pemukiman distrik 

Weltevreden. 

Bab IV.dalam bab ini membahas tentang kemajuan arsitektur Indis di 

Batavia awal abad 20 yang beisi tentang perkembangan arsitektur Indis di 

Batavia, gaya dan susunan bangunan Indis, ornamen pada bangunan Indis serta 

arsitek-arsitek yang berkarya di Batavia.  

Bab V berisi kesimpulan dari keseluruhan pembicaraan yang telah 

dibahas. Seusai bab penutup dilanjutkan dengan disajikannya daftar pustaka yang 

memuat literatur dan lampiran yang menjadi sumber pendukung dalam penelitian 

ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM WILAYAH BATAVIA 

 

A. Awal Berdirinya Kota Batavia 

Batavia selama rentang waktu yang cukup panjang, telah mengalami proses 

perkembangan dan perubahan pesat, terlebih karena posisinya sebagai kota pelabuhan 

dan perdagangan paling ramai di Nusantara. Kota Batavia juga telah mengalami 

beberapa kali pergantian nama seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan di 

sana. Sejarah kota Batavia erat hubungannya dengan kota pelabuhan. Batavia pada 

awalnya bernama Sunda Kelapa yang merupakan ibukota pelabuhan Kerajaan Pakuan 

Pajajaran dalam masa kerajaan Islam. Sunda Kelapa pada masa itu merupakan salah 

satu pelabuhan terpenting di pesisir utara Pulau Jawa bagian barat. Pelabuhan tersebut 

terletak dimuara Sungai Ciliwung yang dapat menghubungkan langsung kota 

pelabuhan dengan pusat kerajaan di Bogor.1 

Pada masa itu banyak pedagang dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, serta 

dari pulau Jawa dan Malaka yang datang ke sana dengan menggunakan kapal-kapal. 

Sunda Kelapa juga menjadi tempat diperolehnya komoditas yang dicari dan diminati 

                                                 

1
 Profil Profinsi Republik Indonesia : DKI Jakarta, (Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan 

Nusantara), 1992, hlm. 13. 
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para pedagang Asia Barat dan Cina,2 yaitu antara lain rempah-rempah khususnya 

lada, beras, kayu cendana, air mawar, akar wangi, dan biji-bijian.3 

Pesatnya aktivitas perdagangan di Sunda Kelapa tidak lepas dari pengaruh 

jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pedagang-pedagang Islam yang 

semula berdatangan ke Malaka menjadi segan untuk berhubungan dengan pedagang-

pedagang portugis, di samping mereka orang asing, juga beragama Nasrani. 

Sebaliknya, orang-orang Portugis sendiri lebih suka pada pedagang-pedagang yang 

beragama Hindu. Akibatnya, tidak sedikit pedangan-pedangan Islam yang 

mengalihkan jalur perdagangannya dari Selat Malaka ke Selat Sunda.4 

Portugis pun berniat meluaskan jaringan perdagangannya ke Sunda Kelapa, 

antara abad XI dan XVI kerajaan Sunda dengan pusat kekuasaannya di Pakuan 

Padjajaran di landa kekacauan akibat pemberontakan dan penyebaran agama Islam 

yang masuk melalui Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Kekuatan kerajaan tersebut 

di gerogoti oleh serangkaian pemberontakan dari daerah-daerah yang ingin 

melepaskan diri dari Pakuan, seperti Cirebon, Ciamis, Telaga, dan Banten. 

Ancaman paling serius datang dari Cirebon dan Banten. Untuk menghadapi 

ancaman tersebut, pada tahun 1521 kerajaan Padjajaran menjalin hubungan 

persahabatan dengan Portugis, kemudian pada tahun 1522 Gubernur d’ Albuquerque 

                                                 
2 Supratikno R, MPB. Manus dan P. Suryo, Sunda Kelapa sebagai pelabuhan di Jalur Sutra. 

(Jakarta : Depdikbud), 1996, hlm. 41-42. 
 
3
 Ibid., hlm. 54-55. 

 
4 Ibid., hlm 46; lihat juga buku karya Susan Abeyasekere, Jakarta a History, (Singapore: : 

Oxford University Press), 1987, hlm.5-6. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 20

yang berkedudukan  di Maluku mengutus Henrique Leme berkunjung ke Padjajaran 

guna mendapatkan ijin mendirikan benteng di Sunda Kelapa.5 Kerajaaan Padjajaran 

menyambut baik maksud Portugis tersebut, kecuali karena alasan perdagangan, juga 

untuk melawan orang-orang Muslim yang makin banyak jumlahnya di Banten dan 

Cirebon. Pada tanggal 21 Agustus 1522 perjanjian tersebut di tanda tangani. 

Selanjutnya dibangunlah sebuah padrao (tugu batu) di pinggir Sungai Ciliwung 

sebagai tanda perjanjian.6 

Kemajuan Bandar Banten, dkarenakan saudagar-saudagar Muslim yang 

biasanya mengadakan transaksi perdagangannya di pantai barat Sumatera, melintasi 

Selat Sunda, itulah sebabnya yang ditaklukkan pertama kali oleh umat Islam, yang 

merupakan gabungan tentara Cirebon dan Demak adalah Bandar Sunda Kelapa dan 

Banten, Sultan Demak mempercayakan pimpinan pasukan dalam upaya menyerbu 

Bandar Sunda Kelapa kepada gurunya yaitu Tubagus Paseh yang nama lengkapnya 

adalah Maulana Fadhillah Khan Al Paseh Ibnu Maulana Makhdar Ibrahim Al Gujarat 

yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah atau Falatehan. 

Daerah Banten, di bawah pimpinan Fatahillah, orang-orang Muslim bergerak 

menuju Sunda Kelapa dengan bantuan pasukan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran 

Cirebon, Dipati Keling dan Dipati Cangkuang berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. 

Sunda Kelapa kemudian berganti nama menjadi Jayakarta yang berarti “Kemenangan 

sempurna”. Fatahillah kemudian diangkat sebagai kepala pemerintahan pertama di 

                                                 
5
 Abdurracham Surjumihardjo, Pemekaran Kota Jakarta, (Jakarta: Djambatan), 1977, hlm. 9.  

  
6
 Ibid., hlm. 10. 
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bandar Sunda kelapa. Selanjutnya Bandar Sunda Kelapa atau jayakarta dimasukkan 

ke dalam kekuasaan Kerajaaan Banten. 

Kesultanan Banten pada pemerintahan Maulana Hasanuddin mengalami 

kemajuan pesat dan sejak itu menjadi pusat penyebaran agama Islam ke seluruh 

wilayah Padjajaran, bahkan meluas sampai ke Lampung, Bengkulu, dan daerah 

lainnya. Sementara itu Jayakarta di bawah Pangeran Wijayakrama berkembang 

menjadi Bandar yang ramai dan menjadi pesaing Banten. Persaingan antara Banten 

dan jayakarta tersebut tidak berkembang sampai menjadi pertikaian yang serius. 

Keberadaan Portugis di wilayah Asia dengan menunjukkan hasil perdagangan 

yang melimpah, menimbulkan keinginan orang-orang Belanda untuk mengirim 

utusannya. Pada tahun 1595, ekspedisi Cornelis de Houtman dikirim oleh perusahaan 

dagang Belanda “Van Vere Company” untuk mencari poros baru bagi perdagangan 

rempah-rempah di kepulauan Indonesia. Dua tahun kemudian (1597) empat buah 

kapal Belanda yang mengangkut pala, bunga pala, dan lada dalam perjalanannya ke 

Eropa, singgah di Bandar jayakarta dan Banten. Perjalanan tersebut memperoleh 

keuntungan sekitar 400 persen.  

Melihat keuntungan yang berlipat tersebut, maka para pedangan Belanda 

mulai bersaing dan berlomba. Akibatnya, harga rempah-rempah di pasaran Eropa 

menjadi tidak terkendali. Untuk menghidari keadaan yang merugikan itu, maka pada 

tanggal 12 maret 1602 didirikanlah sebuah persekutuan dengan nama Vereenigde 

Oost Indische Compagnie (VOC). Persekutuan dagang ini oleh pemeintahan kerajaan 
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Belanda di beri hak untuk mengatur administrasi pemerintahan sendiri, mengadakan 

perjanjian dengan raja-raja, dan juga untuk membuat uang sendiri.7   

Pada tahun 1602 Belanda mulai menancapkan kekuasaanyadi Bandar 

Jayakarta dan secara paksa mendirikan sebuah benteng di sekitar Teluk Jakarta yang 

diberinama Casteel Batavia (tepatnya 20 Maret 1602). Kastil Batavia ini selain 

berfungsi sebagai tempat pertahanan, juga dimaksudkan sebagai pusat persekutuan 

dagang VOC untuk wilayah Hindia bagian Timur. Sejak itulah Belanda memulai 

penjajahannya si seluruh kepulauan Indonesia.8 

Dalam perkembangan selanjutnya, melihat letak Jayakarta yang strategis 

untuk menyaingi Bandar Malaka dan Banten, Belanda (VOC) kemudian bertekad 

untuk mengusai dan mengembangkan Bandar jayakarta secara penuh. Pada tahun 

1619 terjadi pertempuran antara orang Belanda melawan orang Inggris. Gubernur 

Jenderal VOC pada saat itu, Jan Pieterzoon Coen, terpaksa mencari bantuan dari pos 

Belanda di Maluku. Kedatangannya disusul dengan penyerbuan dan penghancuran 

kota Jayakarta yang terjadi pada tanggal 30 Mei 1619. 

Setelah Inggris dapat di kalahkan oleh Belanda, maka di atas reruntuhan kota 

itu dibangunlah sebuah kota baru yang memiliki pola dan tata letak meniru kota-kota 

di negeri Belanda dan diperkuat pula dengan benteng-benteng. Benteng Jayakarta 

diubah namanya menjadi benteng Batavia, yang berasal dari kata Bataaf atau 

                                                 
7 Profil Propinsi, Op. Cit. , hlm.14-15. 
 
8
 Jakarta dalam Angka, (Jakarta : kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta), 1988, hlm. 1.  Dalam 

Ervantia Restulita L.Sgai, 2002, Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi Jurusan Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 87.   
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Batavier, sebagai penghormatan pada suku bangsa leluhurnya, Coen akan 

menamainya Nieuw Hoorn, sesuai dengan nama kota kelahirannya di negeri Belanda 

tetapi usulan itu ditolak oleh para pemimpin VOC.9
 

Nama Batavia hanya dikenal di dunia Internasional, sedangkan penduduk asli 

mengenalnya dengan nama Betawi.10 Selama tiga setengah abad nama ini di kenal 

yaitu sampai masa pendudukan Jepang (1942) dan nama Ja (ya) karta di hidupkan 

kembali.11 

 

B. Wilayah Batavia 

Kota Batavia berbentuk bujur sangkar dengan panjang kira-kira 2,250m dan 

lebar 1,500m. terbelah menjadi dua bagian yang hampir sama oleh sungai Ciliwung 

atau yang disebut Grote Rivier oleh Belanda, masing-masing bagian selanjutnya juga 

dipotong-potong oleh dua buah parit yang terletak sejajar pada sepanjang sisi-sisi 

terpanjang bujur sangkar itu, dan ini pun dipotong-potong lagi secara tegak lurus oleh 

beberapa parit simpang.12  

                                                 
9
 Abdoel Hakim, Jakarta Tempoe Doeloe, (Jakarta: Pustaka Antara Kota), 1989,  hlm 11. 

 
10 Profil Propinsi, Loc. Cit. 
 
11 Adolf Hueken SJ, Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta. (Jakarta : Cipta Loka Caraka), 

1997, hlm. 16. 
 
12 Leonard Blusse, Persekutuan Aneh : Pemukiman Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di 

Batavia VOC, (Jakarta: Pustaka Azet), 1988, hlm. 4. 
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Gb. 1.Batavia, kota yang didirikan Coen tahun 1619, dibangun di Sundakelapa, bandar penting 
kerajaan Pajajaran (abad ke-13 sampai ke-16) pada tahun 1522, Portugis mendapatkan izin untuk 

membangun benteng di dekat kota. Batavia berkembang menjadi kota metropolitan kaya, dikunjungi 
kapal-kapal dari seruruh Asia, kota yang dibangun dengan bata dan saluran-saluran yang ditanami 

pohon di kiri-kanannya terkenal sebagai “ Ratu dari Timur”. 
Sumber: Indonesia Heritage: Seri Arsitektur “ Buku Antar Bangsa Jakarta”. 

 
Kota Batavia terbagi dalam Oud Batavia( Batavia Lama) dan Niew Batavia 

(Batavia Baru). 

1. Oud Batavia  

Oud Batavia adalah sebuah kota dengan gaya akhir abad pertengahan 

yang pola dan tata letaknya persis meniru kota-kota di negeri Belanda.13 

Bagian depan digali parit, sedang di bagian belakangnya terdapat berbagai 

bangunan dan gedung yang juga dikelilingi oleh parit, pagar besi dan tiang 

yang kuat. Benteng ini mula-mula dijadikan pusat perdagangan dan Kastil, 

setelah itu dijadikan pusat pemerintahan merangkap sebagai tempat  tinggal 

para Kompeni. 

                                                 
13

 Wililard A. Hanna, Hikayat Jakarta. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1998, hlm, 15. 
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Pembangunan Batavia berjalan sangat pesat. Dalam waktu delapan 

tahun saja luas kota ini sudah membengkak sampai tiga kali lipat, seluruh 

pembangunannya sendiri baru selesai pada tahun 1650. Bentuk kotanya tetap 

persegi empat, yang tiap sudutnya dibuat bastion yang menonjol keluar, 

masing-masing bastion ini dinamai Diamant, Robijn, Parel, dan Saffier. Di 

bastion ini ditempatkan meriam. Itulah sebabnya kemudian dikenal sebutan 

“Kota Inten” bagi Batavia kuno. 

Tembok di antara bastion itu disebut Courtine atau Gordijn. Di tengah 

gordijn selatan dibuat Landpoort (pintu gerbang darat) dan di sebelah utara 

Waterpoort (pintu gerbang laut). Di sebelah kastil kemudian dibuat grachten 

(parit-parit) sesuai dengan suasana kota Amsterdam di Belanda.  

Benteng Batavia sebenarnya terletak di sebelah selatan kastil yang juga 

dikelilingi oleh tembok-tembok dan dipotong oleh parit-parit, dari kastil ada 

jalan menuju keselatan melewati jembatan, terdapat sebuah lapangan Stadhuis 

(Balai Kota), yang sekarang dipakai untuk M useum Fattahilah. 

Batas Utara dan Selatan  kota Batavia pada waktu itu ialah terbentang 

dari pantai utara (Pasar Ikan) sampai sedikit melewati gedung Javanasche 

Bank (sekarang Bank Export-Import). Kali Besar membagi kota menjadi dua 

bagian, yaitu bagian Barat dan bagian Timur. Bagian barat lebih merupakan 

tempat pemukiman golongan rendahan, yang kebanyakan terdiri dari orang 

Portugis dan Cina. Di bagian barat Kali Besar terdapat pasar daging, pasar 
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buah-buahan, dan juga pasar ikan. Terdapat pula gudang-gudang tempat 

penyimpanan makanan.  

Di bagian timur Kali Besar berdiri Stadhuis, dan di sebelah kirinya 

terdapat gereja yang kemudian dibakar habis oleh para prajurit Mataram 

ketika menyerang Batavia. Di sebelah timurnya, terutama di Tijgergracht 

(sekarang jalan Pos Kota) banyak bermukim orang kaya dalam rumah-rumah 

yang besar dan mewah dengan taman-taman yang luas.14  

Penduduk Oud Batavia dibagi dalam beberapa kategori, yaitu Pegawai 

dan tentara VOC; vrijburger atau bekas pegawai dan tentara VOC yang tidak 

kembali ketanah airnya mestizo atau orang yang berdarah campuran Belanda-

Asia; mardijker atau bekas budak yang telah dibebaskan; orang-orang Asia 

(sebagai besar adalah orang Cina); dan berbagai etnis lain di Nuasantara.15 

Orang-orang Belanda, mestizo, dan mardijker, serta para budak yang 

dimiliki tinggal di dalam tembok kota, sedangkan yang lainnya hidup tersebar 

di wilayah sekitarnya (ommelanden). Di dalam tembok kota tidak ada orang 

pribumi bebas merdeka, yang ada di sana hanyalah orang-orang pribumi yang 

menjadi budak. 16 

Iklim di kota Batavia lama sangat buruk, seperti kabut menggelantung 

rendah yang beracun, parit yang tercemar, sehingga membuat kehidupan 
                                                 

14
 A. Hakim, Op. Cit., hlm. 12-13. 

 
15

 Lance Castles, “ The Ethnic Profile of Djakarta, Indonesia”,  vol. 1 (April 1967), hlm. 155.  
 
16 L. Blusse, Op. Cit.,  hlm. 27-29. 
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penduduknya menjadi kurang nyaman. Oud Batavia yang dibangun diatas 

bekas rawa-rawa, menebarkan angin busuk serta menimbulkan banyak 

penyakit, terutama malaria dan kolera, sehingga menyebabkan tingginya 

angka kematian dikalangan Batavia di masa itu mendapat julukan sebagai 

“makam bagi orang-orang Eropa.17 

2. Nieuw Batavia 

VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan Republik Bataaf diubah menjadi 

Koninkrijk Holland, raja Belanda saat itu, Lodewijk Bonaparte, mengangkat 

Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang 

berkedudukan di Batavia. Daendels mendarat di Anyer pada tanggal 1 januari 

1808 dengan instruksi untuk mengorganisasi pertahanan menghadapi Inggris 

dan mengadakan perubahan pemerintahan kolonial sesuai dengan pandangan 

baru. Tepatnya Daendels mengemban tugas utama di bidang militer dan 

ekonomi. 

Kebijakan Daendels yang pertama terhadap kota Batavia yaitu 

memperbaiki keadaan kesehatan dalam kota Batavia. Ia diwajibkan membuat 

usul-usul tentang kemungkinan pemindahan Ibu Kota “kolonial milik Belanda 

di Asia” kearah manapun dibagian pulau Jawa yang sesuai untuk keperluan 

itu. Daerah baru itu diberi nama Weltevreden atau “yang memuaskan hati” 

Daendels memuat rencana besar mengubah Weltevreden menjadi Ibukota 

baru meskipun keadaan keuangan pada waktu itu buruk. 

                                                 
17

 Ibid.,  hlm. 24-26. 
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Mula-mula ia membuat istana baru di dekat tempat parade militer yang 

kemudian bernama Waterlooplein (Lapangan Banteng sekarang). Bahan-

bahan bagunannya diambil dari Kastil Batavia dan bagunan lain dari kota 

lama.18
 Pembagunan istana ini dimulai tahun 1809 dan selesai pada tahun 

1828, dengan uang yang berasal dari wekerno (balai kantor peninggalan), ia 

membangun gedung Societeit de kornelis sebagai pusat rekreasi. 

Tindakan Deandels yang mempengaruhi perkembangan tata kota di 

kemudian hari ialah pembukaan lapangan latihan, yaitu di tempat yang 

berturut-turut pertama Koningsplen pada tahun 1818, tanah lapang Gambir ( 

sekarang Medan Merdeka atau lapangan Monas) sebagai pusat pertahanannya, 

dibangun di Master Cornelis (Jatinegara) yang juga di bangun sekolah arteleri. 

Pembokaran dan perombakan terhadap bangunan yang tidak sehat di kota 

lama Batavia dilakukan secara berangsur-angsur dan penghuninya 

dipindahkan ketempat lain yang sudah ditentukan, yaitu di Selatan 

weltevreden, Rijawijk, dan Noordwijk (sekarang Jalan Veteran dan Jalan 

Juanda). Deandels juga berkeinginan agar kota Batavia yang mendapat 

julukan De Koningin van Ket Costen (Ratu dari Timur), hanya diisi dengan 

bangunan yang indah. 

Weltevreden makin berkembang, rumah opsir Belanda dan sebuah 

tangsi militer kemudian dibangun disekeliling Lapangan Banteng. Tidak 

                                                 
18 Ervantia Restulita L.Sgai, 2002, Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi 

Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.30. 
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ketinggalan, dibangun juga warung kopi di bagian timur sebelah selatan 

lapangan itu, warung kopi itulah yang kemudian menjadi cikal bakalnya 

sebuah Societeit militer, Concordis, yang dibangun dengan megah dan 

mewah. 

Pada masa pemerintahan Deandels, selain perubahan kota, dilakukan 

juga perombakan administratif wilayah Batavia. Dibagi menjadi.19 a) Batavia, 

yaitu kota dan sekitarnya b) Master Cornelis c) Tangerang d) Bogor e) 

Karawang. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, Daendels kemudiaan 

diganti dengan Raffles sebagai Letnan Gubernur Inggris di Hindia Timur. 

Namun demikian, Raffles dan pemerintahannya tidak banyak mengubah 

wajah Batavia Weltevreden, karena kesulitan-kesulitan dibidang keuangan 

membuatnya tidak berdaya.20 

Tindakan Raffles yaitu mengadakan pembenahan administrasi 

pemerintahan, perbaikan pamong-praja, dan mengenai system pajak tanah 

untuk memperbaiki keadaan penduduk pribumi. Ia memberi inspirasi bagi 

Masyarakat seni dan ilmu pengetahuan di Batavia, dengan mengaktifkan 

kembali Het Bataviaasch Genootschap van Kunaten en Wetenschappen 

(Lembaga Kesenian dan Pengetahuan Batavia) yang didirikan sejak tahun 

1776. Ia mendirikan museum dan perpustakaan di gedung yang telah 
                                                 

19
 S,  Graverhege: Martinus Wijhoff, 1927, Encyclopaedie van Nederlandsch -Indie, Zerote 

Deel. hlm 186. Dalam Ervantia Restulita L.Sgai, 2002, Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. 
Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. hlm. 30.  

 
20 A. Surjomihardjo, Op. Cit,. hlm. 31-41. 
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dibangun Deandels, yaitu gedung Harmoni.21 Batavia awal abad XX berhasil 

mendesakkan pamor namanya sebagai “Ratu dari Timur”. Mereka seolah-olah 

keluar dari Lumpur kemiskinan dan masuk kedalam arus kehidupan modern.22
 

 

C. Pemukiman Penduduk 

Salah satu ciri dari suatu perkembangan kota adalah adanya tempat 

pemukiman yang dihuni oleh sekelompok orang. Mereka tinggal di suatu lingkungan 

di salah satu kawasan yang menjadi bagian dari kota. Di situ berbaur berbagai etnis 

dengan karakteristik tersendiri mewarnai perkembangan kota.  

Awal abad XIX, Kota Batavia diwarnai oleh kehadiran empat kelompok ras 

yaitu, Belanda, Indo-Eropa, Cina, Arab, serta Pribumi. Orang pribumi sebagian besar 

tinggal di kampung dan menempati sebagian kecil areal perkotaan, semakin terdesak 

dengan bangsa Eropa yang tinggal di kampung khususnya yang terletak pada jalan-

jalan utama. Akibatnya, perkembangan kota menjadi tidak teratur. Muncul 

permasalahan seperti kekurangan air dan kurangannya perairan, kondisi kehidupan 

tidak sehat, dan kurangnya rumah untuk tempat tinggal.  

Batavia menjadi pusat kekuasaan Belanda, maka administrasi kota 

ditempatkan dibawah birokrasi  VOC. Dengan timbulnya berbagai pemukiman 

penduduk yaitu, orang Eropa, orang Timur Asing, dan juga berbagai suku bangsa di 

Indonesia, kemudian timbul stratifikasi sosial yang berdasarkan ras dan keagamaan.  

                                                 
21

 Ibid.,  hlm. 43. 
 
22

 A. Hanna, op.cit., hlm. 209. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 31

Selama dekade pertama dari berdirinya VOC di Batavia. Aksen utama yang 

membagi perkampungan dalam dinding kota (Intramuros), yaitu sungai Ciliwung 

yang disebut Groote Rivier, oleh Belanda dan Kali Besar oleh penduduk pribumi. 

Tepi Timur dari Sungai Ciliwung adalah lokasi tempat tinggal residen Eropa yang 

besar, sementara tepi barat lebih banyak diisi oleh orang Asia asing. Tetapi sebelum 

tahun 1740, orang Cina telah tinggal menyebar di seluruh kota.23 

Orang pribumi yang dicurigai oleh VOC mempunyai hubungan dengan 

Banten dan Mataram, tidak diijinkan tinggal dekat dinding kota. Mereka tinggal di 

kampung-kampung daerah pinggiran kota (ommenlanden), mendirikan 

perkampungan sendiri dan dikelola oleh kepala mereka sendiri (wijknooster).  Pada 

awal XIX orang Eropa secara hukum menetapkan untuk memasukkan orang Eurasia 

yang jumlahnya kurang dari 50 dari jumlah seluruh penduduk Batavia. Sisa dari 

populasi kota Batavia diisi oleh orang Asing. 

Populasi orang Cina meningkat naik hampir seperempat dari total jumlah 

penduduk, selama abad tersebut, jumlah mereka naik terus, hampir dua kali lipat yaitu 

sekitar 24.000. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi orang Eropa karena kecerdikan 

mereka dalam bidang ekonomi. Namun pada abad sebelumnya, banyak dari orang-

orang Cina tidak bertempat tinggal di kota, tetapi mereka bermukim di daerah 

pedesaan sebagai petani, terutama di Tangerang. 

Peran orang Cina berlanjut membangkitkan kegelisaan dan kecemburuan yang 

amat sangat diantara orang Eropa. Penyebabnya adalah banyak dari orang Cina yang 

                                                 
23

 Ibid, hlm 28. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32

menjadi pemilik tanah yang luas yang mereka beli dari pemerintah Hindia Belanda. 

Meskipun banyak orang Cina yang miskin, atau penjual dijalanan, tidak dapat 

diingkari bahwa sejumlah pedagang Cina yang kaya di Batavia. Orang Cina 

merupakan penduduk yang sungguh-sungguh taat hukum. Mungkin karena mereka 

punya banyak pengalaman tentang kesuksesan yang cepat sebelum mereka, dan juga 

begitu banyak dukungan yang diberikan, seperti kedamaian dan menerima sedikit 

kekuasaan dari dewan Cina.24 

Pejabat-pejabat itulah yang medukung perayaan yang memperkaya kehidupan 

umum di Batavia. Misalnya, teater Cina dipertunjukan ketika kapal-kapal mendarat 

dengan selamat dari Cina. Tiga perayaan tahunan juga dirayakan dengan kemegahan 

yang special yaitu Tahun Baru Cina, Pecun, dan Rebutan atau Pu-du. Perayaan yang 

paling megah adalah perayaan Tahun Baru Cina, yang diadakan selama 12 hari dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Februari dan mencapai puncak dalam perayaan 

Capgomeh.25
 Pemukiman lain di Batavia adalah orang Arab, yang menggantikan 

tempat kaum Moor/India, dalam perdagangan sutra di Pasar Baru, salah satu dari 

pusat perdagangan di weltevreden. Pedangan-pedagang dari Hadramaut mulai 

berdatangan di awal abad XIX dan berdiam di Pekojan, tempat tinggal kaum Moor di 

kota tua. 

                                                 
24

Ririn Murtiningsih, 2002, Kerusuhan Rasial Etnis Di Batavia T ahun 1912. Skripsi Jurusan 
Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 20. 

 
25

 Susan Abeyasekere, Op. Cit., hlm. 60-63. 
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Kelompok etnis asli Batavia adalah suku Betawi, secara umum orang Betawi 

mempunyai beberapa ciri. Pertama, mereka adalah Muslim, yang dalam 

kenyataannya mempunyai reputasi menjadi Islam yang sangat fanatik. Kedua, orang 

Betawi berbicara dengan bahasa mereka sendiri, sebuah dialog dari orang Malaya. 

Orang Betawi secara umum di perkerjakan di jenjang paling rendah dari kehidupan 

sosial di Batavia dan mereka tinggal dikampung-kampung daerah pedesaan.  

Pada abad ini pemilihan wilayah tempat tinggal di kota dihubungkan dengan 

kelompok etnik yang dimiliki. Orang Eropa bertujuan untuk memindahkan 

pemukiman mereka ke arah selatan dalam merangka mencari tanah yang lebih sehat. 

Orang Cina adalah yang pertama ditemukan sangat eksklusif di tempat yang 

dinamakan Chinese Camp (Glodog) yang berada di selatan dinding kota tua. Namun, 

pada abad XIX mereka menyebar keseluruh penjuru kota dan mendirikan pemukiman 

baru didaerah perdagangan, yaitu di Pasar Baru dan Pasar Senen. Kebanyakan dari 

mereka terus tinggal di daerah yang rendah dikota, dimana tempat tinggal mereka 

sangat kumuh dan sering terjadi banjir, serta minimnya jumlah air minum yang sehat. 

Orang pribumi kemudian mengisi dua per tiga dari jumlah populasi kota. 

Rumah-rumah mereka kebanyakan terbuat dari kayu, jalinan bambu dan atap ilalang, 

dikelilingi oleh kebun yang menyediakan bahan makanan dalam bentuk unggas, 

buah, sayuran bagi mereka. Di wilayah yang dipadati rumah-rumah penduduk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34

pribumi terdapat pondok atau rumah-rumah tumpangan tempat para kuli biasa tinggal 

bersama.26 

 

D. Demografi 

Di antara suku bangsa di Batavia abad XX, Batavia mengalami trasformasi 

yang paling menarik. C.S.W. van Hogendorp menyatakan bahwa orang Makassar, 

Bali, dan penduduk pribumi lainnya meleburkan diri dengan orang Jawa (Jawa dan 

Sunda). Mereka telah mengadopsi adat istiadat dan keadaan setempat. Van der Aa 

menyatakan bahwa para imingran tersebut banyak kehilangan cirri asli dari nenek 

moyangnya, melalui berbagai cara seperti kawin campur, melebur menjadi satu 

bangsa.27   

Golongan Timur Asing seperti Cina sukar berbaur atau berasimilasi dengan 

penduduk pribumi. Yang sering terjadi adalah pengaambilan “Nyai”. Kebiasaan ini 

dilakukan oleh orang Cina maupun Eropa. Tetapi kebiasaan mengambil Nyai mulai 

berkurang bila dibandingkan tahun-tahun atau abad-abad sebelumnya. Walaupun 

golongan Cina sukar berasimilasi, tetapi ada juga orang Cina yang meleburkan diri 

menjadi orang Betawi.  

Pada awal tahun 1623, De Han, melaporkan jumlah penduduk Batavia adalah 

6.000 orang. Jumlah itu meningkat menjadi 8.000 orang pada akhir tahun 1623 dan 

pada tahun 1638 menjadi 12.000 orang. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk per 

                                                 
26

 Ibid.,  hlm. 63-71. 
 
27

 Lance Castles. Op. Cit., hlm. 153-204.   
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tahun adalah 2,9 dalam periode tersebut. Pada tahun 1700-1730 jumlah penduduk 

Batavia berkembang menjadi sekitar 30.000-35.000 orang. Radermacher dan van 

Hogendrop pada tahun 1779 dalam laporannya memperkirakan bahwa penduduk kota 

Batavia dan sekitarnya berjumlah masing-masing 12.121 dan 160.986 orang.28
 

Berkurangnya jumlah penduduk diakibatkan adanya peristiwa pembantaian massal 

terhadap orang-orang Cina pada tahun 1740.     

Raffles melaporkan bahwa tidak kurang dari 1,1 juta orang telah meninggal 

selama periode 1730-1752 akibat menurunya jumlah penduduk Batavia, pemerintah 

kolonial Belanda mulai mengimpor budak, pekerja Cina, serta buruh-buruh baru 

sebagai penggantinya. Pada abad XIX, menurut Raffles penduduk Batavia dalam 

tahun 1815 adalah 332.015 jiwa. Bila dibandingkan dengan data yang dilaporkan 

Radermacher dan van Hogendorp, maka data yang dilaporkan Raffles masih lebih 

akurat. Pada tahun 1846, Bleeker, yang tekun mempelajari demografi pulau Jawa, 

mengumpulkan data tentang penduduk dan menyatakan tidak kurang dari 283.517 

jiwa yang tinggal di Batavia dan sekitarnya.29 

Peluang dan gejala dan asimilasi dari penggambaran diatas, dapat dilihat dari 

konteks perkawinan. Di pihak lain, proses migrasi di Batavia tetap berangsur terus, 

sehingga masing-masing identitas migran baru akan tetap tampak menonjol terutama 

orang Sunda dan Jawa. Keadaan ini semakin marak dengan pembangunan pelabuhan 
                                                 

28
 P de Roo de la Faille, Hal Ihwal Kota Betawi Semasa Dahoeloe. (Weltevreden : 

Volkslectuur), 1920, hlm. 58-64. 
 
29

 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia), 1987, hlm. 26-28. 
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Tanjung Priok,30 akibatnya dengan singkat merubah ciri Batavia menjadi “Melting 

Pot”.31  

Tingkat pertumbuhan penduduk Batavia tinggi, kemungkinan berhubungan 

dengan kota Batavia sebagai pusat ekspansi urban. Batavia banyak menerima imigran 

dari seluruh wilayah Hindia Belanda. Imigran itu banyak berasal dari wilayah Jawa 

Barat seperti Bogor, Bandung, dan Cirebon. Migrasi ini berkaitan dengan faktor 

pendorong, yaitu semakin menyempitnya lahan pertanian yang mereka miliki dan 

terjadinya konflik sosial di desa, ditambah lagi faktor penarik, yaitu 

berkembangannya pembangunan di Batavia, yaitu misalnya, pembagunan Pelabuhan 

Tanjung Priok, pembagunan trem kereta api, dan ketersedian Batavia akan fasilitas 

umum. 

Sejak awal, Belanda telah menerapkan pola kebijaksanaan pemisahan yang 

tajam diwilayah jajahanya, yang melahirkan stratifikasi sosial yang bertumpu pada 

garis warna kulit dan agama. Penduduk kota Batavia terdiri dari bangsa Eropa dan 

non Eropa, antara Kristen dan non Kristen. Pembagian ini juga tercermin di dalam 

praktek perlakuan hukum. 

Dalam hal status sipil, warga masyarakat dibagi atas pegawai VOC, orang 

bebas atau budak. Atas dasar warna kulit, penduduk dikelompokkan dalam bangsa 

Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Istilah Timur Asing pada masyarakat VOC juga 

                                                 
30 A. Surjomihardjo, Op. Cit,. hlm 31. 
 
31

 M. Fauzie Syuaib,“Masyarakat Betawi dan Perkembangan Kota Jakarta”, dalam Pontjo 
Sutowo, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Bangsa di Jawa, (Jakarta : Yayasan Festival 
Istiqlal), 1996, hlm 48. Melting Pot adalah tempat membaurnya suku bangsa. 
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dikenakan pada penduduk pribumi Indonesia non Batavia, yaitu yang berasal dari 

wilayah timur Indonesia, seperti Ambon, Banda, Bali, Makasar, Timur, dan lain-lain. 

Tetapi setelah tahun 1818 pengertian Timur Asing ini secara ketat mengacu hanya 

kepada orang Asia terutama Cina, Arab, dan Moor.32
 

Penduduk asli sekarang dikenal sebagai orang Betawi, umumnya tinggal 

dipinggiran Batavia, sedang yang tinggal di wilayah pusat Batavia adalah penduduk 

pendatang. Jumlah penduduk asli Betawi menduduki urutan kedua dari kelompok 

suku bangsa Sunda yang menjadi penduduk Batavia. Jika dibandingkan dengan total 

penduduk, jumlah penduduk Batavia asli kurang dari seperempatnya. 

Migrasi orang Sunda ke Batavia disebabkan jaraknya yang dekat dengan 

Batavia. Penduduk lainnya yaitu orang Cina dan Tmur Asing lainnya menempati 

urutan ketiga sesudah orang Sunda. Pada tahun 1911 diperkirakan sekitar 40% 

penduduk Batavia adalah migran.   

   

E.  Kehidupan Sosial Ekonomi 

             Sejak terbitnya laporan H.F Tillema pada kongres internasional pemukiman 

di Schveningen tahun 1913, kampung-kota di Batavia dikenal sebagai bagian 

karesteristik urban,33
selain kondisi sanitasi yang buruk. Kehidupan ekonomi kota 

                                                 
32 Mona Lohanda, Unsur Non Pribumi di Batavia pada Abad Ketujuhbelas. dalam R.Z. 

Leirissa, Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta : Depdikbud RI), 1997, hlm. 81.  
 
33

 A. Bagoes P.  Wiryomartono, Seni Bangunan dan Seni Bina kota di Indonesia: Kajian 
Mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota Sejak Peradaban Hindu-Budha, Islam Hingga 
Sekarang, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1995, hlm. 182-183. 
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lapisan bawah merupakan ekonomi informal, yang lahir dari tradisi pasar tradisional 

dimana kegiatan ekonomi dilakukan secara interaktif; dimana barang atau jasa 

dijajakan di tempat strategis (kaki lima, persimpangana jalan atau dipusat keramaian) 

atau dijajakan dari rumah ke rumah (asongan). 

             Penduduk pribumi mendapatkan penghasilan berdagang dari hasil bumi, 

produksi kerajinan, dan pemberian pelayanan, seperti mengemudi sais/kusir kereta 

sado, kuli, penjahit, tukang sepatu, tukang kayu, pembatu rumah tangga, 

binatu/tukang cuci pakaian, pembuat pelana dan pedati, buruh diindustri rakyat, yaitu 

memproduksi topi dan kaset. Diantara mereka ada juga yang menjadi pegawai kantor 

rendahan, seperti pengatar surat dan pegawai kantor, sedangkan yang lain melakukan 

usaha sendiri, seperti pedagang keliling.34 Mereka ini biasanya tinggal dikampung 

yang berdekatan dengan daerah tempat tinggal orang Eropa. 

             Pendapatan kalangan bawah ini tidak tetap, kerena pekerjaan mereka 

serabutan dan hanya cukup untuk makan. Pendapatan mereka sering tidak mencukupi 

untuk makan maka mereka terpaksa makan gandum, bongkol pisang dicampur 

dengan pepaya muda untuk mengisi perut.35 Kebanyakan wanita yang berkerja 

sebagai pembantu dan inang pengasuh membawa pengaruh yang besar bagi para 

majikannya. Sebagian dari hasil pengaruh mereka, kehidupan orang Eropa dan Cina 

jadi lebih ke-Indonesiaan, seperti memakai sarung di rumah, tidur siang, dan bergaul 

                                                 
34 Susan Abeyasekere, Op. Cit., hlm. 48-49. 
 
35

 Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah DKI Jakarta 1957, (Jakarta: 
Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 155. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 39

dengan kalangan penduduk pribumi. Selain para nyai juga membawa perubahan 

dalam interaksinya dengan majikan dan masyarakat sekitarnya. Para nyai tersebut 

memperkenalkan hal-hal baru yang mereka peroleh sebelumnya; memeerkenalkan 

etika barat, minuman keras, busana, kesehatan/kebersihan.  

Orang Eropa lebih senang dengan makanan tanah airnya, seperti mertega, 

anggur dan berbagai jenis bir, kentang, ikan salmon schoohoven dengan harga f.10 

per ekor yang dikirim ke Hindia Belanda dalam lemak domba dalam kalengan 

timah.36
 Namun sering kali barang-barang kebutuhan orang Eropa sangat tergantung 

pada situasinya, jika mentega habis atau kapal yang datang membawa beberapa tong 

atau peti mentega, maka harga makin naik, sebaliknya jika kiriman dari orang Eropa 

lancar maka harga akan kembali normal kembali. Dari situ terlihat jelas bahwa orang 

Eropa lebih makmur dan penghasilannya jauh di atas penduduk pribumi, yang 

hidupnya kebanyakan miskin, kekurangan gizi dan pangan akibat minimnya 

kepemilikan modal dan kesempatan kerja yang ada. 

Kehidupan golongan Timur Asing dan orang Cina secara umum mereka 

banyak bergerak di perdagangan dan kaya, tetapi yang miskin pun juga ada, yang 

bekerja sebagai buruh, pedagang kecil dan pekerjaan kasar yang lainnya. Keadaaan 

dan pendapatan mereka tidak jauh berbeda dengan bumiputra, begitu pula dengan 

                                                 
36 Ibid. 
. 
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golongan Indo kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menganggur bahkan 

tidak sedikit yang berkerja di daerah “hitam”.37 

Menurut laporan Meyer Ranneft Huender; diperhitungkan bahwa 

penghasilan satu keluarga bumiputra di untuk satu tahun f.225, jadi dalam sebulan 

mereka berpenghasilan f.18,75. sebagian lagi berpenghasilan dalam satu tahun f.45, 

jadi dalam sebulan hanya berpenghasilan f.3,75 belum termasuk potongan pajak 

sebesar 10%, tidak dijelaskan pendapatan tersebut didapat dari bekerja di sektor apa? 

Sedangkan seorang Belanda pendapatannya f.9000-lebih dari f.10.000, tergantung 

dari posisi dan kedudukannya. Jika seorang Belanda pendapatannya kecil maka 

prosentase untuk pajak kecil dibawah 10%.38 

Pendapatan bumiputra yang kecil masih harus dikenai pajak 10%, 

sedangkan bagi golongan Belanda diberikan dispensasi. Keadaan ekonomi yang berat 

sebelah semakin terasa lebih berat. Tidak mengherankan bila untuk perbaikan sanitasi 

dan rumah mereka tidak memiliki anggaran, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan 

perut saja merka harus sekuat tenaga banting tulang. Rumah-rumah mereka jauh dari 

sehat keadaannya menyedihkan. Status sosial mereka tidak pernah bisa naik. Hal 

utama adalah memenuhi kebutuhan pokok, sarana permahan bukan hal yang utama, 

perumahan menjadi barang mahal dan elit. Sebagaimana halnya perumahan, tingkat 

pendidikan mereka pun masih rendah, lebih menekankan pendidikan agama karena 

                                                 
37 Suhartono dan Sugijanto Padmo, Jalan Trem di Kota Jakarta 1915-1942: Suatu Analogi 

Terhadap Perluasan Ekologi dan Aspek-Aspek Sosial- Ekonominya, (Yogyakarta: Laporan Penelitian, 
Fakultas Sastra-UGM, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1983, hlm.20-22. 
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 Lihat Proyek Penelitian dan Pencatatan Daerah, Op. Cit. hlm. 114. 
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tidak perlu duduk dibangku sekolah dapat diduga kebanyakan mereka tidak 

bersekolah dan pengetahuan tentang kesehatan sangat minim. Keadaan ini merupakan 

“lingkaran setan” kemiskinan, mereka tidak mampu berkompetisi. Mereka tidak lebih 

dari “penonton” dan masyarakat yang terpinggirkan, sampai sekarang terutama orang 

Betawi kebanyakan bekerja di sektor jasa dan pekerja kasar lainnya. Putra asli Betawi 

yang menjadi pejabat tinggi dapat dihitung dengan jari. 

Dibukanya pelabuhan baru di Batavia tahun 1877 yaitu yang kemudian 

dikenal Pelabuhan Tanjung Priok, maka Batavia mengalami peningkatan ekonomi, 

yaitu dengan perkembangan infrastruktur di dalam kota Batavia. Banyak 

bermunculan kantor firma perdagangan Eropa untuk menggantikan peran gedung-

gedung perdagangan yang berasal dari XVIII. Bank-bank dan kelompok asuransi 

Eropa pun tumbuh bersamaan dengan gedung-gedung yang mengagumkan dikota 

Batavia.39
 

             Bersamaan dengan pembukaan Pelabuhan Tanjug Priok, maka berkembang 

pula lalu-lintas jaringan telepon, telegram (dibuka pertama kali tahun 1857 yang 

menghubungkan Batavia dan Buitenzorg), dan lalu-lintas pos. Pada tahun 1873 

dibuka jaringan kereta api pertama kali yang menghubungkan Batavia dan 

Buitenzorg.40
  

             Orang Cina yang mendominasi kelompok masyarakat Asia di Batavia, berada 

di tengah struktur masyarakat Betawi, kecerdikan mereka dalam berdagang tidak 
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 Ibid, hlm. 53.  
 
40

 “ Profil Propinsi”, Op. Cit., hlm. 20. 
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jarang menimbulkan kecemburuan dari orang pribumi dan Belanda/Eropa lainnya. 

Kondisi kehidupan pada masa ini tidak jauh berbeda dibandingkan pada periode 

tanam paksa. Penduduk pribumi tetap sebagai bagian masyarakat yang lebih sering 

dimanfaatkan dibandingkan mendapat manfaat dalam segala bidang. 

 

F. Migrasi dan Populasi Penduduk di Batavia Awal Abad 20 

Pada tahun 1619, ketika Belanda merebut Jayakarta dan mendirikan kota 

Batavia sebagai pangkalan utama operasi mereka di Hindia Timur, daerah yang 

terletak di bagian tengah pantai utara Jawa Barat ini merupakan daerah yang jarang 

penduduknya dan diapit oleh dua kesultanan, yaitu Banten dan Cirebon. Dengan 

alasan keamanan, penguasa kota Batavia tidak mendorong penduduk dari daerah 

pedalaman (yang mereka sebut dengan “orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur, 

ataupun Sunda) untuk menetap di dalam dan di sekitar kota. Sebaliknya, selama dua 

abad populasi kota telah diisi dengan penduduk yang berasal dari wilayah-wilayah 

yang jauh dari Batavia. 

Jan Pieterszoon Coen  memulai kebijakan ini dengan mendorong orang-orang 

Tionghoa selain juga orang-orang Banda yang telah ditaklukkan, untuk menetap di 

Batavia.41
 Tentara bayaran dari Jepang juga merupakan unsur penting pada masa-

masa awal ini, sampai dengan penutupan Jepang pada tahun 1636 yang memutus 

                                                 
41

 F.  de Haan, 1935, Oud Batavia, Vol.  I, hlm. 371. Dalam Ervantia Restulita L.Sgai, 2002,  
Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. hlm. 65. 
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pasokan penduduk. Para penduduk bebas lainnya adalah orang-orang “Moor” (orang 

Muslim dari India Selatan), Melayu, Bali, Bugis dan Ambon. Meskipun demikian, 

jumlah penduduk bebas di Batavia lama secara umum jumlahnya kalah besar jika 

dibandingkan dengan para budak. 

Perkembangan selanjutnya, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Nias, 

Kalimantan dan Pampanga di Luzon turut menyumbang bagi pasokan budak. Tetapi, 

sumber-sumber utama yang secara konsisten menjadi pemasok budak adalah Bali dan 

Sulawesi Selatan.42
 Orang-orang bebas di Batavia yang berasal dari berbagai macam 

kelompok etnis pada umumnya bertempat tinggal di kampung-kampung (wijken) 

yang disediakan untuk mereka. Mereka hidup di bawah perlindungan kepala 

kampung, yang disebut dengan Mayor, Kapten, dan sebagainya. Gelar militer ini 

sesuai dengan kenyataan bahwa setiap kelompok etnis diharapkan untuk dapat 

menyediakan pasukan milisi. Efektifitas dari pasukan-pasukan milisi tersebut secara 

militer berbeda dari satu etnis dengan etnis yang lainnya dan dari satu periode ke 

periode lainnya.43 

Sistem tersebut telah memperkuat dan memperjelas pemisahan diantara 

kelompok-kelompok etnis yang ada, jika sebuah kelompok etnis tidak cukup banyak 

untuk membuat kompi mereka sendiri, mereka digabungkan dengan kelompok etnis 

lain. Kadangkala penggabungan tersebut dilakukan secara acak. Orang Papanger 

                                                 
42

 Ibid ,  hlm. 349. 
 
43 De Haan, Op. Cit.,  Vol. I hlm. 365-368. 
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digabungkan dengan orang Banda, dan selanjutnya orang Moor digabungkan dengan 

orang Papanger. Pada awal abad kedua puluh, para penjaga balaikota Batavia masih 

disebut dengan Papanger, meskipun pada masa itu arti dan istilah tersebut telah 

dilupakan.44
 

Dihapuskannya perdagangan budak, Jawa menggantikan pulau-pulau lain 

sebagai sumber utama bagi imingran yang masuk ke Batavia. Selama abad ke-19 

kemungkinan hanya terjadi sedikit perpindahan penduduk karena populasi orang 

Indonesia di Batavia hanya bertambah dari sekitar 45.000 orang pada tahun 1815 

menjadi 72.000 pada tahun 1893. Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah 

daripada tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah daripada tingkat 

pertumbuhan penduduk Pulau Jawa secara keseluruhan. 

Pada sisi lain, jumlah imigran Eropa, Tionghoa dan Arab meningkat pada 

akhir abad ke-19. pembangunan pelabuhan Tanjung Priok, perluasan fungsi 

pemerintah di bawah penaruh Politik Etis, dan pertambahan penduduk Jawa yang 

cepat telah menyebabkan terjadinya gelombang pertama imigrasi secara besar-

besaran dari daerah pedalaman.  

Gelombang imigrasi tersebut telah merubah karakter penduduk, melipat 

gandakan jumlahnya, dan menimbulkan situasi seperti yang tercermin dalam laporan 

sensus tahun 1930. Pada tahun 1930 banyak wilayah Jakarta sekarang, termasuk 

wilayah pinggiran Meester Cornelis (Djatinegara), yang tidak termasuk wilayah kota 

                                                 
44 F.  De Haan, “De Laatste der Mardijkers”, Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde, 

Vol. LXXIII, 1917, hlm. 220. 
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Batavia. Wilayah Meester Cornelis baru dimasukkan kedalam wilayah kota Batavia 

pada tahun 1935.45 Walaupun belum dilakukan penyesuaian batas wilayah 

sebagaimana mestinya, wilayah pinggiran yang dimasukkan ke dalam wilayah kota 

kurang lebih sama dengan wilayah sensus 1930 yang ditunjukkan dalam Tabel 1  

Tabel 1 
Populasi Penduduk di Wilayah Pinggiran 

Jakarta pada tahun 1930 

 Pribumi Tionghoa Lain-lain Jumlah 

Distrik Mr. 
Cornelis di luar 
kota wilayah kota 
Mr. Cornelis 
 
Sub-distrik: 
Tjengkareng 
Kebajoran 
Duizen Eilanden 
Kebondjeroek 
 
Tanah-tanah 
partikelir 
Tjilintjing, 
Togeo Oost, 
Togeo West, 
Togeo Batoe 
Bamboe 
 

12.174 
 
 
 
 
 
 
42.188 
41.227 
2.473 
 
31.279 
 
2.412 

 503 
 
 
 
35 
11 
- 
 
60 
 
- 
 
 
 

127.484 
 
 
 
46.910 
42.478 
2.473 
 
31.703 
 
2.764 

243.752 9.422 638 53.812 

Sumber: Volkstelling 1930, Vol. I, Tabel 1 dan 7.46 

Laporan sensus tidak memberikan gambaran sepenuhnya tentang perbedaan 

etnis sampai ketingkat sub-distrik, tetapi menyediakan cukup data untuk membuat 

perkiraan yang cukup akurat tentang komposisi penduduk di daerah pinggiran. Di 

distrik (kawedanan) Meester Cornelis, di luar wilayah kota, terdapat 113.200 orang 

                                                 
45

 Ibid hlm 13. 
 
46 Handinoto,  Daendels dan Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda Abad 19, dalam 

Majalah Dimensi Arsiektur 20/Ars Desember 1994. 
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Betawi, 10.407 orang Sunda dan 2.613 orang dari suku-suku lainya. Di wilayah  

Kepulauan Seribu (Duizend Eilanden) terdapat 1.923 orang Betawi, 268 orang Sunda, 

243 orang Jawa dan 37 orang Melayu. Di distrik Kebajoran, yang terdiri dari sub-

distrik Kebondjeroek dan Kebajoran serta dua sub-distrik lainnya yang sekarang tidak 

termasuk wilayah Jakarta, terdapat 143.221 orang Betawi dari keseluruhan penduduk 

yang berjumlah 145.505. 

Distrik Tangerang (sub-distrik Tjengkareng termasuk di dalamnya) terdapat 

108.345 orang Sunda, 86.921 orang Betawi dan 1.667 orang-orang lainnya. Karena 

Tjengkareng terletak di sebelah timur Tangerang ke arah Jakarta dan seluruh 

wilayahnya berada di sebelah timur sungai Cisadane, dan secara linguistik juga 

merupakan daerah perbatasan, sub-distrik tersebut kemungkinan seluruh 

penduduknya merupakan orang Betawi. Wilayah Tjilintjing kemungkinan besar 

mayoritas penduduknya adalah orang Betawi kecuali sebuah komunitas kecil 

masyarakat Tugu yang berpenduduk 160 orang Kristen.  

Berubahnya batas-batas wilayah, dengan berdasarkan hasil sensus 1930 

akan sulit untuk menghitung secara tepat jumlah penduduk Djakarta Raya yang lahir 

di luar daerah. Tetapi diperkirakan jumlah totalnya sekitar 172.200 orang pribumi.47 

Dari jumlah ini, 125 orang berasal dari Jawa Barat, 27.800 dari Jawa Tengah dan 

13.100 orang dari Pulau-Pulau Luar (Jawa). Hal ini berlawanan dengan pola migrasi 

pada abad kedelapan belas. Migrasi penduduk yang berasal dari pedalaman sekarang 

                                                 
47 Volkstelling 1930, Vol. I, hlm. 22-27. 
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jauh mengalahkan migrasi dari daerah pantai. Selain itu, berbagai pulau-pulau luar 

sekarang memberikan konstribusi dalam perbandingan yang berlawanan dengan 

konstribusi mereka dalam masa perdagangan budak. 

Pada tahun 1930, orang Bali, Sumbawa dan Pampanger hampir tidak tersisa. 

Orang Bugis dan Makasar masih ada, namun jumlahnya hanya sedikit. Orang Melayu 

dan Ambon yang selalu ada dimana-mana menjembatani kedua era ini, sementara 

orang-orang yang berasal dari pulau-pulau luar lainnya mulai berdatangan. Secara 

berurutan mereka itu kurang lebih adalah; orang Manado (yang sebagaimana orang 

Ambon Protestan, menjadi anggota tentara Hindia Belanda), orang Minangkabau 

(terutama di bidang perdagangan dan pekerjaan intelektual), serta Batak. Dilaporkan 

bahwa orang Batak pertama kali datang pada tahun 1922.48 Jumlah imigrasi dari 

Pulau-pulau luar yang baru ini masih sangat sedikit. Perbandingan antara orang 

Belanda dengan orang Minangkabau pada tahun 1930 adalah sepuluh banding satu.  

                                                 
48

 S.  K. Bonar, 1961, Permulaan dan Perkembangan H. K. B. P. Dalam Seratus Tahun 
Kekristenan dalam Sedjarah Rakjat Batak , Jakarta,  hlm. 56. Dalam Ervantia Restulita L.Sgai, 2002,  
Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. hlm. 97. 
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BAB III 
 

PERKEMBANGAN KOTA BATAVIA AWAL ABAD 20 
 

A.  Administratif 
 

Administrasi sebelum tahun 1900 di wilayah Hindia Belanda, khususnya 

di Batavia. Pada masa pemerintahan VOC dan kemudian dilanjutkan pemerintah 

kolonial Belanda, masih tetap mempertahankan struktur pemerintahan pribumi, 

sehingga Belanda dapat memerintah rakyat melalui para pemimpin mereka 

sendiri. Tujuan akhirnya adalah untuk mempermudah perekrutan produk-produk 

pertanian rakyat pribumi yang laku untuk eksport . Dalam hubungan ini, Belanda 

menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi bekerjasama 

dengan rakyat untuk menghasilkan produk-produk. Para penguasa daerah itu 

diberi gelar regent (bupati) oleh VOC.   

Bagan 1  Struktur Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda 1 
 

 

                                                 
1
 Handinoto dan Paulus H. Soehargo, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial 

Belanda di Malang, (Yogyakarta : Andi), 1996, hlm 38. 

GUBERNUR JENDERAL 

IN LANDS BESTURE GEMEENTE 

WALIKOTA 
 
 

PENASEHAT 

(PERORANGAN) 
DEWAN KOTA 

BUPATI 

(REGENT) 

PATIH  

WEDAN A 

(K EPALA DISTRIK) 

LURAH 

(WIJKMEESTER) 
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Pada masa pemerintahan gubernur jenderal Herman Willem Daendels 

(1808-1811), sistem pemerintahan daerah yang telah dibangun oleh VOC 

ditiadakan. Ia menjalankan sentralisasi kekuasaan di Batavia dan memperkuat 

kontrol administratif serta keuangan  bagi para penguasa pribumi. Pada masa 

pemerintahan gubernur jederal G.A. Baron van der Capellen (1818-1826), 

tepatnya pada tahun 1819, para asisten residen mendapat kekuasaan atas daerah 

yang setingkat dengan kabupaten, sehingga dalam setiap residensi terdapat tiga 

atau lima asisten residen.  

Pada tahun 1820,  gelar dan posisi bupati di Jawa diratifikasi (dikukuhkan). 

Ratifikasi itu memperkuat kedudukan bupati sebagai orang pertama dalam suatu 

kabupaten, dan di bawah perintah residen. Dalam urusan dengan penduduk 

pribumi, bupati adalah penasehat asisten residen. Tugas-tugas utama bupati adalah 

mengawasi pertanian, keamanan, kesehatan, pengairan, perawatan jalan, dan 

pemungutan pajak dalam wilayah kabupaten.18 Demikianlah, pemerintah kolonial 

Belanda telah memerintah dengan cara indirect rule. Pemerintahan pribumi 

(Inlandsch Bestuur) atau pangreh praja melaksanakan perintah-perintah dari 

pemerintahan Eropa (Binnenland Bestuur) untuk pengaturan urusan-urusan yang 

berhubungan dengan penduduk pribumi. 

Kekuasaan sentralistis Belanda diperkuat lagi dengan pemberlakuan 

Reglem ent op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indië yang dimuat dalam 

staatsblad 1855 No. 2. Menurut peraturan tersebut Hindia Belanda adalah suatu 

gecentraliseerd geregeerd land (suatu wilayah yang diperintah secara sentralistis). 

Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan yang sentralistis ini, dilaksanakan pula 
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dekonsentrasi, yaitu pelimpahan tugas pemerintahan dari aparatur pemerintah 

pusat kepada para pejabat pusat yang berkedudukan lebih rendah secara hirarkis. 

Para pejabat pusat itu disebar di seluruh wilayah negara, dan masing-masing 

mendapat tugas untuk mengelola pemerintahan di lingkungan wilayah tertentu. 

Lingkungan wilayah jabatan ini disebut daerah administratif. 

Berdasarkan pada peraturan tadi, Jawa dibagi dalam daerah-daerah 

administratif yang disebut gewest (residensi – dipimpin oleh seorang residen). 

Setiap gewest mencakup beberapa afdeeling (setingkat dengan kabupaten 

dipimpin oleh seorang asisten residen), district (setingkat dengan kawedanan- 

dipimpin oleh seorang controleur), dan onderdistrict (setingkat dengan kecamatan 

dipimpin oleh seorang aspirant controleur).  

Berdasarkan Ordonansi (Undang-undang) tanggal 18 Maret 1905, Kota 

Batavia pada tanggal 1 April 1905 ditetapkan sebagai sebuah daerah lokal, yang 

mempunyai kewenangan mengatur keuangan sendiri, berikut Dewan Daerah yang 

berdiri sendiri dengan nama: Gemeente Batavia. Ini adalah Gemeente pertama 

yang dibentuk di Hindia-Belanda. Luasnya ketika itu kurang lebih 125 km per 

segi, belum termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk Batavia (kini Pulau Seribu).
2
 

 

 

                                                 
2 Willard A. Hanna, Hikayat Jakarta, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesian), 1988, hlm. 

190-200. 
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Bagan 2 Struktur Pemerintahan Kotamadya (GEMEENTE)3 

 

Sebelumnya, tahun 1904 ada ketentuan baru bahwa untuk "Gemeente" 

tertentu oleh Gubernur-Jenderal dapat diangkat seorang Ketua Dewan 

"Gemeente" tersendiri. Ketua Dewan yang diangkat itu memakai sebutan 

Burgemeester (Walikota). Burgemeester Batavia pertama-yang diangkat oleh 

Gubernur-Jenderal pada tahun 1916 adalah Mr, G.J. Bisschop (nama 

Burgermeester Bisshopplein kemudian diabadikan untuk jalan yang sekarang 

menjadi JI Taman Suropati).4  

Disamping jabatan Burgemeester, ada pula jabatan "Loco-burgemeester" 

(Wakil Walikota). Beberapa tokoh bangsa Indonesia yang pernah duduk sebagai 

anggota Gemeente Batavia, antara lain: Prof. Dr. Sardjito (almarhum), bekas 

                                                 
3
 Ibid. 

 
4
 Abdurachman Surjomiharjo, Pemekaran Kota Jakarta. (Jakarta: Dinas Museum & 

Sejarah Jakarta), 1973, hlm.31. 
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Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Husein Djajadiningrat (almarhum), 

Sutan Mohammad (almarhum), Abdulmoeis (almarhum), dan yang paling terkenal 

adalah Mohammad Husni Thamrin (almarhum). 

Husni Thamrin yang asli putra Betawi pernah pula menjabat Loco-

burgemeester dari Batavia, merangkap anggota Volksraad Kantor Sekretariat 

Gemeente Batavia hingga tahun 1912 di Binnen Nieuwpoortstraat (Gedung 

Balaikota pada masa Pemerintahan V.O.C. Tahun 1913, dan Binnen 

Nieuwpoortstraat lalu pindah ke Tanah Abang Barat No. 35, dan sejak 1919 

hingga kini pindah di Koningsplein Zuid 9, yaitu Balaikota sekarang di Jl 

Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat). 

Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda abad ke-19, Stad (kota) Batavia 

dengan daerah-daerah sekelilingnya merupakan suatu Karesidenan, yang dipimpin 

oleh seorang residen. Daerah administratip Karesidenan Batavia ini dibagi pula 

secara administratip dalam lingkungan-lingkungan yang lebih kecil, yang disebut 

"afdeling".
5
 Sampai permulaan abad ke-20, Karesidenan tersebut terdiri dari lima 

wilayah, yakni: 

1. Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia (Kota dan pinggiran 

kota Batavia), 

2. Afdeeling Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), 

3. Afdeeling Tangerang, 

4. Afdeeling Buitenzorg (sekarang Bogor), 

5. Afdeeling Krawang. 

                                                 
5
 Mona Lohanda, Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia, (Jakarta: Masup), 2007,  

hlm. 195. 
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Afdeling "Stad en Voorsteden van Batavia" dikepalai seorang Asisten 

Residen. Afdeling ini dibagi lagi menjadi 4 distrik, yaitu: Distrik Penjaringan, 

Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang. Termasuk pula dalam afdeling ini 

pulau-pulau di Teluk Batavia dan sebelah Utaranya (sekarang Kabupaten 

Administratif Kepulauan Seribu). Di awal abad ke-20 ini Keresidenan Batavia 

meliputi wilayah yang cukup luas, sampai ke Bogor, Tangerang dan Krawang. 

Selain itu masih juga mencakup pulau-pulau yang ada di teluk Jakarta. Kota 

Batavia juga ditetapkan sebagai ibu kota Keresidenan. 

Undang-undang desentralisasi tahun 1903 dilaksanakan lebih lanjut 

dengan Decentralisatiebesluit (Staatsblad 1905 No. 137) dan Locale 

Radenordonnantie (Staatsblad 1905 No. 181). Berdasarkan pada kedua peraturan 

ini, daerah yang diberi keuangan sendiri disebut Locaal Ressort, dan dewannya 

disebut Locale Raad yang dapat dibedakan dalam Gewestelijke Raad (dewan 

keresidenan) dan Plaatselijke Raad (dewan yang dibentuk untuk bagian dari 

gewest / keresidenan). Dewan untuk bagian dari gewest yang berbentuk kota 

dinamakan Gem eenteraad. Demikianlah, sesuai dengan peraturan-peraturan 

tersebut dibentuk berbagai daerah dengan keuangan dan aparatur pemerintahan 

daerah sendiri.
6
 

Untuk memudahkan roda pemerintahan, maka Batavia dibagi dalam dua 

distrik dan Kepengurusan administratif di Batavia berdasarkan Staatsblad 1908 

no. 79 dibagi menjadi dua distrik yaitu distrik Batavia (daerah Kota Lama) dan 

distrik Weltevreden (daerah Menteng dan Gondangdia), yang masing-masing 

                                                 
6
 Ibid. hlm. 171.  
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membawahi onderdistrik dan enam onderdistrict yang masing-masing di kepalai 

oleh W edana dan asisten-wedana.
7
  

Kepala dari tiap-t iap distrik adalah wedana, sementara itu onderdistrik 

Mangga Besar dan Gambir dibawah wewenang onderdistrik dan diatur oleh 

asisten wedana. Kekuasaan yang mengatur wedana adalah ditangan patih secara 

politioneel atau kekuasaan politik.
8
  Tiap-t iap onderdistrict dibagi lagi dalam wijk 

yang berjumlah 27 buah dan masing-masing dibagi dalam kampung sebagai unit  

yang terkecil, maka pembagian Batavia adalah sebagai berikut: 

1. Distrik Batavia 

Distrik ini membawahi tiga onderdistrik, yaitu: 

a. Onderdistrik Mangga Besar, yang membawahi 5 Wijk, yaitu: 

Mangga Dua, Kebun Jeruk, Pasar Baru, Gunung Sahari, dan Kebun 

Kelapa. 

b.  Onderdistrik Penjaringan, yang membawahi 4 Wijk, yaitu: 

Penjaringan, Jembatan Lima, Krukut dan Angke Duri. 

c. Onderdistrik Tanjung Priok, yang membawahi 2 Wijk, yaitu: 

Tanjung Priok dan Ancol. 

2. Distrik Weltevreden 

Distrik ini membawahi tiga onderdistrik, yaitu: 

a. Onderdistrik Gambir, yang membawahi 5 Wijk, yaitu: Gambir, 

Menteng, Gondangdia, Tanah Abang dan Karet. 

                                                 
7
 Abdurachman Surjomiharjo, Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta. (Jakarta: Dinas 

Museum & Sejarah Jakarta), 1973,hlm. 92. 
 

8
 Abdurachman Surjomiharjo, op, cit. 
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b. Onderdistrik Senen, yang membawahi 7 Wijk, yaitu: Senen, 

Kemayoran, Kwitang, Cempaka Putih, Tanah Tinggi (Kwitang 

Timur), Kramat  dan Salemba. 

c. Onderdistrik Tanah Abang yang membawahi 4 Wijk, yaitu: Petojo, 

Jati, Slipi dan Jepang.  

Untuk keperluan tugas kepolisian, maka wilayah Kotapraja Batavia dibagi 

dalam lima bagian, yaitu: Tanjung Priok, Glodok, Pasar Baru, Tanah Abang dan 

Kramat .9 Akan tetapi kemudian diubah menjadi dua bagian saja yaitu: Batavia dan 

Weltevreden dan masing-masing dibagi lagi menjadi tiga seksi. Dengan demikian 

pembagian wilayah kepolisian di Batavia yang bertanggung jawab atas keamanan 

dan ketentraman adalah sebagai berikut: 

1. Batavia  

a. Seksi Tanjung Priok 

b. Seksi Pasar Baru 

c. Seksi Penjaringan 

2. Weltevreden 

a. Seksi Tanah Abang 

b. Seksi Gondangdia (Gambir) 

c. Senen 

Untuk menanggulangi bahaya kebakaran di bentuk dinas kebakaran dan 

Batavia dibagi dalam beberapa rayon (brandweer rayon). Pada tahun 1935, 

berdasarkan ordonasi yang termuat dalam Staatbland 1934 No. 687 yang mulai 

                                                 
9
 Ibid. hlm 93. 
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berlaku tanggal 1935, stadsgemeente Meester Cornelis dibubarkan dan digabung 

dengan Batavia. Maka sejak tahun itu wilayah kotapraja Batavia meluas sampai 

ke bekas wilayah Meester Cornelis (Jatinegara). Berdasarkan ordonasi 1905 telah 

dibentuk suatu dewan yang dinamakan Gem eenteraad van Batavia yang bertugas 

sebagai badan badan pelaksana pemerintahan.
10

 Anggotanya berjumlah 25 orang 

dengan susunan sebagai berikut:  

a. 15 orang Eropa atau yang dipersamakan dengan orang Eropa. 

b.  7 orang Indonesia. 

c. 3 orang Timur Asing. 

Pada tahun 1917 jumlahnya ditambah dua orang yaitu seorang untuk 

kawulanegara penduduk tak asli bukan orang Belanda. Keanggotaan dewan ini 

pada mulanya ditunjuk, akan tetapi sejak tahun 1971 dipilih untuk masa jabatan 6 

tahun. Namun pada tahun 1925 diubah menjadi 4 tahun. Perlu diketahui bahwa 

pada waktu pertama kali dibentuk anggota golongan bumi putra yang berjumlah 7 

orang adalah R.R. Adjit, R.B. Djajanegara, R. Sabaroedin, Dhipokusumo, R. 

Djaja, R. Prawirosastro, dan Mas Djajadireja. 

Anggota golongan Timur Asing yang pertama adalah Khouw Kim An dan 

Thung Bouw Kiat untuk orang Cina dan S.U. Bahasyuan sebagai wakil orang 

Arab. Bila dilihat dari gelar di muka nama anggota pribumi dapat disimpulkan 

bahwa pada umumnya mereka berasalnya dari golongan priyayi atau elite. Pada 

dewan pemerintahan yang pertama ini orang Betawi belum memperoleh tempat. 

                                                 
10

 Ibid, hlm 94. 
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 Pada tahun 1916 dikeluarkan peraturan baru tentang jabatan Ketua 

Gem eenteraad yang disebut Bugermeester (W alikota), yang diangkat sebagai 

walikota Batavia yang pertama yaitu Mr, Gerardus Johanners Bischop yang 

memegang jabatan sejak tanggal 5 Agustus 1916 sampai 1920. Ia kemudian 

digantikan oleh Arnold Meyroos berdasarkan surat  keputusan Gubernur Jenderal 

No. 2 tanggal 6 Agustus 1920.
11

 

Beberapa waktu kemudian, tepatnya bulan Oktober 1926 keluar peraturan 

baru yang mengubah status pemerintahan Batavia menjadi Stadsgemeente 

(kotapraja). Menurut perturan No. 366/1926 ini suatu kotapraja merupakan daerah 

yang berdiri sendiri berdasarkan perundangan desentralisasi yang baru. 

Sebenarnya perubahan peraturan ini tidak banyak membawa pengaruh terhadap 

pemerintahan kota Betawi. Aparatur pemerintahan tetap menjalankan fungsinya 

seperti biasa. Peraturan-peraturan yang lamapun tetap berlaku. Perubahan yang 

terjadi hanyalah dasar hukumnya di mana kotapraja yang mempunyai otonomi itu 

derajatnya sama dengan kabupaten dan keduanya berada di dalam lingkungan 

suatu propinsi. 

 Pada tahun 1926 ini wilayah staadsgemeente Batavia meliputi distrik 

Batavia dan Weltevreden yang berada di bawah propinsi Jawa Barat. Pada tahun 

1935 wilayahnya diperluas dengan bergabungnya wilayah bekas staadsgemeente 

Meester Cornelis. Berhubung dengan itu sebagai konsekuensinya maka jumlah 

anggota Gemeenteraad yang semula hanya berjumlah 27 orang menjadi 42 orang. 

Komposisinya adalah sebagai berikut: 
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 Ibid, hlm 95. 
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1. 24 orang Belanda. 

2. 12 orang Indonesia. 

3. 6 orang Timur Asing atau warga tak asli bukan orang Belanda.
12

 

 
 

B. Pola Pem ukiman Masyarakat dan Sarana Umum 
di Batavia 

 
Rencana perluasan gemeente Batavia pada dasarnya telah ditetapkan pada 

tahun 1917-1918, dan sejalan dengan perkembangan kota. Sebelum itu pada tahun 

1909 ditetapkan peraturan mengenai pengawasan pembangunan perumahan. Pada 

tahun 1912 Gem eenteraad (Dewan Kota-praja) telah menyetujui rencana dari 

maskapai pembangunan dan perkebunan “Gondangdia” untuk melaksanakan 

pembangunan jalan, taman, dan saluran air pembuangan.
13

 

Strategi planologi yang berkembang di Eropa sangat berpengaruh pada 

strategi pembangunan dan perencanaan Batavia. Pada awal Abad 20, di Eropa 

sedang populer penataan kota taman (Garden City) dan Ir Thomas Kaarsten 

adalah salah seorang planolog taman saat itu. Tak heran di Batavia pun muncul 

peraturan untuk membangun taman-taman kota.  

Sejak itu, bermunculanlah taman-taman kota Batavia semakin cantik 

dengan adanya Wilhelminapark (kini kompleks Masjid Istiqlal), Frombergspark 

(kini Taman Chairil Anwar), Decapark (taman di depan Istana Merdeka), serta 

Burgermeester Bisschopplein (kini Taman Surapati), merupakan tempat rekreasi 

yang digemari penduduk kota. Pengaruh tersebut (penataan kota taman) terlihat 
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 Ibid, hlm 96. 
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saat mengembangkan Menteng. Kawasan yang diambil dari van Muntinghe, 

pemilik awal lahan di Menteng itu, dibangun menjadi kawasan prestisius. 

Proyek pengembangan Menteng dikuatkan oleh peraturan BBV 1919 

(sekarang perda), dibentuk pula badan Bowploeg (sekarang Dinas Pekerjaan 

Umum) sebagai pengarah pembangunan. Pola penataan ruang kota disesuaikan 

dengan syarat kota modern. Jalan utama Nassau Boulevard (kini Jalan Imam 

Bonjol) dan Oranye Boulevard (kini Jalan Diponegoro) merupakan arteri, dengan 

titik pertemuan di Bisschoplein (Taman Surapati) dengan van Heuzt Boulevard. 

Berturut-turut telah dibeli oleh Kotapraja tanah-tanah partekelir Menteng, 

Sent iong, tanah sebelah terusan Krukut, Jati Wetan dan Petojo, agar tersedia tanah 

bangunan. Dengan pembelian tanah Gondangdia, Karet  Duku, Bendungan Udik, 

Kramat  Lontar I dan Jatibaru pada tahun 1920, maka kotapraja telah memiliki 

tanah seluas 8 juta meter bujur sangkar. Jumlah tanah kotapraja pada tanggal 1 

Januari 1930 telah bernilai 6 juta gulden (rupiah Belanda). Salah satu segi yang 

menjadi perhart ian kotapraja ialah ditetapkannya peraturan untuk membuat taman 

sehingga banyak terdapat taman di Batavia. Juga penghijauan di sepanjang jalan 

yang pada umumnya telah mulai diperbaiki, diperlebar dan diaspal. 

Kota Batavia terpisah menjadi tiga bagian terdiri atas (1) bagian utara 

(Batavia Lama) terkenal sebagai pusat perdagangan besar berjalan; (2) bagian 

tengah (Batavia Centrum) meliputi Noordwijk, Rijswijk, Pasar Baru, daerah 

bagian kota yang terletaknya di tengah-tengah sangat dipengaruhi proses 

urbanisasi seperti daerah bagian kota yang letaknya ditengah-tengah sangat 
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dipengaruhi proses urbanisasi seperti kampung Sawah Besar, Pasar Senen, 

Gambir, Tanah Abang dan Melayu.  

Daerah yang terletak di zona luar menunjukkan angka kepadatan yang 

relatif rendah. Zona terakhir ini merupakan daerah perbatasan atau peralihan 

(urban frige) bahwa daerah pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan daerah 

perkotaan tidak luput dari pengaruh daerah sekelilingnya. Di daerah kota bagian 

tengah banyak terdapat  perkantoran, hotel, warung dan tempat hiburan; (3) bagian 

selatan yang dimulai kira-kira pada batas utara Koningsplein merupakan 

perkampungan rumah tinggal. Pembagian daerah ini tidak murni karena di bagian 

utara Batavia lama masih dapat dijumpai sedikit perdagangan kecil, tapi 

kebanyakan milik orang Eropa dan ditempat tersebut tidak terdapat  rumah t inggal 

orang Eropa. 

Bagian tengah sebaliknya merupakan tempat pemukiman orang Eropa 

yang terlibat dalam usaha dagang. Disisi tengah ini merupakan pusat perhubungan 

dan pemukiman menunjukkan perbedaan dari bagian selatan yang tenang yang 

merupakan bagian terbaru dan terbesar, selain pembagian tiga daerah tersebut 

terdapat pembagian “Kota Atas”, atau “Kota Pemukiman”, dan “Kota Bawah”.
14

 

Wilayah pusat merupakan wilayah pemukiman elite pemerintahan kolonial 

Belanda, sedangkan pusat perdagangan ditempati oleh orang Cina dan Timur 

Asing lainnya seperti Arab dan India, kawasan pemukiman tersebut 

memperlihatkan struktur dan konstruksi pemukiman yang berbeda, baik dan segi 

teknologi, kontruksi bagunan, pemakaian energi, maupun dalam susunan tata 
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 Majalah Intisari, Batavia: Kisah Jakarta Tempo Doeloe, (Jakarta: Intisari), 1988, hlm 
192 . 
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ruang, pemukiman-pemukiman tersebut menggambarkan pemukiman yang 

berbeda. Perbedaan ini tampak jelas dalam gaya hidup pemukiman yang satu 

mempersentasikan gaya hidup perkotaan, sedangkan yang lain gaya hidup rural 

atau pedesaan. 

Kawasan pinggir kota lebih menyerap pendatang dan perantau yang 

mengalir dari berbagai kawasan di Hindia Belanda. Arus urbanisasi ini pada 

umumnya melalui saluran famili, kerabat, dan teman sekampung. Oleh karena itu 

perkampungan pinggiran di Batavia tumbuh menjadi kelompok-kelompok 

pemukiman kelompok etnis, pemukiman etnis tersebu disamping makin padat dan 

melebar, tetapi juga makin tinggi tingkat hom ogenitas kesamaan ident itas 

etnisnya. 

Kontras antara daerah pemukiman sehat kolonial seperti di daerah distrik 

Weltevreden di kampung Menteng, dengan pemukiman kampung-kampung 

pinggiran dan tepi sungai Ciliwung yang dihuni bumiputra mencerminkan 

ketimpangan pengadaan fasilitas perumahan dan sanitasi. Keadaan tersebut 

mencerminkan kondisi-kondisi kolonial yang menjajah dan yang dijajah15. 

Penduduk dari Timur Asing (Cina, Arab dan India) menempati 

pemukiman tersendiri. Orang-orang bumiputra dikelompokkan atas wilayah, 

perbedaan etnis, dan hukum adat golongan menengah bumiputra mendapat 

perumahan yang cukup baik dan layak,
16

 hanya sebagaian kecil saja. Perumahan 

bumiputra yang sehat hanya ada daerah Kebun Sirih yang merupakan perumahan 

kelas menengah, tetapi lebih banyak penduduk bumiputra yang mendiami wilayah 

                                                 
15 W. F Wertheim, Op. Cit ., hlm. 66-67. 
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 Ibid, hlm. 39. 
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kantong-kantong kemiskinan di daerah pinggiran, perumahan bumiputra yang 

sehat hanya ada di daerah Kebun Sirih yang merupakan perumahan kelas 

menengah, tetapi lebih banyak penduduk bumiputra yang mendiami wilayah 

kantong-kantong kemiskinan di daerah pinggiran. 

 

Gb. 2. keadaan kampung  Kebon Djati di daerah bantaran kali Tanah Abang  sebelum adanya 
penataan perkampungan di wilayah Batavia pada tahun 1900an. 

Sumber: Djawatempodoeloe. Multily.com 
 

Pembentukan sebuah badan yang disebut Bouwploeg (ingat sebutan Pasar 

Boplo di Gondangdia), membuka kemungkinan membangun Gondangdia Baru 

dan Menteng Baru. Usaha-usaha untuk mengedalikan banjir, satu masalah yang 

telah ada sejak Taruma Negara, mulai dikerjakan dengan membuat saluran banjir 

atau banjir kanaal, demikian Ciliwung dan sungai Krukut dapat  dikendalikan. 

Pengendalian banjir itu direncanakan oleh Prof.Ir. Van Breen. Pengendalian banjir 

yang berhasil berarti pula pembebasan daerah perkampungan, sejak tahun 1925 

dimulailah usaha-usaha perbaikan kampung. 
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Gb. 3. Pemukiman Koningsplein yang terletak di kawasan Weltevreden yang tertata dengan rapi 
setelah adanya kebijakan dari pemerintahan daerah  mengenai penataan permukiman. 

Sumber: Djawatempodoeloe. Multily.com 
 

Perjuangan untuk ruang hidup di dalam kota menggusur  penduduk 

kampung-kampung yang tempat tinggalnya tercakup ke dalam batas perluasan 

kota. Penduduk bumiputra mencari tempat lain yang lebih ke pinggir ke dalam 

kampung, atau menyebar ke tempat yang luang, di belakang rumah-rumah batu 

(rumah permanen/beton), di sepanjang rel kereta api atau sungai. Orang bumiputra 

lebih banyak memilih tempat t inggal ditepi sungai. 

Kampung-kampung yang tidak terkena pergeseran menjadi penuh sesak 

menampung korban pergeseran maupun pendatang baru
17

. Pemisahan dan 

perbedaan besar di dalam penentuan tempat  tinggal dan perumahan 

mencerminkan struktur dan konflik di dalam kota. Daerah-daerah perumahan baru 

ditempati oleh orang-orang Belanda, sepert i daerah Gondangdia dan Menteng. 

Rumah-rumah menjadi lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan yang dibuat 

pertengahan abad ke-18, namun bagus dan mewah. Jalannya teratur dan mengikuti 
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rencana, kampung-kampung disingkirkan jauh-jauh. Sebaliknya kampung-

kampung di dalam kota memberikan gambaran yang kontras dengan pemukiman 

mewah orang-orang Belanda.  

Pembangunan yang makin bertambah tidak sesuai dengan tata ruang 

mengakibatkan adanya gubuk-gubuk yang berhimpit di dalam kampung-kampung 

kota
18

. Seringkali terjadi bahaya kebakaran, sanitasi yang kurang, tidak ada 

saluran air minum, terlalu sedikit cahaya dan udara segar, disertai banjir di musim 

hujan. Tempat hunian rumah penduduk bertambah padat disebabkan karena harus 

menampung penduduk lain yang terusir dari bagian kota lain, dan ditambah lagi 

masuknya para pendatang. 

Perkembangan yang meluas ke segala arah, perkembangan yang tidak 

terkendali menimbulkan gejala ribbon-building. Akibatnya daerah yang 

berbangunan kota itu berbentuk sepert i bintang di atas peta, yang jari-jarinya 

terdiri dari jalan-jalan kearah kota. Perkembangan seperti ini menimbulkan 

berdirinya bangunan yang beranekaragam sepajang jalan raya; gedung-gedung 

pemerintahan, kantor, rumah tinggal, warung, dan lain-lain. Orang-orang yang 

mempunyai banyak uang tinggal di luar kota dekat dengan jalan raya. 

Dipersimpangan jalan biasanya timbul toko atau warung yang didirikan orang-

orang Cina. Semuanya memberikan kesan kacau dan tidak beraturan.
19

 

Bangunan yang dibangun sepanjang jalan, akibatnya semua jenis 

pelayanan masyarakat misalnya pengiriman pos, penjagaan keamanan oleh polisi, 
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 Ervantia Restulita L.Sgai, 2002, Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi  

Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 36. 
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 W. F Wertheim, Indonesia Society in Transition Bandung, ( Bandung: Sumur 
Bandung), 1956, hlm. 151. 
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pemadam kebakaran semakin sulit berjalan dengan lancar. Lalu lintas makin 

bertambah, sebab jika bentuk kota meluas kebanyakan jurusan dan jaraknya 

makin jauh, karena jarak jauh menyebabkan fasilitas kota modern sepert i listrik, 

saluran air menjadi mahal karena harus di pasang pipa-pipa utama lebih banyak 

daripada jaringan yang menuju ke rumah-rumah.
20

 

Untuk memecahkan masalah perhubungan antara bagian kota dibuat jalan 

kereta api kota. Jalan Trem dipasang jalur-jalurnya sejak dimulai tahun 1880, 

pemasangan jalur-jalur meluas ke seluruh kota yang berlangsung sampai 1915 

menghubungkan bagian-bagian kota. Trem uap dan jalan kereta api 

menghubungkan Maester Cornelis tidak dapat  berkembang menurut rencana. 

Sebelumnya wilayah yang dilindungi Defensielijn itu dibangun seluruhnya, kota 

Weltevreden telah berkembang kearah Maester Cornelis mengikuti jalannya 

trem.
21

  

 

Gb. 4. Kawasan  Maester Cornelis termasuk dalam perencanaan perkembangan kota Weltevreden 
setelah dibuat jalur kereta api dan trem kawasan Maester Cornelis ikut mengalami perkembangan 

mengikuti jalur kereta api dan trem. 
Sumber: Djawatempodoeloe. Multily.com 
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 W. F Wertheim (ed), The Indonesia Town, (Bruxel-les: S.A Manteaux),  1960, hlm. 40. 
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 G.E Jobst, De Stedebouwkundige Ontwikkeling van Batavia, (IBT no.27), 1924, hlm. 
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Perkantoran pemerintah dan perdagangan di Batavia masih tetap terpusat 

di daerah khusus, di Batavia Centrum, atau di Batavia Lama, dan lainnya di 

Koningsplein (sekarang Taman Monas). Di Batavia Centrum terdapat bukt i nyata 

tentang kemajuan yang baru dicapai, yaitu Gedung Java Bank, suatu bagunan 

moderen dengan gaya tahun dua puluhan dan di sampingnya gedung NHM 

(Nederlandsche Handel Maatschappij) dan Stasiun Pusat Kereta Api. Banyak 

pabrik, kantor, bengkel dan gudang berdiri di sekitar kali besar yang terletak di 

kedua pinggir Sungai Ciliwung. Walaupun gedung-gedung terpelihara rapi, 

disapu, dipel, dicat atau dilabur putih dan selalu dikunjungi oleh orang-orang 

Eropa di siang hari untuk urusan-urusan usaha mereka. Tetapi udaranya tidak 

sehat akibat bau yang menyengat dari Sungai Ciliwung.  

 

C . Lingkungan Pemukim an Distrik Batavia 

Keadaan distrik Batavia sangat kontras keadaan dengan distrik 

weltevreden, wilayah kampungnya tidak terawat dan semerawut rumah-rumah 

berdiri seadanya, kumuh dan kurang sinar matahari yang masuk kedalam rumah. 

Daerah dengan sanitasi yang buruk, agak berawa, dipinggir sungai, atau daerah 

yang tanahnya murah. Berbeda dengan orang Cina yang secara ekonomi 

keadaannya lebih baik dari bumiputra. 

Pada awal abad ke-20 dengan dihapusnya undang-undang wilayah yang 

dinamakan Wijkenstelsel, Sebelum tahun 1900 di Hindia Belanda terdapat 

Undang-undang wilayah yang disebut Wijkenstelsel yang mengharuskan tiap 

etnik mempunyai pimpinan atau kapten sendiri serta daerah yang ditentukan oleh 
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penguasa dengan batas-batas tertentu. Sebagai akibatnya disetiap kota terdapat 

daerah orang Eropa, Chinesche kamp (daerah orang cina yang disebut pecinan), 

Arabische kamp, dan sebagainya. Setiap warga yang ingin keluar dari daerahnya 

harus mendapat surat  ijin dulu dari penguasa. Undang-undang ini dihapuskan 

setelah tahun 1900.
22

 Orang-orang Cina dari daerah perkampungan Cina yang 

padat itu mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Pertumbuhan penduduk yang 

padat menimbulkan banyaknya orang Eropa yang mengambil tanah luas, untuk 

kantor-kantor dan toko-toko. Orang Eropa membeli tanah dengan menilai kondisi 

tanah landai atau tinggi. 

Orang Eropa lebih memilih tanah tinggi (dataran tinggi) 23. Orang Eropa 

berlomba-lomba membeli tanah, baik yang di tengah kota maupun di dekat 

persimpangan jalan. Di antara tanah-tanah yang tersisa orang-orang bumiputra 

dan Cina mendirikan perumahan dan usahanya. Penduduk bumiputra terpaksa 

mendirikan rumah yang dekat air dan tempat bekerja untuk menghemat  biaya. 

Walaupun kondisinya tidak m emungkinkan untuk tempat hunian.  

Penduduk asli atau bumiputra lebih memilih tanah yang murah karena 

keterbatasan uang, sedangkan penduduk Cina lebih memilih tinggal di wilayah 

ramai di pasar. Berbeda dengan warga India, mereka kebanyakan hanya 

mempunyai toko di pasar dalam memilih tempat tinggal warga India rumahnya 

sehat, besar dan sejuk. Warga India kebanyakan tinggal didaerah Tanah Abang. 
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 F.De Haan, Oud Batavia, Jilid II, (Batavia: G. Kolff & Co), 1922, hlm 44-45. 
 
23

 Ervantia Restulita L.Sgai, 2002, Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi 
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 41. 
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Beraneka ragam suku bangsa menyebar di seluruh distrik Batavia, namun 

ada perbedaan proporsi pada masing-masing wilayah. Daerah pinggiran ditempati 

orang Betawi hanya sebagian kecil migran yang memasuki daerah tersebut. Status 

sosial yang lebih tinggi cenderung memilih daerah tempat tinggal tertentu yang 

dianggap sesuai dan melambangkan gengsi seperti daerah distrik Weltevreden di 

kampung Menteng, Kebayoran dan Gondangdia.
24

 Golongan Cina pemusatannya 

di bagian kota seperti kampung Penjaringan, Mangga Dua, Krukut, Kramat , Pasar 

Baru dan Glodok.  

 

Gb. 5. Kawasan Pasar Baru di tahun 1930an, merupakan wilayah distrik Batavia yang merupakan 

perkampungan khusus etnis Cina banyak tinggal di kawasan Pasar Baru. Juga sebagian orang india 
yang terdapat di daerah Sawah Besar (Kampung Pasar Baru) 

Sumber: Djawatempodoeloe. Multily.com 
 

Orang India pemusatannya di daerah Sawah Besar (Kampung Pasar Baru). 

Suku bangsa di kawasan-kawasan tertentu berbeda dengan perkampungan khusus 

pada abad 19, sedangkan yang terjadi sekarang merupakan pemusatan pemukiman 

                                                 
24 Lance Castles, 1967, Ethnic Profile of Jakarta, Indonesia, hlm 194. Dalam Ervantia 

Restulita L.Sgai, 2002, Pemukiman Dan Penyakit Kolera Di Batavia. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 97. 
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dilihat dari banyaknya jumlah suatu etnis bermukim di suatu tempat. Penduduk 

dari daerah distrik  Batavia, dilarang pindah atau bergerak ke bagian wilayah kota 

lainnya yang keadaannya jauh lebih baik, karena dianggap akan merusak 

pemandangan kota, dipandang sebagai “sampah kota” yang harus disingkirkan 

jauh-jauh dari kawasan pemukiman Belanda dan pemukiman kaya lainnya. 

Terlihat jelas diskriminasi bagi penduduk non-Eropa, yang dianggap bahaya 

adalah manusianya bukan lingkungannya yang harus diperbaiki. 

 

D. Lingkungan Pemukiman Distrik W eltevreden 

Awal mula wilayah ini milik seorang yang bernama Anthony Paviljoen, 

wilayah itu pada tahun 1648 masih merupakan daerah hutan dan padang rumput. 

Kemudian wilayah itu disewakan kepada orang Cina untuk ditanami tebu dan 

untuk kebun sayuran, setelah itu dipakai untuk bersawah. 

Pada tahun 1697 tercatat pembangunan sebuah rumah oleh pemiliknya 

yang baru, Cornelis Chastelein. Selain itu terdapat dua buah kilang tebu. Diduga 

nama Weltevreden itu diberikan oleh Chastelein, yang kemudian memperluas 

tanah miliknya. 

Pada tahun 1733 tanah itu dijual kepada Justinus Vinch dengan harga 

39.000 ringgit. Pada tahun 1735 Pemerintah Belanda mengizinkan untuk 

membangun pasar di wilayah itu, sebuah di Tanah Abang dan sebuah lagi di 

Weltevreden. Pasar-pasar itu dihubungkan oleh sebuah jalan melalui kampung 
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Lima-Prapatan sampai ke Kramat-Pasar Senen. Jalan Gunung Sahari-Pasar Senen-

Kramat , dahulu bernama De Grote Zuiderweg (Jalan Raya Selatan).
25

 

Sesuai dengan nama pemiliknya, maka pasar Senen juga dinamakan 

Vincke-Passer. Sepeninggal J. Vinck, tanah itu menjadi milik Gubernur Jenderal 

Jacob Mossel yang membelinya seharga 28.000 ringgit. Sebuah parit digali oleh 

pemilik baru itu, yang menghubungkan Ciliwung dengan parit yang memanjang 

sejajar dengan dengan De Grote Zuiderweg itu. Namanya masih ada sekarang, 

yaitu Kali Lio (Lio tempat pembakaran genteng). 

Demikian terdapat “semenanjung buatan” di sebelah selatan Kali Lio itu. 

Di sana Jacob Mossel mendirikan sebuah gedung besar dan dikenal sebagai Het 

Landhuis Weltevreden. Dahulu terdapat pohon-pohon rindang teratur rapi dari kiri  

kanan jalan lurus yang menuju gedung itu, sampai sekarang dikenal dengan Gang 

Kenanga. 

 Sejak tahun 1767 Weltevreden menjadi milik Gubernur Jenderal Van der 

Parra. Batas wilayah Weltevreden yaitu: 

a. Di sebelah utara Post dan Schoolweg (sekarang Jalan Pos dan 

Jalan Dr. Sutomo). 

b.  Di sebelah timur De Grote Zuiderweg (sekarang Jalan Gunung 

Sahari-Pasar Senen-Kramat). 

c. Di sebelah selatan dari Kramat (jembatan) sampai jembatan 

Prapatan. 

d.  Di sebelah barat sungai Ciliwung.
26
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Batas-batas itu menunjukkan bahwa Waterlooplein (Lapangan Banteng) dan 

Hertogspark (Tam an Pejambon di muka Departemen Luar Negeri sekarang) 

berada dalam batas-batas Weltevreden.  

Pada tahun 1797 Weltevreden dan sebidang tanah di sebelah selatannya, 

daerah Kwitang, dibeli oleh Van Overstraten dengan harga yang lebih tinggi lagi, 

yaitu 137.803 ringgit. Kenaikan harga tanah itu mungkin ada hubungannya 

dengan kenaikan hasil pajak pasar, yang dipungut pada tiap hari Senen. Itulah 

sebabnya disebut Pasar Senen, yang aslinya terletak di ujung utara di sebelah 

timur  simpang tiga Gang Kenanga-Jalan Senen sekarang ini.
27

  

Kompleks Proyek Senen sekarang terletak lebih ke selatan sebelum 

jembatan Kramat dahulu. Batavia pada awal abad ke-20 disebut sebagai Ratu 

Timur. Dengan demikian merupakan godaan besar bagi Jepang untuk merebutnya 

dan menjadikannya Bintang Selatan pada cakrawala Matahari Terbit. Di daerah 

pemukiman orang-orang Eropa dan Cina, jalan-jalan lebar diaspal dengan baik 

dan dinaungi pohon-pohon rindang, yang secara teratur disapu serta disiram 

dengan air, sehingga sebagian besar dari kota itu setiap waktu siap untuk diperiksa 

kebersihanya. 

Rumah-rumah yang ada disana besar dan mewah, atau kecil tetapi bersih, 

semua terletak jauh dari jalanan dengan halaman dan kebun. Lalu lintas tidak 

merupakan masalah ada beberapa ratus kendaraan bermotor yang akhirnya 

meningkat hingga beberapa ribu, cukup banyak kereta listrik dan delman yang 

kemudian punah, dan banyak sekali sepeda, yang kesemuanya itu tidak pernah 

                                                                                                                                      
26 Ibid., hlm. 191.  

 
27

 Majalah Intisari, Ibid, hlm 93. 
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menimbulkan kemacetan jalan. Pendeknya, di Batavia keadaanya aman dan 

tenang, walaupun kemiskinan dan kemelaratan terlihat dengan nyata, tetapi sama 

sekali tidak menonjol. 

Pemukiman weltevreden mengacu pada daerah koningsplein. Waltevreden 

memiliki potensi bagus karena posisi topografisnya yang relatif tinggi yang dapat 

menjamin kelancaran sanitasi. Sangat berbeda dengan keadaan pemukiman 

pribumi yang berada didaerah rendah, berawa, becak, tidak sehat dan kuran 

mendapatkan perhatian pemerintah kolonial Belanda. 

Sejak tahun 1912, Weltevreden direncanakan oleh Kantor Pekerjaan 

Umum (BOW) Batavia sebagai pusat pemukiman penduduk Hindia Belanda 

keturunan Eropa. Di daerah Menteng dibangun dan dirancang pemukiman yang 

mempunyai standar sanitasi dan estetika Eropa, sebagai kota baru diharapkan citra 

baru. Daerah Menteng dirancang dengan konsep Garden City dengan tipe villa 

diharapkan dapat tercipta ruang hijau pribadi yang bisa memberi konstribusi bagi 

lingkungan kota. Pemukiman Menteng ditangani tahun 1910 oleh arsitek PJS  

Moojen.28 Menteng menjadi poros pent ing yang mendukung pertumbuhan 

Weltevreden. 

Dari tata letaknya, Weltevreden merupakan daerah yang sangat 

mendukung gagasan kota taman pada masa teknik otomotif masih sedikit  

memproduksi kendaraan dengan kecepatan diatas 30 km/jam. Kebanyakan 

penghuni Weltevreden menggunakan kuda dan berjalan kaki. Pemukiman di 

Weltevreden, dikembangkan pembangunan daerah sekitar Taman Cut Mutia 

                                                 
28 A. Bagoes P. Wiryomartono, Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia: Kajian 

mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota sejak Peradaban Hindu Budha, Islam hingga 
sekarang, (Jakarta: Gramedia), 1995, hlm. 118. 
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sekarang. Rancangan antara lain meletakkan jalan-jalan: jalan Van Heutz 

Boulevard (Jalan Teuku Umar), Javastraat (Jalan Agus Salim, diteruskan 

Bisschoopplein, mampangweg (Jalan Cik Di Tiro). Ujung-ujung jalan itu bertemu 

dengan Boulevard Oranjelaan (Jalan Diponegoro) dan Nassaulaan (Jalan Iman 

Bonjol) dan membentuk daerah pemukiman hingga ke bagian utara rel kereta api. 

Nassaulaan menjadi poros penting memasuki kawasan pemukiman Gondangdia 

Baru. Di jalan-jalan ini dibangun rumah-rumah indah dan sehat. 

Kawasan Menteng dan Gondangdia baru udaranya sejuk, rumahnya besar 

dan bagus, parit-parit kecil tertata teratur dan airnya lancar, pohon teratur disekitar 

jalan, jalannya bersih dan selalu disiram. Saluran air minum lancar, rumah-rumah 

terlihat bersih dan jendelanya besar membuat sirkulasi udara dengan bebas masuk 

kedalam rumah. 

Batavia dapat membanggakan diri, memiliki setengah lusin hotel kelas 

satu, yang paling terkenal ialah Hotel des Indes (dengan harga ƒ7-15 per hari, ala 

Amerika), dengan kamar-kamar, bungalo dan flat-flat kecil, dengan jalan atau 

gang yang dinaugi oleh pohon-pohon besar. Ada beberapa rumah kos yang baik 

dengan biaya kurang lebih ƒ100 sebulan. Para pengelola rumah-rumah kos itu 

menghubungi agen-agen pelayaran yang menawarkan kepada para langganan 

mereka akomodasi dan pengangkutan. 

Hotel-hotel ini umumnya satu lantai, dengan kamar-kamar yang dikelilingi 

beranda besar, dilengkapi meja kursi dan pot-pot tumbuhan. Bangunannya 

dikelilingi taman-taman yang ditanami pohon asam, beringin dan pohon-pohon 

lain yang juga tinggi dan mewah. Dalam satu kalimat, hotel-hotel kelas satu di 
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Java melampaui segala pujian dan dilengkapi dengan semua kenyamanan yang 

bisa diperoleh oleh wisatawan di negeri tropis. 

 Hotel Des Indes, pada zaman Belanda sangat terkenal. Saat ini sudah 

tidak terdapat lagi bekasnya karena sudah diratakan dengan tanah dan diatasnya 

didirikan pertokoan di Jalan Gadjah Mada. Dahulu hotel ini menghadap ke Sungai 

Ciliwung, merupakan renovasi dari sebuah hotel yang sama. Sebelumnya 

memiliki gaya arsitektur klasik. Perombakan dan perluasan tersebut, dirancang 

dan dibangun oleh AIA. Hotel dijadikan berlantai dua dan sebagian berlantai tiga 

dalam arsitektur modern. 

 

Gb.6. Hotel Des Indis, di wilayah Weltevreden setelah di renovasi oleh AIA Denah 
berbentuk L, bagian yang berlantai tiga mempunyai atap limasan, sedang yang berlantai dua 

atapnya datar dari beton. Bagian atas lantai beton ini dimanfaatkan untuk teras. Pintu masuk utama 
terletak di sisi kiri belakang, pada sudut bangunan. Bagian untuk pintu masuk utama tersebut, 

terlindung oleh sebuah porch beratap datar dari beton. 
Sumber: Buitenweg, 1973. 

 
Secara keseluruhan hotel ini berciri modern, tidak mempunyai elemen 

dekorasi khusus. Ciri ini dipadukan dengan karakter bangunan tropis. Hal mana 

terlihat pada kolom-kolom lantai dasar yang “mengangkat” bagian atas dan teras 
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terbuka di bawah memberikan kesan sebagai “kolong”. Selain itu, ungkapan 

bangunan tropis juga terdapat  pada banyaknya jendela dan ventilasi, memenuhi 

hampir seluruh permukaan dinding-dinding pada keempat sisinya. 

Di tempat pertokoan orang-orang Eropa yang mewah dan mahal, yakni 

jalan Rijswijk, terdapat toko serba ada, toko-toko buku, toko musik, toko perabot  

rumah tangga, tukang-tukang jahit  Inggris, dan rumah-rumah mode dengan model 

dari Paris. Di pasar Baru, dekat Rijswijk, terdapat toko-toko Cina yang bersaing 

dengan Glodok, melayani segala macam selera dan kantong, baik Eropa maupun 

Asia. Dan di mana-mana kelihatan toko bahan makanan Cina, yang melayani 

pesanan, baik melalui catatan ataupun telepon. Di rumah-rumah makan sepert i 

“Snoep Huis” yang sangat populer itu, orang dapat duduk pada meja marmer 

sambil minum minuman hangat atau dingin atau minum ice cream coklat yang 

dilapisi cream dan kue-kue lezat, sambil duduk dengan santai melihat-lihat orang 

lalu lalang.29 

“Speelhuis” atau gedung kesenian mempertunjukkan drama atau konser 

dan hiburan lain, yang dimainkan oleh aktris dan aktor setempat atau pemain 

keliling. San Carlo Opera Company dari Italia mengadakan pertunjukan setiap 

tahun, dan perkumpulan kebudayaan Belanda (Kuntring). Cultural Circle 

mensposori pertunjukan-pertunjukan art is-art is Eropa. Ada pula pertunjukan, baik 

untuk umum atau untuk pribadi, dari opera Cina atau wayang Indonesia, dan 

pertunjukan-pertunjukannya yang selalu populer sepert i pertunjukan Miss Tjitjih, 

                                                 
29

Ibid., hlm. 195. 
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dengan pemain bukan seorang aktris saja, tetapi berbagai artis yang pertunjukan-

pertunjukannya selalu mengandung kejutan.
30

 

Tidak kurang banyaknya restoran Eropa yang baik, orang-orang Eropa 

yang cukup berani dan juga orang-orang Asia, mencari makanan Cina yang 

istimewa di Glodok. Kios-kios di pinggir jalan menyajikan gado-gado, sate, ayam 

panggang dan juga restoran-restoran Padang, tempat orang menikmati makanan 

yang mirip dengan rijsttafel Belanda dengan harga yang jauh lebih murah dari 

yang ada di Hotel des Indes, dengan kira-kira 25 orang pelayan berseragam sarung 

dan jas putih, mengelilingi meja makan menyajikan makanan dan melayani tamu-

tamu. Harmoni masih tetap untuk kaum elit, Concordia untuk kaum militer, dan 

Prinsen Park dengan gedung komedinya, tempatnya, tempat berdansa, restoran, 

kasino dan tempat-tempat hiburan lain. Ada yang menyukai menghisap candu dan 

menggunakan candunya sendiri, yang dibelinya dengan resmi dari pemerintah 

yang menpunyai monopoli untuk menjualnya. 

Perkantoran pemerintah dan perdagangan di Batavia masih tetap terpusat 

di daerah khusus, yang satu di Batavia Centrum, atau Batavia lama yang 

diperindah, dan yang lainya di sekitar Koningsplein atau sekarang taman monas. 

Di Batavia Centrum itu terdapat bukt i nyata tentang kemajuan yang dicapai, yaitu 

Gedung Java Bank, suatu bangunan modern dengan gaya tahun dua puluhan dan 

disampingnya gedung NHM yang kira-kira sama megahnya dan Stasiun Pusat 

                                                 
30

 http://rainas.org. 8/12/2008. 18.00 
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Kereta Api, kesemuanya itu dikelilingi sebuah taman yang dahulu terdapat sebuah 

Gereja Tua Belanda.
31

  

Kantor walikota lama yang terletak dekat tempat itu, merupakan tempat 

administratif perkotaan Batavia. Kali besar yang terletak di kedua pinggir Sungai 

Ciliwung merupakan tempat banyak pabrik (kantor-kantor, bengkel-bengkel dan 

gedung-gedung) perusahan-perusahan besar Belanda, perkebunan-perkebunan dan 

kantor-kantor perdagangan Inggris, dan berbagai konsul. Pemeliharan gedung-

gedung Eropa pindah ke Weltevreden seabad yang lalu. Gedung-gedung 

terpelihara rapi, disapu, dipel, dan dilabur putih. Tetapi gedung itu masih tetap 

merupakan tempat  yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Eropa di siang hari 

untuk urusan-urusan usaha mereka, sekalipun udaranya sangat tidak sehat. 

Pinggiran kota Batavia makin meluas Weltevreden, kedaerah yang 

bernama Godangdia dan Menteng. Jalan raya yang megah pada waktu itu ialah 

Oranje Nassau dan van Heutz, atau sekarang  Jalan Diponegoro, Imam Bonjol dan 

Tengku Umar. Di jalan ini, atau didekatnya, dibagun rumah-rumah besar dan 

bagus oleh penduduk terkemuka yang kebanyakan orang-orang Belanda, beberapa 

orang Cina, dan juga beberapa kaum ningrat Indonesia.
32

  

Gaya rumah-rumah besar pada abad ke-20 itu tidak serupa dengan gaya 

pada abad ke-19, yaitu rumah bertingkat  satu dengan tiang-t iang atau pilar-pilar 

tersebar di depan dan di dalam rumah serta mempunyai pintu gerbang yang besar 

untuk masuk perkarangan rumah, tetapi bertingkat dua dan kelihatannya sepert i 

bungalo yang membengkak, angkuh, kemewah-mewahan dan tidak cant ik. 

                                                 
31 http://id.wikipedia.org/2007/04/17 
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BAB IV 

KEMAJUAN ARSITEKTUR INDIS DI BATAVIA AWAL ABAD 20 

 

A. Perkembangan Arsitektur Indis di Batavia  

Percampuran dua budaya yang ada antara budaya Belanda dengan budaya 

lokal Indonesia yang menimbulkan budaya baru didukung penduduk kepulauan 

keragaman budaya Indonesia disebut budaya Indis atau Belanda-Jawa. Keadaan yang 

timbul dalam kebudayaan Belanda-Jawa dapat dipengaruhi karena proses sosial 

dengan didorong adanya: Pertama, golongan-golongan manusia dengan latar belakang 

kebudayaan yang berbeda. Kedua, saling bergaul langsung secara intensif untuk 

waktu yang lama. Ketiga, kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-

masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah 

wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.
1
 Hal ini dapat didukung juga 

karena adanya faktor komunikasi yang saling berhubungan diantara kedua etnis 

tersebut.  

 Pulau jawa memiliki keadaan alam tropis, dimungkinkan dapat mewujudkan 

hasil karya budaya sepert i: bentuk arsitektur rumah tinggal, cara berpakaian, gaya 

hidup dan sebagainya. Wujud dari isi kebudayaan yang terjadi dalam proses 

akulturasi itu ada tiga macam2, yaitu: 

a. Berupa sistem budaya (cultural sistem) yang terdiri dari gagasan, 

pikiran, konsep, nilai-nilai, norma, pandangan, undang-undang 

dan sebagainya yang berbentuk abstrak, yang dimiliki oelh 

pemangku kebudayaan yang bersangkutan merupakan ide-ide 

                                                 
1 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru), 1980, hlm 269-270. 

  
2
 Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa 

(Abad XVIII-Medio Abad XX), (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya), 2000, hlm 40-41. 
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(ideas). Sistem ini kiranya tepat  disalin dalam bahasa Indonesia 

dengan tata budaya kelakuan. 

b.  Berbagai aktivitas (activities) para pelaku sepert i tingkah berpola, 

upacara-upacara yang wujudnya kongkret  dan dapat  diamati yang 

disebut social system  atau sistem kemasyarakatan yang berwujud 

kelakuan. 

c. Berwujud benda (artifacts), yaitu benda-benda, baik dari hasil 

karya manusia maupun hasil tingkah lakunnya yang berupa 

benda, yaitu m aterial culture atau hasil karya kelakuan. 

Pada waktu Belanda datang ke Indonesia meraka membawa kebudayaan yang 

murni dari negeri asalnya. Setalah lama di Indonesia, budaya mereka bercampur 

dengan kebudayaan Jawa sehingga mempengaruhi gaya arsitektur rumah, gaya hidup, 

kesenian dan gaya bahasa yang ada di Batavia. Pengaruh gaya arsitektur rumah di 

Batavia juga dikarenakan faktor iklim dan cuaca di Belanda serta di tanah Jawa 

berbeda. 

Arsitektur kolonial merupakan sebuah penyebutan bagi seni arsitektur yang 

dibawa oleh penjajah dari seberang laut (negara asalnya) yang kemudian di 

kembangkan di daerah jajahannya. Dalam proses selanjutanya arsitektur yang mereka 

bawa mengalami penyesuaian dengan kondisi dan arsitektur setempat. Jadi arsitektur 

kolonial yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Jadi arsitektur 

kolonial antara daerah atau negara yang satu dengan yang lain berbeda penyebutanya 

seperti di Indonesia di sebut arsitektur Indis .
3
 

Bangunan sepert i layaknya rumah, sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup 

selain makanan dan pakaian. Rumah tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal 

                                                 
3
 Ibid, hlm 43. 
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saja melainkan juga sebagai tempat berlindung dari acaman bahaya alam karena di 

Indonesia beriklim tropis. Suatu bangunan dibuat oleh pemiliknya, dengan tujuan 

untuk mendapatkan rasa tenang, aman, nyaman, dan damai. Dalam hal ini mereka 

berusaha memperindah bangunan yang dibuat dengan menambah berbagai macam 

hiasan agar lebih sejuk ditempati. 

Pembuatan suatu bangunan memerlukan orang ahli dalam bidangnya. 

Arsitektur merupakan sebuah perpaduan dua budaya, karya seni dan pengetahuan 

tentang bangunan membicarakan keindahan nilai dari seni. Arsitek sebagai orang ahli 

untuk sebuah bangunan tersebut. Dia dituntut membangun sebuah bangunan, tetapi 

juga memperhatikan aspek-aspek lain kemudian mempunyai jiwa, karakte, sebagai 

ciri khusus suatu bangunan. Suatu karya dapat mempunyai gaya, jika memiliki 

bentuk (vorm), hiasan (verseing), dari benda itu selaras (harmonis) dengan kegunaan 

dan bahan material yang digunakan.
 4

 Seperti gedung kantor KPM (perusahan 

pengapalan) di Batavia, rancangan arsitek F.J.L. Ghijsels. Pada tahun 1916 yang 

merupakan seorang arsitek dari firma AIA (Algem een Ingenieurs en 

Architectenbureau). Pengaturan volume, bagian depan yang simetris dan rincian yang 

halus, hiasan Art Deco dan motif-mot if yang digabungkan memberi ciri khas dan 

gambaran kualitas yang luar biasa. 

Arsitektur rumah tinggal sebagai hasil kebudayaan adalah perpaduan suatu 

karya seni dan pengetahuan tentang bangunan, dengan demikian, arsitektur juga 

membicarakan berbagai aspek tentang keindahan dan konstruksi bangunan. Menurut 

Marcus Vitruvius Pollio tiga unsur yang merupakan faktor dasar di dalam arsitektur 

yaitu: Masalah kenyamanan (convenience), Kekuatan/kekukuhan (strength), 

                                                 
4Taufiq Adhi Prasangka, 2005. “Pengaruh Budaya Indis Terhadap Perkembangan Arsitektur 

DiSurakarta Awal Abad XX”,  Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. hlm 40. 
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Keindahan (beauty). Ketiga faktor tersebut selalu hadir dan saling berkaitan erat 

dalam struktur bangunan yang serasi. Seorang arsitek yang arif tidak akan 

mengabaikan ketiga faktor tersebut. Ketiganya merupakan dasar pencitaan yang 

memberi efek estet is.  Konsep arsitektur sebagai karya seni yang terintegrasi dengan 

memenuhi kegunaan yang terkait, konstruksi, dan efek pandang adalah dasar untuk 

kritik arsitektur. Salah satu hal yang banyak terkait dari sudut keindahan ialah 

masalah ornamen atau ragam hias yang dikenakan pada suatu bagunan. 

 Maclaine Pont  seorang  arsitek berkebangsaan Belanda mengungkapkan 

secara konsisten menekankan pendekatan terhadap budaya dan alam di mana ia 

membangun. Filsafat arsitekturnya selalu dipegang teguh dari awal sampai akhir 

hidupnya: “Arsitektur.....adalah bagian dari kegiatan manusia dalam menciptakan 

sesuatu  untuk dirinya agar keluar dan menundukan alam,”5 

Pendapatnya mengenai arsitektur tradisional yang selalu sesuai dengan 

kebudayaan masyarakat diungkapkan sebagai berikut: Standar kehidupan dan 

pandangan hidup manusia dalam art i yang luas termasuk moral, sosial, intelektual, 

kepercayaan dan agama, dapat  dengan sendirinya diperoleh, diwariskan dari generasi 

sebelumnya. Semua itu dapat dicontoh ataupun dilaksanakan oleh m asyarakat lain.
6
 

Bangunan-bangunan yang bert ipe Hindia-Belanda tersebut umumnya dikenal 

dengan sebutan landhuis di daerah perkebunan. Disesuaikan dengan alam dan 

lingkungan sekitar bercorak tradisional dan dipadukan dengan teknik bangunan 

Eropa, dan ornamennya 

Sesuai penjelasan pada bab sebelumnya, orang-orang Belanda sangat 

menyukai akan gaya hidup yang mewah dengan pesta dan minum teh sebagai 

                                                 
5 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press), 1998, hlm 9. 
 
6 Ibid, hlm 10. 
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kebiasaannya. Rumah tinggal Belanda selalu besar dan megah dengan pepohonan 

rindang dan taman-taman untuk menambah keasrian tempat tinggal. Bangunan tempat 

tinggal ini sangat terawat baik dan dijaga kebersihannya. Mereka merancangnya 

seperti lingkungan alam sekitar nan hijau dan ramah, menambah gairah hidup. 

Bangunan campuran Belanda dan Jawa ini terpengaruh karena Belanda berada 

di tanah Jawa. Bangunan ini tidak hanya terdapat di sekitar kota saja, melainkan juga 

di luar kota. Kota Batavia pada waktu itu meluas sampai di daerah Tangerang, 

Krawang dan Bogor. Sebagian besar bangunan di Batavia di desain oleh Belanda dan 

campuran Belanda-Jawa yang disebut bangunan Indis atau arsitektur gaya Indische 

Empire mengambil gaya arsitektur Perancis.  

Dalam menunjukkan adanya bangunan yang berart istik tinggi tersebut 

pemerintah Jakarta sudah mulai berperan akt if dalam melestarikan peninggalan jaman 

kolonial Belanda berupa bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan kota tua. Gaya 

bangunan Indis selalu memiliki tanah yang luas dengan bangunan besar yang 

memiliki tiang-t iang dan kolom-kolom besar di depan. Ciri seperti itu memberi kesan 

mewah, megah, dan wibawa dari golongan Eropa sebagai penguasa. Gaya bangunan 

seperti ini tentu membutuhkan tanah yang luas. 

Gaya Empire Style ini di populerkan oleh Gubernur Jenderal Herman 

Daendles. Di Hindia Belanda gaya tersebut diterjemahkan secara bebas sesuai dengan 

keadaan. Dari hasil ini terbentuklah gaya yang bercitra kolonial, yang sesuai dengan 

lingkungan serta iklim dan tersedianya meterial waktu itu.
7
 

Gaya arsitektur  Indische Empire Stlye juga di pengaruhi tipe arsitektur 

Landhuis yang banyak terdapat di pinggiran kota Batavia pada abad 18 dan 19.8 

                                                 
7
 Handinoto dan Paulus., Arsitektur Kolonial Belanda Di Malang, (Yogyakarta :  Andi), 1996,  

hlm 143-144. 
8 Ibid., hlm. 144. 
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Batavia sebagai tonggak berkembangnya arsitektur kolonial di nusantara termasuk di 

Kota Jakarta. Gaya Indische Empire tersebut tidak hanya diterapkan pada rumah-

rumah tinggal, tetapi juga pada bangunan umum yang lain seperti gedung pengadilan, 

gedung societeit, dan sebagainya. Bahkan gaya Indische Empire ini kemudian meluas 

sampai semua lapisan masyarakat di kurun waktu tahun 1850 sampai dengan 1900-

an.
9
  

Salah satu bangunan Belanda di Batavia yang memiliki ciri hampir sama 

dengan kebudayaan Romawi Kuno, yaitu gereja Kartedral Lapangan Banteng dan 

gereja Imm anuel yang terterletak di Weltevreden yang sekarang di kenal Gambir. 

Bangunannya memiliki lengkungan menyudut menjadi ciri khas gaya Gotik yang 

mengarah vertikal.
10

 

  

Gambar 7. Gereja Kartedral Lapangan Banteng dan gereja Immanuel Bangunan ini memiliki ciri khas 
gaya Gotik yang mengarah vertikal yang berkembang pada abad pertengahan (VII-XVI), dahulu dan 

sekarang digunakan sebagai tempat peribadatan umat Kristiani di Jakarta yang berada di daerah 

lapangan Banteng dan gambir. 
Sumber: Djawatempodoeloe. Multily.com 

  

 Masyarakat Barat pada umumnya menerapkan pada pengetahuannya pada 

zaman Renesans (Renaissance) kembali kepada apa yang menjadi perhatian pada 

                                                                                                                                            
 
9
 Ibid 

 
10 Endang Boediono, Sejarah Arsitektur I, (Yogyakarta : Kanisius), 1997, hlm 98. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 84
 
 
zaman Rom awi, yakni hal-hal yang praktis, demikian pula dengan selera Romawi  

yang mementingkan kenikmatan dan kenyamanan hidup duniawi serta kemewahan 

materi, dan kesenangan jasmaniah.
11

 

Jaman Renaissance menjadi jembatan untuk mengetahui masa sebelumnya. 

Disana terdapat jaman Romawi dan Yunani yang mana orang-orangnya bukan hanya 

mencari ajaran tentang hukum, politik, dan seni, tetapi mencari bimbingan kesusilaan. 

Ciri-ciri Renaissance ada pada arsitektur Barok dan Rococo. Jaman Barok adalah 

persoalan pokok mengenai epistemologi yang merupakan sarana untuk mencapai 

pengetahuan yang benar.  

Arsitektur ini ada dalam arsitektur klasik, elemen-elemen yang dimaksud 

adalah elemen sudah ada aliran klasik sebelumnya, sepert i misalnya arsitektur kolom-

balok (orders) dari Yunani, pelengkung Romawi, Kubah Bizantine, runcing-runcing 

dari got ik dan lain-lain.
12

 Gaya gothik menurut beberapa kritikus mempunyai tempat 

yang lebih tinggi daripada arsitektur Yunani.13 Sebelum masuk pengaruh Belanda 

(Eropa) kota-kota di Jawa 
14

 berupa pusat kerajaan, pusat kegiatan agama, atau 

pelabuhan. Pengaruh Eropa (Belanda) menjadikan kota-kota di Jawa sebagai pusat 

pemerintahan propinsi, kota distrik yang mempunyai pola sama. Sebuah kota biasanya 

berpusat pada suatu lapangan (alun-alun).
15

 

                                                 
11

 Sugiharjo Sumobroto dan Budiwan, Sejarah Peradaban Barat Klasik Dari Pra Sejarah 
Hingga Runtuhnya Romawi, (Yogyakarta : Liberty), 1989, hlm. 134. 

 
12

 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Klasik Eropa, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press), 

2003, hlm 479. 
 
13

 Henry S. Lucas, Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 
hlm 215 

 
14

 Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat 
dan Iptek, (Jakarta: Rineka Cipta), 1999, hlm. 269. 

 
15

 M. Junus Melalatoa, Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia, (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan), 1995, hlm 332. 
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Kelengkapan budaya Indis selain akan kemewahan tempat tinggalnya juga 

ditambah dengan interior dan perabot  rumah tangga. Dalam rumah banyak perabot  

yang penuh hiasan, barang-barang dari porselin, cermin-cermin berukuran besar, 

hiasan dari kaca (glass in lood) dan barang lainnya. Kesemuanya ditujukan sebagai 

pamer kekayaan dan prestise saja. Sesuai dengan kodisi dengan cuaca tropis yang 

panas dan lembab, rumah mereka di berikan hiasan-hiasan lukisan. Kamar dan 

ruangan yang mempunyai langit tinggi menjadikan tempat  tinggal terasa nyaman, 

sejuk dan tenang, sehingga pemilik rumah merasa terlindungi akan udara alamiah. 

Tembok bangunan di desain tebal agar terlihat kokoh dan berfungsi sebagai 

isolator panas. Lantai dibuat dari ubin dan berbatur dengan tujuan menagkal udara 

basahdan lembab. Dibuatnya lantai ubin ini digunakan pada bangunan gedung dan 

lantainya terbuat dari marmer atau bahan lain yang mahal dengan corak indah. Pada 

awal abad keduapuluh, gaya Indis masuk ke dalam gaya arsitektur tradisional 

terutama rumah bangsawan dan pengusaha kaya pribumi. 

Arsitektur merupakan unsur visum utama yang mengisi khasanah perkotaan. 

Kehadiran arsitektur bergaya Eropa tidak berdiri sendiri dan menjadi bagian dari 

proses kolonialisasi oleh bangsa-bangsa Eropa  khususnya  Belanda. Kehadiran 

model-model bangunan bergaya Eropa yang berbeda dengan arsitektur Hindu-Budha, 

dan arsitektur tradisi serta arsitektur Islam dinilai sebagai pembaharuan baik dalam 

hal gaya maupun bahan yang digunakan.  

Kehadiran orang Belanda selama lebih dari tiga abad di Indonesia telah 

memberi pengaruh pada segala macam aspek kehidupan. Perubahan itu antara lain 

melanda seni bangunan atau arsitektur Arsitektur kolonial yang berkembang di 

Indonesia adalah fenomena budaya yang unik karena tidak terdapat di daerah lain, 

juga di bekas daerah koloni Belanda lainnya. 
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Penyebutan terhadap seni arsitektur kolonial yang telah disesuaikan dengan 

kondisi setempatpun berbeda-beda. Berlage menyebutnya dengan istilah Europeesche 

Bouwkunts, Van de Wall menyebutnya dengan istilah Indische Huizen dan Pramono 

Atmadi menyebutnya Arsitektur Indis.
16

 Dari segi politis, penyebutan ini 

dimaksudkan untuk membedakan dengan bangunan tradisional yang lebih dulu eksis. 

Penerapan bentuk arsitektur indis sendiri merupakan salah satu wujud dari 

berkembangnya gaya hidup indis. 

Mulanya orang-orang Belanda membangun rumah mereka bertolak dari 

arsitektur yang disesuaikan dengan kondisi tropis dan lingkungan budaya setempat. 

Bangunan rumah mereka pada masa awal masih mengadaptasi bentuk rumah dari 

negara asal mereka. Rumah-rumah tersebut mulanya berada di dalam benteng yang 

saling berdempetan, bentunya cenderung panjang dan sempit, atap curam 

(memudahkan jatuhnya salju), bert ingkat dua dan di bangun dalam satu jalur 

sepanjang pinggir kanal. Mininmnya vent ilasi membuat rumah-rumah tersebut pengap 

dan kurang layak huni.  

Tahap awal penyesuaian dengan keadaan setempat adalah dengan membuat 

bagian atap yang tadinya curam menjadi besar memanjang. 
17

 Bersama dengan 

meluasnya penetrasi kekuasaan kolonial kepelosok daerah baik dalam birokrasi dan 

kegiatan ekonomi, orang-orang Eropa mulai menyebar keberbagai wilayah Hindia 

Belanda termasuk kedaerah-daerah pedalaman. Mereka mulai membangun rumah 

megah di sekitar pedesan atau pegunungan yang biasanya di sebut thuyen atau 

                                                 
16 Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup masyarakat Penghuninya di 

Jawa(Abad XVIII- Medio Abad XX),Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, hlm. 7. Lihat juga J 
Pamujudji Suptandar, 2001, “Arsitektur Indis Tinggal Kenangan”, Kompas: 14 Oktober. 

 
17

 Gunawan Tjahjono, (terjemahan). Indonesian Heritage: Architectur, (Jakarta: PT 

Wijayadana),  2000, hlm. 112 
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landhuizen.18 Contoh rumah yang memiliki ciri dan penyesuaian dengan gaya hidup 

setempat  sepert i rumah Japan, Tjitrap, Pondok Gede dan lain-lain. 

Pemantapan perkembangan arsitektur indis semakin terasa semenjak abad ke-

19 dengan semakin meluasnya kekuasaan Belanda ke berbagai pelosok daerah 

termasuk Batavia. Wajah kota yang tadinya bersifat tradisional mulai terisi dengan 

berbagai bangunan-bangunan baru berarsitektur indis sehingga kota-kota pada waktu 

itu sering disebut sebagai kota indis.
19

  

Ronald G.Gill (1995), membagi kota Indisch tersebut menjadi 2 bagian. Yang 

pertama disebut sebagai “oud Indische Stad” dan yang kedua disebut sebagai 

“Nieuwe Indische Stad”. Yang dimaksud dengan kota Hindia Belanda lama (Oud 

Indische Stad) adalah sebuah kota dimana pada pusat kotanya (daerah alun-alun), 

terdapat pemisahan antara pemerintahan kolonial Belanda (yang diwakili oleh 

Residen atau Asisten Residen) dengan gedung pemerintahan Pribumi (yang diwakili 

oleh Bupati).Jadi pada hakekatnya gedung pemerintahan yang termasuk mengatur 

kota tersebut dalam satu kota terpisah satu sama lain.  

Gedung pemerintahan Pribumi biasanya terletak di Selatan alun-alun. 

Sedangkan kantor Asisten Residen ada di bagian lain di kota tersebut. Contoh yang 

jelas sepert i ini adalah Batavia, Pasuruan, Pekalongan, Tegal, Blitar, Banyumas dan 

sebagainya.  yang dimaksud dengan Kota Hindia Belanda Baru (Nieuwe Indische 

Stad), adalah sebuah kota dimana pada pusat kotanya (daerah alun-alun) antara pusat 

                                                 
18

 Awalnya landhuis merupakan tiruan rumah peristirahatan Belanda tapi seiring desakan 

untuk meyesuaikan diri dengan iklim tropis rumah tempat tinggal mereka mulai disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan setempat. Ibid, hlm 4 dan 137. 

 
19 Nas, J.M Peter, The Indonesian City, (Dordrecht:  Foris Publications), 1986, hlm. 5-6 
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pemerintahan Pribumi (Kabupaten) dengan pusat pemerintahan Kolonial Belanda 

(Kantor Asisten Residen) ada disekitar alun-alun tersebut.
20

 

Jauh sebelum kedatanggan Belanda, di pulau Jawa telah ada pendatang asing 

yang berasal dari India, Cina, Arab dan portugis yang telah memberi pengaruh 

terhadap budaya Indonesia. Jadi dalam seni bangunan, arsitektur Indonesia khusunya 

Jawa pada waktu itu bisa dikatakan sudah tidak murni lagi. Bentuk Candi Jawa di 

perkirakan berasal dari India yang di bawa melalui kebudayaan Hindu-Budha. Makam 

dan masjid adalah wujud dari arsitektur Islam, sebagai penganti candi.   

Di sisi lain, orang-orang barat memperkenalkan gereja (biasanya bercorak 

neo-gotik) sebagai wujud bangunan peribadatan baru yang tidak di kenal sebelumnya 

di Jawa.Peran kolonialisme Belanda terutama pada abad ke-18 sampai medio abad ke-

20 memberi sumbangan pada pendewasaan arsitektur Indonesia lewat pengenalan 

metode kontruksi atau teknik pembuatan bangunan dan pengunaan bahan bangunan 

baru yang kemudian berkembang secara besar-besaran pada awal abad ke-20 ketika 

para arsitek lulusan Belanda mulai berdatangan ke Hindia Belanda. 

Kehidupan sosial ekonomi yang mapan atau lebih baik dari masyarakat 

kebanyakan menuntut golongan masyarakat  indis bergaya hidup atau berprilaku 

seraba agung, hal ini biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk sepert i membuat 

rumah yang mewah, memiliki pembantu, perlengkapan rumah dan sebagainya bahkan 

pemerintah kolonial mengharuskan penguasa untuk bergaya hidup dan membangun 

gedung perumahan tempat tinggalnya dengan mengunakan ciri-ciri dan lambang yang 

                                                 
20

 Handinoto, Indische Empire Stlye, Gaya Arsitektur Tempo Doeloe yang sekarang sudah 
mulai Punah, Dimensi Arsiektur 20/Ars Desember 1994, hlm.8-9. 
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berbeda dengan rakyat biasa sebagai upaya menunjukan kekuasaan dan kebesaran 

mereka.
21

 

Perkembangan arsitektur indis Batavia tidak lepas dari perkembangan 

arsitektur kolonial secara keseluruhan di Hindia Belanda pada waktu. Secara garis 

besar Hellen Jessup, membaginya menjadi 4 bagian:
22

 

1. Abad 16 sampai tahun 1800-an 

2. Tahun 1800-an sampai tahun 1902 

3. Tahun 1902 sampai tahun 1920-an 

4. Tahun 1920 sampai tahun 1940-an 

Proses periodisasi ini secara nyata memberikan suatu gambaran adanya proses 

morfologi yaitu perubahan bentuk karena pengaruh dari luar berupa pengurangan, 

penambahan, pemisahan dan model bangunan dari arsitektur kolonial yang ada di 

Indonesia. Morfologi arsitektur biasaya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

kondisi alam, kontak sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pembahasan lebih 

mendetail mengenai perkembangan arsitektur indis Batavia berdasarkan waktu dipilih 

penulis menjadi dua bagian yang disejajarkan dengan perkembangan kota dan kondisi 

sosial serta politik pada waktu itu: 

1. Arsitektur Indis Batavia tahun 1870-1900 

Periode ini ditandai dengan disahkannya kebijakan politik liberal sebagai 

akibatnya dihapusnya culturstelsel secara resmi sepenuhnya digant i dengan undang-

undang agraria yang memperbolehkan masuknya modal-modal swasta untuk 

mendorong tumbuhnya industrialisasi. Sistem perusahaan bebas yang dianut 

                                                 
21 Djoko Soekiman, Ibid, hlm 12. 

 
22

 Jessup, Helen. 1984, Netherland architecture in Indonesia 1900-1992, Ph. D. Disertasion, 
London: Courtiound Institure of Art dalam Diana Pusparini, dkk,  2006, “ Penerapan Arsitektur Tropis 
pada Bangunan Perkotaan Kolonial Belanda di Semarang tahun 1920-1940” Seminar Tugas Akhir, 

Jurusan Arsitektur, Fakultas Tekik Arsitektur dan Perencaanaan Wilayah Kota, Universitas 
Diponegoro, hlm. II-29 sampai II-31. 
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mempunyai art i penting dan besar dalam pembangunan perkotaan. Hal tersebut tidak 

hanya dalam pengert ian meningkatanya perdagangan dan meningkatanya industri 

pada tahun-tahun selanjutnya sehingga terjadi kenaikan yang bergitu cepat  pada 

populasi perkotaan serta inisiatif individu tidak t erkendali.  

Berkembangnya sektor perkebunan menuntut pula pemenuhan berbagai 

fasilitas dan salah satunya trasportasi kereta api yang semakin mendorong mobilisasi 

perpindahan orang-orang Eropa mauapun Indo dari satu tempat ke tempat  lain lebih 

mudah termasuk di Batavia. Urbanisasi di tahun 1870 jumlah orang Eropa 2.138 

orang, tahun 1875 sebanyak 2.039, 2.026 pada tahun 1880. Sejak tahun 1885 jumlah 

orang Eropa terus meningkat dari 2.694 meski pada tahun 1890 terjadi penurunan 

menjadi 2.635 yang di akibatkan terjadinya depresi ekonomi namun lima tahun 

berikutnya meningkat menjadi 2.736, tahun 1900 sebanyak 3.637 orang.  

Semenjak abad XX jumlahnya kian terus bertambah, diolah dari jumlah 

penduduk Batavia tahun 1832-1920 mereka mulai mengisi berbagai kedinasan yang 

membutuhkan keahlian mereka baik pegawai negeri maupaun swasta dan salah 

satunya mengharuskan mereka membangun rumah tempat tinggal. Kota-kota di Jawa 

pada periode ini mulai berkiblat ke kebudayan barat  terutama bagi masyarakat 

Eropanya, periode ini oleh Peter Nas disebut sebagai kota kolonial.
23

  

Meski pada periode tersebut ditandai dengan kebudayaan yang kembali 

berkiblat pada budaya barat melalui gaya hidup namun jumlah orang Eropa yang 

berada di Batavia tidak menunjukan peningkatan yang tajam.
24

 Budaya barat tersebut 

kurang bergema karena gaya hidup Eropa tidak semuanya bisa diprakt ikan di Hindia 

Belanda. Bentuk Kota Batavia pada periode ini belum menunjukan sebagai kota 

                                                 
23

 Nas, Peter J.M, The Indonesian City, (Dordrecht:  Foris Publications), 1986, hlm. 6-7. 

 
24 Suhartono,  Apanase dan Bekel, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 1991, hlm. 195. 
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kolonial melainkan kota indis karena bangunan-bangunan bergaya barat  belum begitu 

banyak jumlahnya jika dibandingakan pada abad ke-20.  

Penerapan gaya arsitektur pada periode ini tidak menunjukan adanya 

perubahan dari awal sampai akhir abad ke-19, dimana gaya arsitektur yang 

berkembang adalah indische empire atau biasa di sebut the Dutch Kolonial Villa oleh 

Berlage.
25

 Gaya ini diperkenalkan oleh Jenderal Deandels (1908-1913) dengan 

mengubah rumah landhuiz yang sudah menjurus kearah model-model rumah 

bangsawan Jawa dengan gaya “Empire” Perancis bercorak neo klasik, yang 

diterjemahkan secara bebas.
26

 Gaya indisce empire rupanya terus diikuti oleh para 

penggant inya yang disesuaikan dengan lingkungan lokal, iklim serta ketersediaan 

material pada waktu itu. Perkembangan gaya arsitektur indisce em pire pada akhirnya 

melanda seluruh Jawa termasuk Batavia sampai awal abad 20 dengan berbagai 

penyesuaiaan dalam penerapaanya.  

Kebangkitan arsitektur kolonial biasanya selaras dengan perkembangan dari 

negeri asalnya tapi pada kenyataan hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kebangkitan 

arsitektur di Belanda boleh dikatakan berawal dari tahun 1865-1915 sebagai akibat 

dari kemajuan Industri yang berlanjut di Eropa akan tetapi gema atau pengaruhnya 

belum sampai di Hindia Belanda. Pengaruh kemajuan arsitektur modern Belanda baru 

terasa setelah tahun 1900-an. Hal ini disebabkan kehidupan di Jawa berbeda dengan 

cara hidup masyarakat Belanda dinegeri Belanda maka. Hasilnya di Hindia Belanda 

kemudian termasuk bentuk gaya arsitektur terbentuk sendiri.  

                                                 
25

 Handinoto, 1994, Indische Empire Style, Gaya Arsitektur Tempo Doeloe yang Sekarang 
sudah mulai Punah. Dalam Majalah Dimensi 20/Ars Desember, hlm. 8-9.  

 
26

 Handinoto, 1996, Daendels dan Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda Abad 19,. 
dalam majalah Dimensi Arsitektur. 
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Pada periode ini masih jarang dijumpai arsitek yang bekerja di Hindia 

Belanda, kebanyakan yang membuat atau mengerjakan beberapa proyek bangunan 

adalah anem mer atau pengawas bangunan yang merangkap arsitek, pegawai ahli dari 

dinas keairan atau waterstaat dan tukang-tukang biasa.
27

 Jadi perkembangan 

arsitektur periode ini masih mengikuti gaya indische empire.  

Gb.8 Rumah tinggal di Batavia dengan gaya “ Indische Empire” pada abad 19 , yang cirinya dapat 

dilihat dari denah bangunan yang simetris penuh dengan satu atau dua lantai, langit-langit yang tinggi 

dan biasanya beratap perisai atau pelana  
Sumber: Dokumentasi Handinoto. 

 

Gaya indische empire selama abad 19 sampai awal abad 20 di Batavia banyak 

di terapkan pada bangunan-bangunan pemerintahan, tempat peribadatan serta pada 

bangunan rumah tinggal. Karakteristik bangunan ini: terbuka, terdapat barisan kolom 

(ionic atau doric) pada serambi depan dan belakang, central room  yang diapit oleh 

kamar-kamar di samping kiri dan kanannya. Terkadang di samping bangunan utama 

juga terdapat  bangunan pendukung sepert i paviliun atau galeri lengkap dengan taman 

atau kebun di sekitarnya.
28

  

                                                 
27 Handinoto, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940, 

(Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra dan 
Yogyakarta: Andi Press), 1996, hlm. 132. 

 
28

 Handinoto dan Paulus H. Soehargo, Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda 
di Malang, (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen 
Petra dan Yogyakarta: Andi Press), 1996, hlm. 144. 
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Prakt ik pembuatan bangunan-bangunan ataupun rumah tinggal tidak 

sepenuhnya menerapkan ciri indische empire. Kemampuan ekonomi merupakan 

penentu terhadap pengekspresian sebuah seni arsitektur. Kemantapan ekonomi bagi 

masyarakat kelas atas tentu dengan mudah dalam mengekspresiken bentuk rumah dan 

segala perabotnya sesuai keinginan termasuk menerapkan style yang sedang trend 

dikala itu.  

 

Gb.9 “Central room’  atau ruang utama di salah satu  rumah Gubernur Jenderal di Batavia dengan 

arsitektur gaya “Indische Empire” dari interior  di ruang utama dapat dilihat adanya Abad 19. 
Sumber: Dokumentasi KITLV. 

 

2. Arsitektur Indis di Batavia 1900-1940. 

Menjelang peralihan abad 19 ke abad 20 di Hindia Belanda banyak sekali 

mengalami perubahan dalam masyarakatnya. Modernisasi akibat penemuan baru 

bidang teknologi dan perubahan sosial akibat dari kebijakan politik pemerintah waktu 

itu. Kebijakan pemerintah sepert i cultur stelsel (1830-1870) yang kemudian diganti 

dengan Undang-Undang Agraria (1870) era politik liberal dan tahun 1901 ditetapkan 

politik etis serta berlakunya undang-undang desentralisasi pada tahun 1905. Secara 

tidak langsung penetapan kebijakan-kebijakan ini berdampak pada kehidupan 

masyarakat Hindia Belanda. yang mendorong terjadinya perubahan bentuk kota yang 

didalamnya mencakup bidang arsitektur.  
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Salah satu kebijakan pemerintah kolonial di awal abad ke-20 adalah penerapan 

Politik Etis. Rasa bersalah Belanda ditebus dengan seruan kemajuan dan peningkatan 

kualitas hidup dengan penerapan edukasi, imigrasi dan irigasi. Kota-kota pada masa 

ini juga mengalami laju modernisasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya 

jumlah orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Penerapan gaya hidup yang 

cenderung berorientas kebarat mengakibatkan kota turut mengikuti perkemabangan 

tersebut dengan pemenuhan beberapa fasilitas menunjang kebutuhan masyarakat 

tersebut. 

Pertambahan penduduk serta meningkatanya jumlah imigrasi orang-orang 

Belanda yang begitu cepat semenjak kuartal terakhir abad 19 semakin mendorong 

terjadinya perubahan pada morfologi kota. orang-orang Belanda dan Indo mulai 

menempati wilayah-wilayah kota yang strategis. Meningkatnya jumlah penduduk 

membuat pemerintah pusat kewalahan sehingga pada tahun 1903 dikeluarkan undang-

undang desentralisasi. Prakt ik pelasanaan dari undang-undang ini mulai berjalan sejak 

tahun 1905 dengan membentuk kotamadya atau gem eente.  

Kedatangan arsitek-arsitek Belanda pada awal abad ke 20 memberi warna 

dalam pengenalan arsitektur modern sebagai pengant i arsitektur indische empire yang 

dianggap kurang bermutu. Sebagai gantinya muncul standart  arsitektur yang 

beorientasi pada arsitektur barat. Mereka awalnya dimintai jasanya dalam 

membangun beberapa bangunan pemeritah
29

 dalam dinas pembangunan pemerintah 

pusat BOW (Burgelijke Openbate Werken) ataupun swasta. Diantara beberapa arsitek 

tersebut ada yang memutuskan untuk tinggal atau menetap di Hindia Belanda baik 

                                                 
29

 Klinkhamer (1854-1928) adalah perancang sekaligus kontraktor Kantor Netherlansche 
Indische Spoorweg (Lawang Sewu) di Semarang pada tahun 1902, Sementara HP. Berlage 
membanguan Aglemene Maatschappij Levenszekeringen Lijfrente di Surabaya yang penangannya 

diserahkan kepada MJ. Hulswit. Mereka semua memiliki biro arsitek di Belanda dan hanya MJ. 
Hulswit dan Ed. Cuypers yang kemudian mendirikan cabang biro arsitektur di Batavia. Dalam Yulianto 
Sunalya, 1997, hlm. 109 dan Handinoto, 1996, hlm. 205. 
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bekerja untuk swasta, mendirikan biro, bekerja pada gem eente dan bekerja dalam 

dinas BOW.  

Ketika mulai berprakt ik, para arsitek-arsitek tersebut tak jarang mengalami 

berbagai tantangan. Hal ini lebih disebabkan karena ilmu yang telah mereka peroleh 

di Belanda tidak sepenuhnya bisa di terapkan di Hindia Belanda. Kondisi alam dan 

iklim merupakan kendala terbesar mereka, mengingat iklim di Eropa dan Hindia 

Belanda berbeda sekali. Jadi dalam membaut sebuah rancangan bangunan mereka 

harus mepertimbangkan berbagai hal seperti penghawaan, pencahayaan, bahan 

bangunan dan ketahanan akan gempa yang tidak mereka peroleh dasarnya selama 

mereka mengenyam pendidikan di Belanda.  

Peran lain dari datangnya para arsitek juga turut memberi sumbangan dalam 

sistem pengorganisasian sehingga menghasilkan mutu arsitektur yang tinggi. Sikap 

profesionalisme dalam organisasi perancangan bangunan dipelopori oleh kantor M.J. 

Hulkswit, Fermont  & Ed. Cuypers di Wetevreden. Profesionalisme kerja mereka 

terlihat dari cara perancangan yang tuntas pada bangunan secara keseluruhan. 

Perancangan ini dimulai dari lay-out dan bentuk bangunan sampai detail-detail 

elemen bangunan yang kecil, bahkan interior ruangan tidak lepas dari perhatian 

mereka.  

Kontribusi awal para arsitek-arsitek Belanda terlihat dari perapan gaya 

arsitektur yang sedang berkembang di Eropa yang didominasi oleh unsur-unsur Eropa 

seperti adanya gavel pada tampak depan bangunan, tower dan dorm er.
30

 Gaya tersebut 

pada perkembangan selanjutnya dicoba dan dikompromikan dengan kondisi iklim 

tropis Hindia Belanda. Sebagai hasilnya adalah gaya arsitektur yang khas yang tidak 

ditemui dinegri asal mereka. Meski masih didom inasi gaya arsitektur barat , beberapa 
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arsitek yang telah mengadakan rasionalisme terhadap keadaan alam Hindia Belanda.31 

Rasionalisme tersebut diwujudkan dengan oriantasi penempatan bangunan yang 

sedapat mungkin menghindari arah timur dan barat, vent ilasi yang lebar sehingga 

memudahkan terjadinya cros ventilation dalam ruangan. Bentuk-bentuk rumah di kala 

ini juga lebih ramping, memiliki sedikit atau tidak sama sekali halaman. 

Perkembangan arsitektur pada awal abad ke 20 sampai tahun 1920-an yang 

cenderung mengadopsi bentuk dan gaya bangunan barat menginjak tahun 1930 mulai 

mendapatkan kritik dari beberapa arsitek. Mereka mengangap bahwa kota pada 

periode ini berciri kota kolonial atau kota barat  karena berbagai unsur didalam kota 

mulai terpengaruh oleh budaya barat mulai dari cara hidup dan bentuk-bentuk 

bangunan.  

Para arsitek lulusan Belanda pada kala itu lebih senang menerapakan gaya 

arsitektur Eropa dengan penyesuaian iklim tropis tetapi tidak menyentuh unsur-unsur 

bentuk bangun tradisional dalam setiap rancangan mereka. Usaha penerapan arsitektur 

modern barat dengan arsitektur tradisional dikenal dengan sebutan arsitektur Indo-

Eropa. Style Arsitektur ini menempatkan arsitektur Jawa sebagai acuan dalam 

menciptakan gaya Indo-Eropa. Gedung ITB menampilkan kontruksi rangka kayu 

rumah gaya Sunda dan Museum Sono Budyo dengan pendoponya merupakan 

representasi dari gaya arsitektur Indo-Eropa. Berlage bahkan mengatakan perlunya 

ident itas bagi arsitektur modern Hindia Belanda yang mencerinkan arsitektur 

tradisional. 
32

 yang berkembang tahun 1920an-1940. Bangunan ini lebih yang 

mempunyai bentuk atau kesan luar perpaduan antara arsitektur nusantara dan 

arsitektur modern yang disesuaikan dengan iklim, bahan bangunan serta teknologi 

                                                 
31

 Akihary, Huib. Architectur & Stedebouw in Indonesie 1870/1970. (Zutphen: De Walburg 

Pers), 1990, hlm. 39-41. 
 

32
 Akihary, Huib. Op. Cit, hlm. 46 dan 53. Lihat pula Handinoto, 1998. Arsitektur Gaya “ Indo-

Eropa” Tahun 1920an di Indonesia. Dalam Majalah Dimensi Arsitektur Vol. 26- Desember, hlm. 2. 
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pada waktu itu sepert i   Bangunan Javasche Bank Batavia.  Pelopor dari gerakan 

arsitektur Indo-Eropa adalah Maclaine Pont, Thomas Karsten dan C.F. Wolff 

Schoemaker. 

 Pengaruh arsitektur Eropa pada abad ini tidak lagi dimonopoli oleh orang-

orang Belanda atau kaum bangsawan saja. Masyarakat Cina dan Arab serta golongan 

priyayi baru turut menerapkan bentuk rumah mereka dengan meniru rumah orang 

Eropa.
33

 Rumah para priyayi umumnya tidak besar, hanya cukup untuk satu keluarga 

inti. Seluruh bangunan dibuat dari batu bata beratap gent ing berbentuk kampung atau 

limasan dan terbagai atas serambi muka, ruang tengah dan serambi belakang. Serambi 

muka dipergunakan untuk menerima tamu. Ruang tengah terbagi menjadi kamar tidur, 

ruang makan dan ruang keluarga. Serambi belakang digunkan untuk keperluan sehari-

hari. Hal ini jauh berbeda sekali dengan pola rumah orang Jawa yang tidak mengenal 

ruang khusus bagi keluarga dengan pembedaan umur, jenis kelamin, famili, bahkan di 

antara anggota dan bukan anggota penghuni rumah. Fungsi ruang tidak dipisahkan 

atau dibedakan dengan jelas dan ruangan pada rumah Jawa bersifat multi fungsioal. 

Pengaruh Eropa dalam bangunan tempat tinggal nampak jelas pada pemakaian 

bahan bangunan, bentuk bangunan serta ornamen-ornamen pada ruangan. 

Sebelumnya bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membangun rumah berupa 

bambu yang dianyam sebagai didinding, atap dari dedaun (alang-alang) adapula yang 

sudah memakai genting dan umumnya berlantai tanah. Sedang bagi orang yang 

kondisi ekonominya lebih mapan biasanya dindingnya bebahan batu bata yang sudah 

diplester atau setengah tembok tetapi tidak diplester dengan atap genting dan 

lantainya sudah diplester. Bagi golongan priyayi atau saudagar biasanya rumahnya 

                                                 
33

 Sartono Kartodirjo dan A. Sudewo Suhardjo Harmosuprobo, Perkembangan Peradaban 
Priyayi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1993, hlm. 35-36. 
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lebih indah lagi berlantai plester, tegel atau bahkan marmer dengan tembok yang 

sudah diplester yang beratap genting atau sirap.
34

 

 

B. Karekteristik Bangunan Indis 

Arsitektur Belanda di Indonesia adalah fenomena budaya yang unik, tidak 

terdapat di lain tempat , juga negara-negara bekas koloni. Dikatakan demikian karena 

terjadi percampuran budaya antara penjajah dengan budaya Indonesia yang beraneka 

ragam. Oleh karena itu arsitektur kolonial di berbagai tempat di Indonesia, di satu 

tempat dengan tempat lainnya apabila diteliti lebih jauh mempunyai perbedaan dan 

ciri tersendiri.  

Perubahan bentuk arsitektur meliputi dua hal, yaitu pelan-pelan atau 

evolusioner dan secara tepat. Kategori evolusioner adalah arsitektur klasik dan 

tradisional, berkembang mengalami perubahan dalam waktu berpuluh-puluh tahun 

bahkan beratus-ratus tahun. Kemudian selanjutnya kategori lain dari pelan-pelan ini 

adalah arsitektur modern, berkembang dan berubah cepat, sejalan dengan cepatnya 

perkembangan teknologi dan penduduk. Arsitektur kolonial di Indonesia termasuk 

dalam kategori secara cepat .
35

 

Bukt i yang paling menonjol dari pengaruh budaya barat adalah adanya 

bangunan kuno yang masih ada sampai sekarang tersebar di seluruh Indonesia 

termasuk di kota Jakarta yang terdapat di daerah Kota Tua. Pada masa penjajahan 

Belanda, Indonesia mengalami pengaruh Occidental (barat) dalam berbagai segi 

kebudayaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk kota dan bangunan. Namun 

demikian tidak dapat dipungkiri bahwa para pengelola kota dan para arsitek Belanda, 

                                                 
34

 Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, Sejarah Kutha Sala: Kraton Solo, Bengawan Sala, 
Gunung Lawu. (Solo: Toko Buku Pelajar), 1980, hlm. 5. 
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 Yulianto Sumalyo. Op. Cit., hlm. 2. 
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tidak sedikit  menerapkan konsep lokal atau tradisional di dalam merencanakan dan 

mengembangkan sebuah kota, pemukiman dan bangunan-bangunan. 

Seorang arsitek Belanda bernama Maclaine Pont, mendefinisikan bangunan 

tidak hanya bertumpu pada bentuk dan fungsi, baginya suatu bangunan harus 

memiliki hubungan logis dengan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan preservasi dan 

ekploitasi keterampilan tradisional. Keduannya sangat esensial dan menjadi akar 

arsitektur sebagai ungkapan spiritual suatu masyarakat.
36

karya arsitektur beliau yang 

menekankan unsur tersebut terlihat pada gedung ITB yang menampilka gaya 

arsitektur t radisonal Sunda (atap) dengan arsitektur barat (konstruksi). 

Bangsa lain yang datang sebelum Belanda sepert i : Portugis, Arab, Cina, India 

dan lainnya membawa ciri tersendiri, namun hanya bangsa Belanda yang mempunyai 

dampak begitu besar. Selain manusia juga terdapat penyebab lain yang turut 

mendukung antara lain faktor lingkungan, iklim, cuaca, tersedianya material, teknik 

pembuatan, kondisi sosial politik, ekonomi, kesenian dan agama. 

Bentuk yang tetap dimiliki oleh seorang atau kelom pok untuk mendapatkan 

arti Gaya atau Stlye. Bangunan Indis memiliki gaya tersendiri baik dalam unsur-

unsur, kualitas maupun ekspresinya yaitu gaya Indis itu sendiri. Keindahan, kegunaan, 

keserasian, warna dan bahan selaras dengan bentuk dan hiasan dari baangunan 

tersebut digabungkan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap alam 

lingkungan setempat, orang-orang Belanda mengungkapkan bahwa arsitektur 

merupakan sebuah karya yang monumental. 

Dalam menentukan gaya sebuah bangunan Indis, perlu diperhatikan fungsi dan 

aktifitas serta gaya hidup dan penghuninya. Bangunan Indis merupakan percampuran 

dua gaya yang mana unsur pokok adalah Eropa yang terlihat dari struktur 
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bangunannya yang simetri penuh dan tampak kekokohan bangunan tersebut melalui 

pilar-pilarnya. Rumah Indis mempunyai pilar-pilar yang bergaya Ionia, Doria, 

maupun Korinthia dari peradaban Yunani. Gaya Doria, yakni gaya atau model yang 

paling sederhana dalam arsitektur Yunani. Gaya Ionia yang lebih rumit, pilar-pilarnya 

nampak ramping, galur-galurnya dipisahkan guratan-guratan batu yang tipis-tipis, dan 

bagian atas pilar-pilarnya nampak seperti ”spiral”, dan dihiasi dengan ornamen 

dengan lengkungan yang sederhana. Gaya Korinthia, satu bentuk perumitan dari gaya 

Ionia, bagian atas pilarnya dihiasi dengan lukisan daun-daun acanthus.37 

Arsitektur rumah Jawa sebagai rumah tradisional terbagi dalam empat macam 

yaitu: panggangpe, kampong, limasan, dan joglo. Struktur bangunan Indis yang 

simetris memiliki fungsi dari tiap-tiap ruang diatur sedemikian mungkin agar privasi 

dari tiap-tiap individu dalam rumah terjamin. Ciri tersebut tidak ditemukan pada 

rumah tradisional Jawa karena tidak ada perbedaan umur, jenis kelamin, generasi, 

famili dan lain-lain. 

Pada ruang tengah bangunan Indis berada dibelakang ruang depan disebut 

voorhuis. Di dinding ruangan digantungkan lukisan-lukisan sebagai hiasan, disamping 

piring-piring hias dan jambangan porselin. Tergantung juga didindingnya perabot lain 

berupa senjata atau alat-alat perang sepert i senapan, pedang, perisai, tombak dan 

sebagainya.
38

 

Pada masa ini, orang juga menggunakan perabot yang disebut kursi Raffles 

dan krossie gobang (kursi verandah). Kursi Raffles termasuk jenis yang paling 

terkenal dari perabot kolonial abad ke-19. Gaya perabot  ini sebenarnya termasuk tipe 

Sheraton yang berkembang di Inggris. Namun, karena nama Raffles lebih dikenal di 
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 Sugihardjo Sumobroto dan Budiawan. Op. Cit ,. hlm. 76. 
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Jawa, maka trend perabot masa Raffles berkuasa itu (tahun 1811-1816), lebih dikenal 

dengan sebutan kursi raffles.Sedang krossie gobang berbentuk kursi malas, dengan 

bagian bawah lengan kursi dapat diputar ke arah depan, supaya bisa menopang kaki. 

Kursi yang ditemukan di Indonesia dan India ini disebut kursi gobang, karena 

menggunakan kepingan uang gobang (2,5 sen) sebagai pengisi poros antara lengan 

kursi dengan kayu penopang kaki. Model kursi ini juga disebut kursi verandah karena 

sering digunakan sebagai kursi santai di beranda rumah-rumah bergaya Hindia. 

Periode modern mebel masa kolonial dimulai awal tahun 1900-an. Ketika 

Eropa dilanda berbagai gerakan baru seperti Arts and Crafts, Art Nouveau, Art  Deco, 

Bauhaus, Amsterdam School, dan De Stijl. Mereka melahirkan semangat baru untuk 

merancang bentuk yang tak biasa. Perubahan mencolok tampak dari banyak 

berkurangnya ukiran bergaya alami, dan berganti dengan pola-pola geomet ris. Bentuk 

fungsional muncul dengan tampilan yang polos tanpa dekorasi, sebagai akibat dari 

prinsip bentuk mengikuti fungsi (form follows function) pada masa itu. Ketegasan 

garis-garis struktur benda itu sendiri sekaligus digunakan sebagai kekuatan visual 

artistiknya. 

Arsitek-arsitek Belanda yang mulai datang ke Hindia-Belanda awal abad ke-

20 memperkenalkan tak hanya arsitektur baru bangunan, tetapi juga rancangan 

perabot untuk bentuk bangunan tersebut. Salah satunya adalah FJL Ghijsels, arsitek 

Belanda yang datang ke Indonesia awal abad ke-20 ini, membuat beberapa desain 

perabot sejak ia masih kuliah di Delft (sekitar tahun 1904) sampai ket ika bekerja di 

Batavia (1910-1929).  

Pada masa ini biro-biro arsitektur pun bermunculan. Mereka tak hanya 

mendesain bangunan gedungnya, tetapi juga mendesain furniturnya. Beberapa di 

antaranya adalah Algemeene Ingineurs en Architecten Bureau (AIA Bureau), Biro 
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Fermont  en Cuypers yang mendesain De Javasche Bank (Bank Indonesia Kota) tahun 

1909-1937, Factorij (bekas Bank Exim Kota) yang furnitur dan interiornya digarap 

arsitek AP Smits (1929). 

Kebiasaan mendesain perabot yang dilakukan arsitek pada awal abad ke-20, 

memunculkan bentuk perabot  yang konstekstual dengan gaya bangunannya. Pada 

masa ini pula kayu sebagai bahan pokok mebel dipadu dengan beragam bahan seperti 

rotan, kain terpal, kulit, marmer, dan besi.
39

 

Ruang lain yang cukup pent ing adalah struktur bagunan Indis, yaitu zaal. 

Disini terletak kelengkapan rumah sepert i meja makan dan kelengkapannya, yaitu 

almari tempat-rempah-rempah (de spijkasi) dan meja teh (thee tafel). Almari hias 

penuh berisi piring,cangkir, yang terbuat dari porselin juga terletakkan didalam atau 

diatas almari.40 Ada bagian yang disebut Zaal berarti balai atau kamar besar atau  

ruang besar untuk  rapat. Ruang ini istimewa karena di sinilah perjamuan makan, atau 

rapat-rapat pent ing dilaksanakan. 

Rumah Indis mempunyai ciri yang utama yaitu adanya telundak (sepert i teras) 

yang lebar. Teras ini mempunyai fungsi sosial, yang mana jalinan kekeluargaan dibina 

dan sebagai tempat yang ideal antara keluarga dan tetangga. Beranda rumah sebagai 

sebutan lain untuk Telundak, digunakan untuk bersantai dan menghirup udara yang 

segar di sore hari.  

Ditempatkan bangku pada sudut-sudut ruangan. Pagar rendah dibuat guna 

memisahkan trotoar jalan, agar dapat mempunyai ruang yang lebih luas. Lain halnya 

dengan rumah Landhuis yang memiliki berada pada bagian depan dan belakang 
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40 Ibid.,  
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rumah. Golongan Belanda yang mampu dapat  melakukan suatu pesta dansa di 

belakang rumah atau jika ingin berkumpul dengan pribumi, di Batavia orang Belanda 

gemar berkumpul di Gedung Societeit. 

Sisi lain bangunan Indis terdapat lorong pada sisi-sisinya terdapat kamar-

kamar, jika orang datang dari arah depan dan terus kedalam. Apabila terus ke 

belakang orang menuju ruang tengah sebagai galerij, yaitu suatu ruangan 

peristirahatan sebagai tempat bertemu keluarga sehari-hari, dan juga sebagai rumah 

makan di sebelah galerij terdapat lorong menuju dapur.41  

Bagian atap rumah Indis dibuat lebar, luas dan tinggi dimaksudkan rumah 

menjadi teduh dari panasnya sinar matahari. Gaya rumah Indis disesuaikan dengan 

penghuninya yang menampilkan kemewahan dan sering mengadakan pesta juga 

perjamuan. Bentuk rumah bergaya Indis merupakan percampuran Belanda-Jawa dan 

sepintas sepert i bangunan tradisional dengan atap joglo limasan. Pada rumah Indis 

terdapat bagian samping yang diperlukan untuk gudang, tempat menyimpan beras, 

kayu bakar, tendon air, minyak dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Mereka 

punya djongos untuk mengurusi kebun dan lainnya. 

Pada sumber literatut Belanda menyebutkan bahwa perkembangan arsitektur 

Hindia-Belanda akhir abad 19, tidak ada seorangpun yang pantas disebut sebagai 

seorang insinyur arsitek baik dikalangan swasta maupun pemerintahan. Yang 

dinamakan arsirek pada waktu itu tidak lebih dari opseter plus (pengawas bangunan 

plus). Tidak heran kalau para arsitek Belanda yang datang pada awal abad ke-20 

memandang rendah karya-karya arsitektur gaya Indische Empire tersebut. Meyll 

menganggap arsitektur abad ke-19 itu sebagai de prchtproducten van Indische 
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hondehokkenrenaissance (produk-produk indah dari bangunan renaissance kandang 

anjing).
42

 

 

C. Ornamen Pada Bangunan Indis 

Beberapa abad lalu Eropa dalam arsitektur dengan gaya-gaya seperti 

Renaissance, Barok, Rokoko, Empire dan sebagainya, pemakaian ragam hias atau 

ornamen memegang peranan yang sangat besar. Hal ini memberikan ekspresi alami 

dalam bangunan. Dengan demikian orang dapat  merasakan akan suatu keindahan 

yang disertakan.
43

 Dalam hal ini dapat diketahui melalui seorang arsitek, selain dapat 

mengkonstruksikan antara bangunan baru yang satu dengan yang lain juga dapat 

menciptakan suatu bentuk bangunan baru yang indah dan bernilai seni yang tinggi. 

Gaya arsitektur ini dapat kita lihatpada bangunan sepert i : rumah t inggal, perkantoran, 

gedung sekolah, peribadatan, dan sebagainya. Pendapat  yang menyebutkan bahwa 

ornamen timbul karena diilhami oleh adanya dua faktor, yaitu:44 

a. Faktor emosi, yaitu sebuah hasil cipta yang didapat  dari 

kepercayaan, agama dan magic untuk mendapatkan kekuatan. 

Dengan demikian faktor ini merupakan kekuatan alami. 

b.  Faktor teknik, meliputi masalah-masalah sepert i dari bahan 

apakah benda-benda tersebut dibuat dan bagaimana membuatnya. 

Hal inilah yang menjadi masalah, tidak saja pada bagaimana 

pengrajin bekerja, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang 

menyenangkan. Orang masa kini menyukai hasil-hasil karya seni 

kerajinan tangan yang halus. 
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Bangunan rumah pada dasarnya mempunyai hiasan ada 2 macam, yaitu hiasan yang 

kontruksional. Hiasan kontruksional adalah hiasan yang jadi satu dengan 

bangunannya. Contohnya ialah pilar-pilar pada bangunan, sedangkan hiasan yang 

tidak kontruksional adalah hiasan bangunan yang dapat terlepas dari bangunannya dan 

tidak berpengaruh apa-apa terhadap kontruksi bangunannya, contohnya lampu 

gantung atau meubel air.
45

 

Keindahan ornamen pada suatu bangunan menunjukkan sebuah simbol atau 

tanda dari kedudukan penghuni rumah. Unsur-unsur yang diambil bersifat tradisional 

dari budaya lokal. Karya-karya monumental misalnya candi-candi di Gedong Songo 

dekat  dengan Salatiga. Hal itu menjadi hidup dan jiwa masyarakat pribumi. 

Suatu bangunan merupakan hasil dari buatan manusia dengan wujud rasa 

budaya tersebut berupa alam seni, terdiri dari seni drama, seni rupa, seni sastra, seni 

suara, seni tari dan seni musik. Alam seni salah satu dari akt ifitas kelakuan berpola 

dari manusia yang dalam pengungkapannya penuh dengan tindakan-tidakan simbolis. 

Melalui alam seni dalam kehidupan sehari-hari dicurahkan dalam bentuk-bentuk 

simbol.46 

Orang Jawa sebagai pemakai simbol-simbol yang mereka wariskan secara 

turun- temurun dari nenek moyang. Tidak hanya pembangunan rumah melainkan juga 

berbagai peri kehidupannya. Bangunan tradisional Jawa berbentuk atap merupakan 

penentu nama suatu gaya bangunan, tidak demikian pada arsitektur Eropa 

menggunakan bentuk kepala tiang sebagai penentu ciri dari suatu gaya arsitektur suatu 

jaman. 

1. Tiang Penyangga 

                                                 
45 Sugiyarto Dakung dalam Taufig Adhi Prasangka. Op. Cit ., hlm 72. 
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 Budiono Herusatoto, Simbolisme Dalam Budaya Jawa, (Yogyakarta :  Hanindita), 2001, hlm 
101. 
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Bangunan Indis pada rumah pejabat seperi Gubernur, Residen, Asisten 

Residen, Bupati dan Kontrolir wilayah terlihat mencolok dengan adanya batang-

batang tiang penyangga. Batang tiang gaya Doria, Ionia, dan Korinthia yang tersusun 

atas kepala, tubuh, dan kaki tiang (serba semen). Masing-masing gaya memiliki arti 

dan lambang sendiri-sendiri.
47

 

Budaya kuno yang memuja keindahan badaniah dan peka terhadap proporsi 

harmonis ditanggapi seniman Renaissance dengan penuh semangat. Penggunaan 

bentuk lingkaran, bujursangkar, kubus bola, dan tabung sesuai dengan gaya 

Renaissance berkat keteraturan bentuknya yang memperlihatkan kesan rasional. 

Bentuk yang paling mendukung adalah bujur sangkar dan lingkaran. Penggunaan 

bentuk kubah relung dan bentuk bangunan yang memusat merupakan simbol 

peraturan keagamaan di dunia.48 

2. Hiasan Atap dan Kemuncak 

Kemuncak dan hiasan atap ini dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan 

tinggi dan orang-orang kaya. Mengenai hiasan itu sesuai dengan hiasan yang ada 

tersebut. Setiap rumah dan bangunan memiliki bentuk berbeda, akan tetapi gaya yang 

ditunjukkan jaman Eropa kuno. 

Berikut akan dibahas mengenai hiasan atap yang terdapat pada rumah-rumah 

bergaya Indis yang ada di Batavia: 

a. Penunjuk Arah Mata Angin (Windwijzer) 

b.  Makelaar 

Makelaar adalah papan kayu berukir dengan panjang kurang lebih dua meter dan 

ditempel secara vert ikal. Hiasan ini terdapat di depan rumah yang disebut voorschoot, 
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 Djoko Soekiman.Op. Cit . hlm 303. 

 
48 MA. Endang Budiono.Op. Cit. hlm 14. 
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yaitu bentuk segitiga yang terdapat di depan rumah. Biasanya merupakan atap dari 

teras. Makelaar hanya sebagai simbol saja yang melambangkan roh-roh baik dan jahat 

sesuai kepercayaan masyarakat . Diantara makelaar ada hiasan yang biasanya berupa 

dua ekor angsa yang bertolak belakang bersandar pada makelaar. Hiasan tersebut 

dinamakan oelebord atau uilebord. Oelebord mulanya merupakan hiasan yang 

terdapat pada rumah petani di Freisland. Bagi masyarakat Jawa hiasan ini dapat 

disebut sebagai Kalamakara pada bangunan candi. 

3. Hiasan Dari Kaca 

Pada awalnya hiasan dari kaca berwarna dan menempel pada tubuh bangunan 

(glass in load), pada awalnya merupakan ornamen-ornamen yang banyak terdapat  di 

gereja-gereja zaman klasik Eropa. Gereja-gereja yang dibangun pada masa ini 

walaupun terlihat keramat  dari luar, namun kemegahan dan keindahan terdapat di 

dalamnya dengan adanya pantulan cahaya matahari olah kaca emas warna-warni 

sehingga menimbulkan mozaik yang indah.49 

Seni pembuatan kaca warna-warni sebagai hiasan ornamen pada bangunan 

semakin meluas karena pengaruh dari perkembangan arsitektur gaya Gothik sekitar 

abad ke-12 dan mencapai puncak setengah abad kemudian berkat jasa para pengrajin 

di Chartres. Rumus dasar pembuatan kaca, m encampurkan pasir, garam dan abu.  

Kaca berwarna dibuat dengan memanasi campuran ini sampai cair, yang 

kemudian diwarnai dengan oksidasi logam, tembaga untuk warna merah, besi untuk 

warna kuning, kobalt untuk warna biru. Keping-keping kecil kaca warna-warni 

tersebut dimasukan dalam alur bingkai timah yang bentuknya bermacam-macam 

sehingga membentuk panel. Baru setelah panel dipasang pada jendela, tukang kaca 

dapat  mengetahui kecerahan warna dan kesan seluruh desain. Pada abad pertengahan 

                                                 
49 Taufiq Adhi Prasangka.Op.Cit ., hlm 52. 
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hiasan-hiasan kaca tersebut banyak menceritakan dan melukiskan tokoh-tokoh dalam 

sejarah kitab Injil serta manusia serta menciptakan alam semesta.
50

 

Kemajuan hiasan kaca dulu digunakan orang-orang Hindia Belanda dalam 

bangunan kursinya di daerah Batavia. Selanjutnya pada awal abad 20 hiasan dari kaca 

ini terdapat pada rumah-rumah pejabat Belanda yang tersebar di pusat kota Batavia. 

Rumah tradisional Jawa ada suatu tempat dinamakan tebeng, yaitu bidang segi 

empat yang terletak di atas pintu atau diatas jendela hias dalam bahasa Kawi disebut 

waryang. Warayang merupakan berupa beberapa anak panah yang distilasi menuju 

kesatu titik. Berfungsi ganda yaitu sebagai ventilasi atau sirkulasi udara dalam rumah 

dan sebagai penambah penerangan dalam ruangan. Glass in load menggant ikan hiasan 

pada bangunan Indis untuk menambah keindahan bangunan. Pada awal abad 20 seni 

Art Deco memberikan sentuhan yang baru dan modern yang lain dari bentuk kuno. 

Proporsinya tidak biasa, cenderung menggunakan material baru dan dekorasi. Aliran 

yang termasuk Art  Deco itu sendiri. Aliran ini berkembang pesat ke seluruh pelosok 

negeri. 

 

D.  Arsitek  yang Berkarya di Batavia 

Peran arsitek tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam memberi sumbangan 

pada perkembangan kota pada masa kolonial. Meski mereka bekerja kepada para 

pemesannya tetapi setidakanya mereka telah memberi warna atau mengenalkan 

terobosan baru bagi perkembangan arsitektur Batavia seperti pengadopsian bentuk 

seni arsitektur tradisional terhadap aritektur barat. Berikut arsitek yang berkarya di 

Batavia: 
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 Anne Frematle, Abad Besar Manusia: Abad Iman, (Jakarta: Tira Pustaka), 1984, hlm 122. 
dalam Taufiq Adhi Prasangka.Op. Cit. Hlm 83. 
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Ed. Cuypers (1859-1929) 

Ed. Cuypers merupakan arsitek ternama baik di Belanda maupun Hindia 

Belanda. Bakat arsiteknya kian terasah berkat didikan pamannya PJH. Cuypers salah 

satu tokoh pelopor kebangkitan arsitektur Belanda. Kiprahnya di Hindia Belanda 

berawal dari kedekataanya dengan G. Verssering yang menjabat Presiden Javasche 

Bank yang terus memperluas jaringannya ke berbagai kota. Semula perencanaan 

bangunan javasche bank dilakukan di Amsterdam, namun seiring meningkatnya 

pesanan jasa maka di tahun 1909 ketika dia berkunjung ke Hindia Belanda dia 

memutuskan untuk membangun biro di Batavia bekerjasama dengan HJ. Hulswit dan 

AA. Fermont bernama  NV. Architercten-Igeniursbureau Hulswit en Fermont te 

Weteltevreden en Ed. Cuypers te Am sterdam .
51

 Sekitar 100 bangunan dihasilkan biro 

ini dari tahun 1910 sampai 1954 seperti bank, sekolah, gereja, perumahan dan 

sebagainya.  

Semenjak tahun 1910 sampai 1929 setidaknya ada 14 bank hasil karyanya 

yang tersebar di berbagai kota Hindia Belanda dan salah satu adalah kantor pusat 

Javasche Bank  Batavia. Gedung Bank sudah ada sejak tahun 1900-an, mempunyai 

dua lantai, unit  utamanya berbentuk L. Sebuah sisi terletak di Jalan Pintu Kecil 

menghadap ke sungai dan sisi lain di mana terdapat pintu masuk utama, menghadap 

ke sungai dan sisi lain Bank mengalami perluasan dan renovasi, sehingga bentuk 

massanya menjadi U dan pintu masuk utama dipindah ke Jalan Pintu Besar Selatan. 

Setelah selesai perombakan, pada tanggal 30 Maret 1913 diadakan upacara peresmian. 

Bangunan perluasan juga terdiri dari dua lantai. 

                                                 
51 Handinoto, 1996, Ibid, hlm. 156-157. 
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Gb. 10 Javasche Bank Batavia, Foto dari depan setelah diadakan perbaikan. Bagian depan bangunan 
berbentuk simetris, dibentuk oleh adanya tiga buah unit yang menonjol, satu di tengah dua kembar 

lainnya di ujung-ujungnya.   

Sumber : www.rainas2008.0rg 

Unit yang tadinya berbentuk L, dijadikan tertutup berupa keliling sebuah segi 

empat panjang. Bagian depan bangunan simetris, dibentuk oleh adanya tiga buah unit 

yang menonjol, satu di tengah dua kembar lainnya di ujung-ujungnya. Ketiganya 

mempunyai gaya arsitektur Renaissance. Selain bentuk secara keseluruhan, cirri 

arsitektur Renaissance dapat ditandai dengan hiasan-hiasannya. Dinding bagian 

bawah berkesan masih bergaris-garis alur horizontal memberikan kesan konstruksi 

tumpukan batu-batu besar seperti pada banyak bangunan Renaissance. Ciri 

Renaissance lainnya terlihat  pada, balustrade sebagai hiasan pada atap, am ortisem ent, 

moulding dan lain-lain.   

Kemiringan atapnya sangat tajam, ditutup genting. Pada setiap sisi miringnya 

berderet lucarne dan di ujung kiri kanan terdapat amortisement. Pada atap dari unit 

menonjol di tengah, terdapat sebuah lucarne, jauh lebih besar dari lainnya menjulang 

tinggi. Di setiap sisinya diletakkan jam dinding. Waktu itu lucarne berjam dinding 

tersebut terlihat dari segara arah karena belum ada bangunan tinggi di sekitarnya. 

Dengan demikian, ia menjadi titik perhatian (point of interest) baik dari bangunannya 
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sendiri maupun dalam lingkungan. Pada bagian luar lantai atas, terdapat empat buah 

kolom silendris, masing-masing berdiri diatas sebuah stylobate.
52

 

Selain perletakkannya yang berbeda dengan gedung-gedung di sekitarnya, 

juga pintu masuk utamanya cukup menarik untuk diperlihatkan karena keunikannya. 

Dari halaman depan para nasabah dapat langsung ke lantai dua melalui pintu masuk 

utama kembar di kiri dan kanan. Keduanya mengapit unit menonjol tengah. Seperti 

pada kebanyakan pintu masuk pada umumnya, di sini juga terlindung oleh tritisan, 

dalam hal ini melengkung.  

Susunan ini dikatakan unik karena biasanya pintu masuk utama hanya satu, 

ditengah. Masing-masing pintu mempunyai tangga untuk menuju lantai dua. Tangga 

ini terdapat di balik dinding, sehingga ruang-ruang di depan bangunan menghadap ke 

Timur ini, terlindung dari terik matahari pagi langsung.53 Dari kedua tangga utama 

tadi, setelah pintu putar (agar orang masuk satu per satu) di sisi kiri dan kanan, para 

tamu tiba diruang tunggu. Ruang pemerima ini, berhubungan langsung dengan loket-

loket dan ruang kasir. Sebelah kanan ruangan tunggu, terdapat ruang pemegang buku 

dan ruang cetak di sebelah kanannya lagi. 

 

Gb.11. Javasche Bank Batavia, gang bagian dalam melindungi semua ruangan 
 yang dikelilinginya dari panas matahari langsung. 

Sumber : www.rainas2008.0rg 

                                                 
52  Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press), 1995,  hlm 138. 
 
53 http://rainas.org. 28/12/2008.20.30. 
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Sebuah ruang tahan api cukup luas, terdapat di kiri ruang tunggu tersebut 

digunakan untuk kepala kasir. Selain tangga utama, pada sayap kiri dan kanan 

terdapat masing-masing satu tangga. Pada bagian belakang bangunan yang 

menghadap ke Barat, terdapat  sebuah gang memanjang, menghubungkan sayap kiri 

dan kanan. Sebagian besar lantai bawah digunakan untuk ruang-ruang arsip dan ruang 

penyimpanan sehingga tidak terdapat jendela-jendela lebar. Yang ada hanya beberapa 

oculus berderet, di beri terali besi untuk keamanan. 

Di sudut dua jalan yaitu Kali Besar Barat  dan Jalan Malaka belakang kantor 

lama Javansche Bank, sekarang terdapat Bank Bumi Daya. Pada zaman Belanda 

pemiliknya juga sebuah bank, bernama Chartered Bank of India Australia and China. 

Gedung yang dari dahulu tidak berubah fungsi ini, dirancang oleh Ed. Cuypers & 

Hulswit.
54

 

Denahnya berbentuk segi empat panjang. Seperti kebanyakan bangunan di 

kawasan Kota Lama, gedung bank terletak langsung di jalan tanpa halaman depan. 

Karena lokasinya di sebuah sudut jalan, maka ada dua sisi yang langsung menghadap 

ke trotoir. Yang terpanjang sisi Selatan menghadap jalan Malaka dan yang pendek  

sisi Timur di jalan Kali Besar menghadap sungai. Kedua sisi yang lain, berdempetan 

dengan bangunan di sebelahnya. 

Arsitekturnya mempunyai cirri klasik campuran tetapi lebih banyak pengaruh 

Renaissance. Wajah utama di mana terdapat pintu masuk pada prinsipnya adalah 

simetris. Tetapi untuk memberikan aksentuasi posisinya yang menyudut, di ujung 

kanan dibuat sebuah menara dengan lantern beratap dome dari gaya Byzantein. Cirri 

klasik Eropa lainnya, terlihat pada bangunan dua lantai ini pada wajah utamanya yang 
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 JJ. De Vries, Jaarboek van, 1927,  Batavia en omstreken (laporan tahunan Batavia). 
Weltevreden dalam Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, (Gajah Mada 
University Press), 1995, hlm 141. 
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melebar dan monoton. Bentuk tersebut juga khas Renaissance, terdiri dari dinding 

bagian bawah dengan deretan pelengkung-pelengkung dan bagian atas oleh jendela-

jendela dan kolom-kolom. Kesan lain yang dapat ditimbulkan oleh wajahnya adalah 

lantai atas menumpuk pada lantai bawahnya seperti ketiga bangunan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

Berseberangan dengan bangunan tadi, di jalan Kali Besar Timur terdapat 

sebuah bank juga yang sangat penting pada zaman Belanda. Bank yang dimaksud 

adalah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Dibangun antara tahun 

1910-1911, atas dasar gambar rencana Ed. Cuypers & Hulswit.
55

 Gedungnya 

berhadapan dengan “Toko Merah” sebuah took yang terkenal pada zamannya 

(sekarang PT Satya Niaga). 

Denah bangunan berbentuk segi empat  panjang, sisi terpendek 19 m di depan 

dan sisi terpanjang 53 m menjorok masuk ke dalam. Perletakan bangunan terhadap 

jalan, sama dengan bangunan yang sekarang dipakai untuk Bank Bumi Daya. Dalam 

hal ini hanya bagian depannya saja yang langsung di jalan raya. Gang di depan 

berfungsi sebagai trotoir, menerus dengan gang dari bangunan di kiri kanannya. 

Perletakan semacam ini, mirip dengan bangunan-bangunan Abad Pertengahan, pada 

pusat-pusat Kota Lama di Eropa (Italia dan Spanyol). 

Bagian bawah depan didominasi oleh lima buah pelengkungan Romawi. 

Dipadukan dengan konstruksi di atasnya, menampilkan wajah depan simetris, 

diperkuat oleh adanya dua buah tritisan kembar melindungi pintu masuk utama. Dua 

buah gable kembar pada ujung kiri dan kanan juga makin memperkuat sifat simetris 

bagian depan bangunan ini. Kedua gable tersebut merupakan bagian depan dari atap 
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 Passchier, Cor., 2008, The quest for the ultimate architecture Indonesia in the late colonial 
period, (Jakarta: Tentang Bentang), dalam Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di 
Indonesia, (Gajah Mada University Press), 1995, hlm 142. 
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pelana yang kemiringannya tajam, dihias dengan cornice. Konstruksi demikian ini, 

banyak ditemui pada bangunan-bangunan lama di Belanda. 

Selain berbagai bank, biro perencanan yang merupakan kolaborasi dari dua 

orang arsitek ini, banyak sekali membangun kantor-kantor besar dan pent ing. 

Banyaknya pembangunan kantor pada masa itu sejalan dengan berkembangnya 

kegiatan perdagangan Belanda di Indonesia. Di antaranya kantor NHM 

(Nederlandsche Handel Maatschappij) yang berpusat di Batavia terletak di Noordwijk 

Weltevreden atau sekarang jalan Kantor Pos, dibangun pada tahun 1910-1911. 

perletakan dan situasi bangunan dua lantai ini persis dengan Kantor The Hongkong 

and Shanghai Banking Corporation, menghadap ke sungai, bagian depan sempit (11 

m) disbanding dengan bagian samping yang menjorok 42 m ke dalam. Dari dua 

banguanan ini dan bangunan-banguanan lain di sekitarnya dapat diliah dari system 

tata letak bangunan di Pusat Kota Jakarta, sangat mirip dengan kota Amsterdam, 

berderet dan berdempet, m enjorok ke dalam dan menghadap ke sebuah kanal. 

Perbedaan dengan kantor-kantor lainnya, di sini lantai dua digunakan sebagai 

tempat tinggal. Menghadap kearah Selatan, di sisi kiri terdapat gang. Façade pada 

prinsipnya simetris, tetapi pada sudut kiri depan dimana terdapat  tangga untuk ke 

lantai dua langsung dari halaman depan, dibuat menara dengan dome kecil bergaya 

Byzantine. Pada sisi-sisi menara di letakkan jam dinding. Secara keseluruhan 

arsitekturnya adalah campuran klasik Eropa, dengan balustrade “ mahkota”, pedim ent 

melengkung di depan dan samping, alur-alur horizontal ciri arsitektur Renaissance, 

kolom-kolom, m olding Yunani, Doric pelengkung-pelengkung dengan vitrum 

Romawi.56 
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Masuk utama dari tengah ke ruang-ruang lantai dasar, melalui sebuah porch 

berbentuk setengah hexagonal. Tidak langsung ke hall tetapi lebih dulu melalui 

sebuah ruang. Setelah melalui ruang peralihan tersebut, di sisi kiri hall terdapat kasir 

dengan counter dan ke depan terdapat kantor pemegang buku. Pembagian ruangnya 

ident ik dengan kantor-kantor yang telah dijelaskan sebelumnya, menggunakan 

dinding-dinding trasparan dari rangka kayu dan kaca. Di sebelah ruang pemegang 

buku terdapat safe deposit cukup besar dengan dinding beton setebal 60 cm. 

Fungsinya berbeda, masuk ke lantai atas terpisah dengan lantai satu, langsung 

dari halaman depan. Di belakang juga ada tangga dari lantai atas menuju dapur dan 

lantai pembantu. Dari tangga depan ke kanan terdapat  ruang tamu yang menghadap ke 

teras memanfaatkan atap dari porch, ke kiri sampai ke gang yang menghubungkan 

tiga buah kamar tidur berderet. Di ujung gang terdapat  ruang keluarga dan sebuah 

kamar tidur lebih kecil di sisinya. Seperti pada kebanyakan rumah-rumah pada zaman 

Belanda, kamar mandi dan toilet di belakang dalam hal ini dipisahkan oleh sebuah 

teras. Bangunan ini sekarang kurang terawatt, terjepit  di antara bangunan lainnya yang 

telah banyak dirom bak, tetapi sebagian besar masih pada bentuk aslinya dan dahulu 

pernah digunakan untuk Kantor Antara. 

Sebuah karya biro arsitek Ed. Cuypers lainnya, terdapat di pusat kota Jakarta 

dahulu bernama Weltevreden. Lokasinya terletak tidak jauh dari ujung Barat jalan Ir. 

H. Juanda. Gedung yang bermaksud, sekarang digunakan untuk sebuah kantor 

kontraktor BUMN.
57

 Cukup disayangkan bangunan ini sudah mengalami perombakan 

menghilangkan bentuk aslinya yang unik dan indah. Yang masih asli hanya atapnya, 

sangat khas berbentuk pyramidal, berkemiringan tajam. Pada puncaknya terdapat 

                                                 
57 Vries., 1927,.Op.cit.,hlm 145. 
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sebuah louver ditutup dengan dome kecil. Dahulu atap ini ditutup dengan copper 

(tembaga), sekarang sudah digantikan dengan gent ing. 

Pada zaman kolonial, gedung ini milik Levensverz Mij Dordrecht, sebuah 

perusahaan dagang berpusat di Belanda. Bangunan terdiri dari dua lantai, di bawahnya 

digunakan untuk dua buah took dan di atas untuk kantor. Dinding depan langsung 

berdiri di atas trotoir, berdempetan dengan bangunan di kiri kanannya. Situasinya 

yang demikian menyebabkan gedung berfungsi majemuk ini hanya mempunyai satu 

wajah saja. Satu-satunya pandangan tersebut bentuknya simetris, bergaya campuran 

klasik Eropa. Karena fungsi berbeda, masing-masing bagian mempunyai pintu masuk 

tersendiri. Untuk menuju kantor di lantai dua terdapat sebuah pintu, dalam hal ini 

bergaya Romawi di atasnya melengkung bagian dari setengah lingkaran. Pintu tadi 

terletak pada unit yang menjorok ke depan di tengah, dapat dicapai lansung dari 

trotoir. Kedua took terletak di kiri-kanannya, masing-masing menpunyai dua pintu. 

Diantara kedua pintu terdapat sebuah jendela kaca besar dari sebuah etalase. 

Pada lantai dua, sepanjang bagian depannya terdapat gang. Dekorasi bagian 

bawah, berupa alur-alur horizontal sepert i pada kebanyakan bangunan klasik 

Renaissance. Bagian atasnya dipenuhi oleh pelengkung-pelengkung dan kolom 

Romawi. Tiga pelengkung agak kecil terletak di tengah diatas pintu masuk, dua 

pasang lainnya di kiri kanan. Pelengkung-pelengkung tadi berdiri di atas balustrade, 

dihias dengan deretan silang-silang. Memperkuat penampilan façade simetris, pada 

sumbu tengah dibuat gable, dengan sebuah relief pada tympanum, raking cornice, 

dengan amortisement di puncak dan kiri kanannya. Konstruksi dekoratif semacam ini, 

banyak terdapat  pada bangunan-bangunan klasik Belanda. Di ujung bawah atap 

terdapat dua buah lucarne beratap melengkung, mengapit gable, makin memperkuat 

lagi simetris wajah depan. 
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Di kawasan yang pada zaman Belanda bernama Weltevreden (sekitar 

Lapangan Banteng), untuk meninjau sebuah lagi karya Ed. Cuypers & Hulswit.
58

 

Karya arsitektur ini berupa sebuah kantor terdiri dari empat  lantai, pada zaman 

Belanda milik Arnheim sebuah perusahaan besar yang bergerak dibidang asuransi 

jiwa. Selain di Jakarta, mereka juga mempunyai cabang di kota-kota besar, di 

Indonesia. Dahulu kantor ini menghadap ke Sungai Ciliwung, sekarang tidak ada 

bekasnya lagi karena telah dirombak secara total. 

Di kawasan Kota Lama di depan Taman Fatahillah, terdapat gedung terkenal, 

pada zaman kolonial yaitu Balai Kota (Museum Kota Jakarta). Berseberangan dengan 

gedung tersebut, terdapat antara lain kantor pos dan sebuah kantor lagi dahulu milik 

perusahaan dagang Belanda bernama WEHA (West Java Handel Maatshappij). 

Kantor yang disebut terakhir perancangnya adalah biro arsitek Ed. Cuypers & 

Hulswit, dibuat pada tahun tiga puluhan.
59

 

Bangunan terdiri dari tiga lantai terletak di sudut dua jalan yaitu jalan Cengkeh 

dan jalan Kopi, di sisi Utara Taman Fatahillah. Denahnya berbentuk segi empat 

panjang, dahulu pintu masuk utaranya terletak pada sisi terpanjang yang menghadap 

ke jalan Cengkeh. Sekarang jalan ini tertutup dipenuhi oleh warung makan, sehingga 

pintu masuk utama tidak lagi dari sana tetapi dari jalan Kopi, berhadapan dengan 

Balai Kota Lama. 

Arsitektur kantor lama WEHA mempunyai cirri berbeda dengan bangunan-

bangunan diuraikan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa bangunan ini mewakili 

arsitektur transisi klasik Eropa, modern dengan tetap berciri tropis. Ciri klasik terlihat 

pada lantern pada setiap ujung atap, lucarne berderet  pada sisi miringnya yang cukup 

                                                 
58 Vries,. Op. Cit ., 1927. dalam Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, 

(Gajah Mada University Press), 1995, hlm 147. 
 
59 Yulianto Sumalyo. Op. Cit. hlm 148. 
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tajam. Pengaruh modern pada bangunan ini terlihat dari sedikitnya ornament. Elemen 

bangunan sepert i jendela, vent ilasi, kolom  dan lain-lainya menyatu dengan bangunan 

menjadi unsur dekorasi. Jendela-jendela vert ical, meninggi memenuhi sebagian besar 

keempat dinding sisinya. Lantai dasar sebagian lantai dua mempunyai gang, 

dipadukan dengan kolom-kolom dan balok-balok secara keseluruhan berkesan seperti 

rumah panggung. Saat ini bekas Kantor WEHA, masih dalam arsitektur asli. 

Sesudah tahun tiga puluhan, arsitektur modern melanda seluruh dunia, 

termasuk di Indonesia. Gejala ini terlihat  pada bangunan Ed. Cuypers & Hulswit di 

sudut jalan Thamrin dan jalan Medan Merdeka Selatan. Dahulu gedung itu milik 

sebuah perusahan Belanda NKPM. Setelah kemerdekaan pernah digunakan untuk 

Kantor Pertamina. 

Gedung menghadap ke Koningsplein (Lapangan Monas), terdiri dari dua 

lantai, unit utama berbentuk U. wajah depannya simetris dibentuk oleh sayap kembar 

di kiri kanan mengapit  tengahnya. Bentuk simetris tersebut lebih diperkuat dengan 

adanya unit agar menjorok ke depan dan porch di tengah, menandai bahwa di situlah 

pintu masuk utama. 

Di gedung WEHA, masih terdapat sedikit unsur klasik Eropa, di sini sama 

sekali tidak ada, tetapi justru inspirasi tradisional cukup menonjol. Hal mana terlihat 

pada konbinasi horizontal  dan vertical dari balok dan kolom. Demikian juga atapnya 

bebentuk limas an bertumpuk kemiringan tajam, mirip dengan bangunan tradisional 

Jawa. Selain tritisan datar dari beton pelindung jendela-jendela membentuk garis 

mendatar, tidak terdapat elemen hiasan lain. Seluruh permukaan dinding sisi-sisinya 

dipenuhi dengan deretan jendela dan vent ilasi. 

Perusahaan minyak lainnya BPM atau Bataafsche Peetroleum Maatschappij, 

juga mempercayakan rancangan kantor besarnya kepada biro arsitek Ed. Cuypers & 
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Hulswit.60 Lokasinya di kawasan Koningsplein, tidak jauh dari kantor yang tadi. 

Situasinya pada sudut ujung Utara Jlan Medean Merdeka Timur menghadap ke Jalan 

Perwira. Kantor lama BPM sekarang menjadi Kantor Pusat Pertamina.  

 

Gb 12. Kantor lama BPM (Bataafsche Petrolium Maatschappij), sekarang Kantor Pusat Pertamina Jln. 

Perwira, pada tahun 1985, arsitekturnya masih asli. Tampak di belakang menara Pertamina. 
Sumber: Dokumentasi KITLV. 

 

Denahnya berbentuk L, pintu masuk utama dari Utara melalui Willemslaan 

(jalan Perwira) pada sisi terpanjang. Suatu gejala perkembangan arsitektur pada 

bangunan ini menarik untuk diperhatikan yaitu adanya pengaruh modern pada wajah 

utamanya yang tidak simetrs. Meskipun tidak simetris, kalau kita perhatikan wajah 

depan bangunan yang terdiri dari dua lantai ini terlihat adanya keseimbangan antara 

bagian kiri dan kanan. Titik tengah berupa unit menonjol kedepan dimana terdapat 

porch untuk pintu masuk utama.
61

 

Di ujung kanan terdapat lagi sebuah unit  menonjol lebih besar dari yang di 

tengah. Untuk mengimbanginya, pada ujung kiri dibuat sebuah menara, di atas  

                                                 
60

 E. Cuypers, F. Hulswit, 1937. Nederlands huis oud nieuw 1913-1930. Batavia. hlm 56. 
dalam Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, (Gajah Mada University Press), 

1995, hlm 149. 
 
61 http://arsitekturindis.com/ /2008/03/29/ 
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dipasang lambang perusahaan. Unit  menonjol di kiri, tengah dan menara dihubungkan 

oleh unit  lainnya memanjang, monoton. Seperti pada bangunan modern, tidak terdapat 

hiasan khusus. Elemen-elemen bangunan dalam arsitektur modern seperti dinding, 

kolom, jendela, tritisan, balustrade dan lain-lain, disusun sedemikian rupa dalam 

komposisi yang dapat menimbulkan keindahan. 

Inspirasi arsitektur tropis tradisional terlihat pada adanya gang sekeliling 

bangunan baik pada lantai satu maupun lantai dua. Gang ini dipadukan dengan elemen 

horisontal vertikal balok dan kolom, mengesankan sepert i rumah panggung. Selain itu 

atap utama berkemiringan tajam “menumpuk” diatas atap gang sekeliling bangunan 

juga mirip dengan atap tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Sepanjang celah 

antara kedua atap tersebut dimanfaatkan untuk ventilasi yang mengalirkan udara di 

bawah atap. Penghawaan dan suhu udara dalam ruangan diatur oleh jendela-jendela 

besar dan vent ilasi terdapat hampir di seluruh permukaan sisinya. Radiasi panas 

matahari dikurangi oleh adanya gang keliling, terdapat di lantai satu maupun lantai 

dua. Berbagai bangunan dan berbagai fungsi karya Ed. Cuypers & Hulswit, sudah kita 

bahas. Pada umumnya bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan penting di 

kota-kota besar di Indonesia.
62
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 Roosmalen, Pauline K.M. van., 2004, Expanding grounds, The roots of spatial planning in 
Indonesia, Dalam Colombijn, Freek., Barwegen, Martine, dkk., Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-
Kota di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak), 2005, hlm. 75. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kota Batavia 

merupakan, pusat penguasa kolonial di Indonesia, konfigurasi penduduk beserta 

wilayah pemukimannya sudah berkiblat pada bentuk kemajemukan. Semenjak tanggal 1 

April 1905, ibu kota Batavia menjadi gem eente (kotapraja) dengan wakil sendiri. Batas 

antara kotapraja maupun ibu kota sama, yang akhirnya ditetapkan sebagian besar 

wilayah kotapraja terdiri dari tanah yang kepemilikannya telah diserahkan, disamping 

itu masih ada sebagian kecil tanah milik negara (Landsdomein), terutama digunakan 

untuk lapangan, alun-alun dan taman yang pengelolaannya diserahkan pada dewan kota 

 Percampuran dua budaya yang ada antara budaya Belanda dengan budaya lokal 

Indonesia yang menimbulkan budaya baru yang didukung penduduk kepulauan 

keragaman budaya Indonesia disebut budaya Indis atau Belanda-Jawa. Arsitektur 

merupakan sebuah perpaduan dua budaya, karya seni dan pengetahuan tentang 

bangunan membicarakan keindahan nilai dari seni. Arsitek sebagai orang ahli untuk 

sebuah bangunan tersebut. Dia dituntut membangun sebuah bangunan, tetapi juga 

memperhatikan aspek-aspek lain kemudian mempunyai jiwa dan karakter sebagai ciri 

khusus suatu bangunan. Suatu karya dapat mempunyai gaya, jika memiliki bentuk 

(vorm ), hiasan (verseing), dari benda itu selaras (harmonis) dengan kegunaan dan bahan 

material yang digunakan. 

Arsitektur rumah tinggal sebagai hasil kebudayaan adalah perpaduan suatu karya 

seni dan pengetahuan tentang bangunan dengan demikian, arsitektur Bangunan 

campuran Belanda dan Jawa ini terpengaruh karena Belanda berada di tanah Jawa. 
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Sebagian besar bangunan di Batavia di desain oleh Belanda dan campuran Belanda-

Jawa yang disebut bangunan Indis atau arsitektur gaya Indische Empire mengambil 

gaya arsitektur Perancis. Dalam menunjukkan adanya bangunan yang berart istik tinggi 

tersebut pemerintah Jakarta sudah mulai berperan akt if dalam melestarikan peninggalan 

jaman kolonial Belanda berupa bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan kota tua. 

Kebangkitan arsitektur di Belanda boleh dikatakan berawal dari tahun 1865-

1915 sebagai akibat dari kemajuan Industri yang berlanjut di Eropa akan tetapi gema 

atau pengaruhnya belum sampai di Hindia Belanda. Pengaruh kemajuan arsitektur 

modern Belanda baru terasa setelah tahun 1900-an. Hal ini disebabkan kehidupan di 

Jawa berbeda dengan cara hidup masyarakat Belanda di negeri asalnya. Maka hasilnya 

di Hindia Belanda kemudian berbeda termasuk bentuk gaya arsitektur terbentuk sendiri 

keindahan dan konstruksi bangunan.  

 Gaya indische em pire selama abad 19 sampai awal abad 20 di Batavia banyak di 

terapkan pada bangunan-bangunan pemerintahan, tempat peribadatan serta pada 

bangunan rumah tinggal. Ciri-ciri bangunan yang menerapkan unsur empire terlihat dari 

denah bangunan yang simetris penuh dengan satu atau dua lantai, langit-langit yang 

tinggi dan biasanya beratap perisai atau pelana. Karakteristik bangunan ini: terbuka, 

terdapat barisan kolom (ionic atau doric) pada serambi depan dan belakang, central 

room  yang diapit oleh kamar-kamar di samping kiri dan kanannya. Terkadang di 

samping bangunan utama juga terdapat bangunan pendukung seperti paviliun atau galeri 

lengkap dengan taman atau kebun di sekitarnya 
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Salah satu kebijakan pemerintah kolonial di awal abad ke-20 adalah penerapan 

Politik Etis. Rasa bersalah Belanda ditebus dengan seruan kemajuan dan peningkatan 

kualitas hidup dengan penerapan edukasi, imigrasi dan irigasi. Kota-kota pada masa ini 

juga mengalami laju modernisasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah 

orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Penerapan gaya hidup yang cenderung 

berorientas kebarat mengakibatkan kota turut mengikuti perkembangan tersebut dengan 

pemenuhan beberapa fasilitas menunjang kebutuhan masyarakat tersebut. 

Kedatangan arsitek-arsitek Belanda pada awal abad ke 20 memberi warna dalam 

pengenalan arsitektur modern sebagai penggant i arsitektur indische empire yang 

dianggap kurang bermutu. Sebagai gant inya muncul standart arsitektur yang beorientasi 

pada arsitektur barat . Mereka awalnya dimintai jasanya dalam membangun beberapa 

bangunan pemerintah, dalam dinas pembangunan pemerintah pusat BOW (Burgelijke 

Openbate Werken) ataupun swasta. Diantara beberapa arsitek tersebut ada yang 

memutuskan untuk tinggal atau menetap di Hindia Belanda baik bekerja untuk swasta, 

mendirikan biro, bekerja pada gemeente dan bekerja dalam dinas BOW.  

Perkembangan arsitektur pada awal abad ke 20 sampai tahun 1920-an yang 

cenderung mengadopsi bentuk dan gaya bangunan barat menginjak tahun 1930 mulai 

mendapatkan kritik dari beberapa arsitek. Mereka mengangap bahwa kota pada periode 

ini berciri kota kolonial atau kota barat  karena berbagai unsur didalam kota mulai 

terpengaruh oleh budaya barat mulai dari cara hidup dan bentuk-bentuk bangunan.  

Bukti yang paling menonjol dari pengaruh budaya barat adalah adanya 

bangunan kuno yang masih ada sampai sekarang tersebar di seluruh Indonesia termasuk 

di kota Jakarta yang terdapat di daerah Kota Tua. Pada masa penjajahan Belanda, 
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Indonesia mengalami pengaruh Occidental (barat) dalam berbagai segi kebudayaan. Hal 

tersebut dapat  dilihat  dalam bentuk kota dan bangunan. Namun demikian tidak dapat 

dipungkiri bahwa para pengelola kota dan para arsitek Belanda, tidak sedikit  

menerapkan konsep lokal atau tradisional di dalam merencanakan dan mengembangkan 

sebuah kota, pemukiman dan bangunan-bangunan. 
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