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Abstrak 

Batavia sebelum abad XIX dianggap sebagai Ratu dari Timur (Koningin van het Oosten). 
Sebutan ini kemudian berubah menjadi makam orang Belanda (Graf der Hollanders). 
Perubahan penamaan kota Batavia ini diakibatkan karena banyaknya orang Belanda yang 
meninggal karena berbagai penyakit. Kejadian ini disebabkan oleh terjadinya endapan lumpur 
pantai dan muara sungai yang menghambat kelancaran parit dalam kota. Akibatnya, air meluap 
hingga ke seluruh wilayah Batavia. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya wabah 
malaria, tipus, desentri, beri-beri dan kolera. Berdasarkan fakta tersebut, sesuai instruksi Raja 
Belanda, penguasa Belanda pada awal abad XIX harus mengusahakan kota Batavia menjadi 
kota yang sehat. Namun, hal ini gagal dilakukan oleh Gubernur Jenderal baik Pieter Gerardus 
Van Ovenstraten, Johannes Sieberg, maupun Albertus Henricus Wiesse. Pembangunan kota 
Batavia baru dimulai pada masa pemerintahan Daendels, yang berhasil memindahkkan ibu kota 
dari Batavia ke Weltevreden. Kota Weltevreden dibangun berdasarkan konsep multikultur, yaitu 
lebih menekankan pada interaksi antarbudaya. Pemerintah saat itu memperhatikan keberadaan 
setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan 
kebudayaan lain. Dalam pembangunan kota Weltevreden semua kelompok masyarakat 
diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Pembangunan kota baru ini mengatur 
pembangunan gereja Katolik (yang pada masa sebelumnya dilarang), gereja Protestan, klenteng, 
kuil, dan masjid. Sementara itu, juga dibangun rumah sakit khusus militer, dan rumah sakit 
masyarakat yang menampung masyarakat Eropa, Cina, Pribumi, Moor, dan Arab yang 
menderita sakit. Selain itu, pemerintah kolonial juga membangun makam bagi orang Eropa, 
Cina,  Moor, Arab dan Pribumi yang diatur sesuai dengan etnis masing-masing yang didasari 
rasa saling menghormati dan menghargai. Makalah ini dibuat berdasarkan sumber primer yang 
berupa arsip kolonial, dan beberapa buku sezaman yang menjelaskan tentang pembangunan kota 
Weltevreden. 

Kata Kunci: kesehatan, Weltevreden, multikultur, toleransi, tata ruang kota  
 
 
 
 
 
                                                 
1 Makalah ini disajikan dalam Seminar Internasional  Multikultural dan Globalisasi yang diselenggarakan 

pada 12-13 Desember 2012 di Kampus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia  
2 Penulis adalah pengajar tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Departemen 

Sejarah, Program Studi Prancis.   
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1.  Latar Belakang 

Studi tentang tata ruang kota telah banyak dilakukan orang, baik itu dari ditinjau 
dari sudut tata letak, demografi, arsitektur, maupun militer. Pembangunan kota setidak-
nya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mengatur kembali tata kota yang telah ada, 
seperti yang dilakukan oleh Georges-Eugène Haussmann tatkala memodifikasi Paris 
pada tahun 1860, dan Herman Willem Daendels yang membangun kota Weltevreden. 
Bersama dengan Ketua Dewan Raad van Indie, ia pada 2 Sprokkelmaand (Februari) 
meminta penduduk Batavia untuk pindah ke kota yang baru Weltevreden.3 

Kota Batavia terletak pada 6012’ Lintang Selatan dan 104033’46” Bujur Timur. 
Batavia didirikan pada 1619 di atas kota bandar tradisional Jacatra, dan dinamai Batavia 
pada 11 Maret 1619 ketika benteng yang dibangun oleh Belanda hampir selesai.4 Pada 
1629, kastil Batavia dibangun pada akses masuk kota Batavia yang merupakan pintu 
gerbang pelabuhan. Kota Batavia memiliki panjang sekitar 600 roed dan lebar 400 roed, 
yang dibelah oleh sungai Ciliwung. Dari sungai ini pada 1684 digali kanal yang 
mengalirkan air ke sisi barat. Kanal ini diberi nama Molenvliet. Kanal ini menghubung-
kan antara Sungai Ciliwung dan sungai Krokot (baca Krekot). Aliran sungai ini juga 
menuju ke Mookervaart dan kembali ke pelabuhan Batavia. Di sebelah timur sungai 
Ciliwung juga digali kanal di dekat pasar Weltevreden, di daerah Gunung Sahari. Ujung 
kanal ini berada di kelenteng Cina dan Norrdwijk. Berdasarkan resolusi 8 April 1729, 
perkembangan kota diarahkan ke timur. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi 
penduduk, dibangun parit yang mengelilingi kota menuju ke pusat kota di yang berada 
di sebelah barat. Untuk menghindarkan banjir, dibangun pintu air untuk mengatur agar 
aliran air merata di semua wilayah. Dengan kondisi seperti ini orang Eropa mulai 
membangun rumah di luar kastil, terutama setelah selesainya pembangunan banyak 
jalan dari Batavia ke Pintu Besar, Koestraat, Kalverstraat, Buitentijgersgraacht. 
Bersamaan dengan pembangunan rumah orang Eropa di luar kastil, sebagian 
masyarakat mulai membangun rumah di luar kota seperti di sekitar kanal Ancol, 
Molenvliet, benteng Angke, Ancol, Wilgenburg dan Rijswijk yang merupakan garis 
pertahanan pertama proyek pertahanan Batavia.5 

2.  Kondisi Batavia Pada Awal Abad XIX 

Berdasarkan perkembangan kota yang demikian pesat dan menyenangkan, kota 
Batavia dianggap sebagai Ratu dari Timur (Koningin van het Oosten), karena keindahan 
dan kenyamanannya tinggal di kota itu. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu, 
sebutan ini kemudian berubah menjadi makam orang Belanda (Graf der Hollanders). 
Perubahan penamaan kota Batavia ini diakibatkan karena banyaknya orang Belanda 
yang meninggal karena berbagai penyakit. Kejadian ini disebabkan oleh terjadinya 
                                                 
3 Georges-Eugène Haussmann  (27 Maret 1809—11 Januari 1891 membangun kembali kota Paris dengan 

menelan biaya sebesar 2,5 juta Francs. Ia merobohkan bangunan-bangunan kumuh dan membangunnya 
kembali  dengan konsep sentralistik, yaitu  terpusat di kota Paris, yang menuju ke satu titik, yakni di 
Arc de Triomph. Pada saat membangun kota Paris, ia menjabat sebagai Prefet wilayah Seine. 
(www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/haussmann.html.) 

4 Lihat Dirk van Hogendorp (1835 : 305—306) . 
5 Dirk van Hogendorp (1835 :308) menyebutkan bahwa garis pertahanan kota Batavia kira-kira berjarak 1 

jam perjalanan dari kota Batavia. Garis pertahanan itu biasanya ditandai dengan dibangunnya benteng-
benteng. Benteng-benteng antara lain: benteng Tangerang (jalan menuju Banten), benteng Tanjung 
Pura di Cirebon, Benteng Meester Cornelis, Benteng Buitenzorg, dan benteng Bantarpte yang terletak 
di pinggir jalan menuju Priangan.  



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 135

endapan lumpur pantai dan muara sungai yang menghambat kelancaran parit dalam 
kota. Akibatnya, air meluap hingga ke seluruh wilayah Batavia. Kondisi ini 
menyebabkan munculnya hawa yang tidak sedap, yang disebabkan oleh banyaknya 
genangan air dan lumpur yang mengendap. Keadaan ini menyebabkan munculnya 
berbagai macam penyakit. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya wabah malaria, 
tipus, desentri, beri-beri dan kolera.  

Kondisi ini terus berlangsung hingga awal abad XIX. Perubahan terjadi tatkala 
muncul perubahan politik di Eropa. Di Belanda konflik antara kaum patriot yang sangat 
mengagumi ide-ide Revolusi Prancis dan Saadhouder Willem van Orange yang 
berkuasa saat itu mencapai puncaknya. Kaum patriot Belanda yang didukung oleh 
pemerintah Prancis saat itu berhasil mendesak pasukan Belanda yang dibantu oleh 
pasukan Austria. Kekalahan ini menyebabkan Saadhouder melarikan diri ke Inggris. 
Kaum patriot Belanda yang dibantu oleh pemerintah Prancis akhirnya bertemu dan 
menghasilkan perjanjian Den Haag pada 1794. Salah satu isi perjanjian itu adalah 
pendirian Republik Bataf  di Belanda. 

3.  Situasi Politik di Eropa 

Republik Bataf berdiri pada Januari 1795. Pemerintahan dipimpin oleh sebuah 
komisi yang terdiri atas 3 orang, yang dipimpin oleh seorang raadpensionaris yang 
bernama Jan Rutger Schimmelpenninck. Pemerintahan Republik Bataf mendapatkan 
dukungan penuh dari Prancis sebagai upaya untuk memblokade kepentingan Inggris di 
daratan Eropa. Belanda merupakan satu-satunya wilayah yang dijadikan akses bagi 
Inggris untuk memasuki benua Eropa.  Pokok permasalahan konflik yang ada saat itu 
adalah untuk menghambat lajunya ide Revolusi Prancis yang menghapuskan sistem 
pemerintahan monarki dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang dipimpin 
oleh rakyat. Oleh karena itu, Negara-negara yang masih menggunakan sistem monarki 
seperti Inggris, Austria, dan Rusia bersatu dan berupaya menghambat menyebarnya 
pengaruh tersebut.6  

Republik Bataf akhirnya dibubarkan oleh Napoléon Bonaparte pada bulan Mei 
1806. Pembubaran Republik Bataf dikarenakan kurang efektifnya tentara Belanda 
(gabungan dengan Prancis) dalam menghalau serangan Inggris di beberapa wilayah 
seperti Den Helder dan Friesland. Oleh karena itu, ia menginginkan agar Belanda 
dipimpin oleh seorang yang kuat, yang dapat mengendalikan semua kepentingan 
Prancis di Belanda. Hal yang dilakukan oleh Napoléon terhadap Negara Belanda adalah 
mengganti sistem pemerintahan dari Republik Bataf menjadi Kerajaan Belanda. Yang 
berhak menjadi raja bukan orang Belanda, melainkan Raja Lodewijk, yang merupakan 
adik kandung Napoléon Bonaparte.7 Salah satu alasan mengapa dilakukan perubahan 
system pemerintahan di Belanda adalah lambatnya penanganan masalah-masalah yang 

                                                 
6Permasalahan yang dihadapi oleh Prancis setelah Revolusi adalah masalah ekonomi  yang porak poranda 

sebagai akibat dari Revolusi Prancis dan  menyelamatkan ide-ide revolusi yang memperoleh tantangan 
tidak hanya dari dalam negeri, khususnya kaum royalis, tetapi juga dari luar Prancis, khususnya 
Negara-negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan monarki. 

7 Nama Lodewijk Napoléon adalah nama Belanda dari Louis Napoléon. Sama dengan kakaknya, ia 
belajar di akademi militer, dan  bersama dengan kakaknya pula mendirikan Légion Etrangère  di 
Prancis, yang menghimpun dan melatih orang asing untuk dijadikan tentara bayaran. Salah satu 
komandan Legion asing yang dianggap sukses adalah  Herman Willem Daendels, yang nantinya 
ditunjuk oleh Raja Lodewijk untuk diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur 
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berkaitan dengan kedaulatan Negara, seperti penerapan strategi perang di Friesland, 
lepasnya wilayah Tanjung Harapan ke tangan Inggris, dan semakin merajalelanya 
armada Inggris di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Belanda. 

4.  Kondisi Wilayah Koloni Franco-Belanda di Hindia Timur 

Kondisi wilayah koloni Franco-Belanda di Hindia Timur semakin kritis. Hal ini 
terjadi karena setelah gagalnya perjanjian damai Amiens, konflik antara Inggris dan 
Prancis semakin memuncak.8 Prancis bersama sekutunya melakukan politik blokus 
kontinental yang melarang semua kapal Inggris (baik kapal dagang maupun militer) 
untuk mendarat di Eropa. Setelah Prancis dan sekutunya melakukan politik kontinental 
terhadap Inggris, dalam waktu yang sama Inggris mengeluarkan ultimatum kepada 
Belanda bahwa Inggris akan menaklukkan semua wilayah Belanda yang berada di 
sebelah timur Tanjung Harapan.9 Mengetahui ultimatum ini, Raja Lodewijk setelah 
berkonsultasi dengan kakaknya Kaisar Napoléon di Istana Tuileries memanggil Herman 
Willem Daendels, yang dikenal sebagai prajurit yang sangat loyal kepada mereka dan 
mengangkatnya sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur.10 Daendels adalah satu-
satunya orang yang dianggap paling mampu untuk membela martabat dan kehormatan 
Prancis di Hindia Timur karena sudah dikenal prestasi dan reputasinya selama Republik 
Bataf berdiri. 

Pada 29 Januari 1807 Raja Lodewijk mengeluarkan keputusan mengangkat 
Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur. Ada dua tugas 
utama yang harus dilakukan oleh Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Pertama, ia 
harus mempertahankan selama mungkin pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. 
Kedua, ia harus memperbaiki sistem administrasi negara untuk menggantikan sistem 
administrasi lama yang sangat merugikan nagara induk.Setelah menerima pengangkatan 
itu, ia memutuskan untuk segera berangkat ke Batavia tanpa mau menunggu persiapan 
Laksamana AA Buyskess yang memerlukan waktu tiga bulan untuk mempersiapkan 
kapal yang akan membawanya ke Jawa. Daendels memutuskan untuk berangkat ke 
pulau Jawa pada 9 Februari 1808. Sebelum melepas keberangkatannya, Raja Lodewijk 
menyerahkan tiga instruksi yang harus dijalankannya di wilayah koloni Hindia Timur. 
                                                 
8 Perjanjian Amiens ditandatangani pada 25 Maret 1802. Perjanjian damai itu ditandatangani oleh wakil-

wakil dari Prancis, Republik Bataf dan Spanyol di satu pihak dan Inggris dan Irlandia di pihak lain. Isi 
dari perjanjian itu antara lain kedua negara adidaya itu bersepakat untuk berdamai. Semua wilayah 
Belanda yang telah dikuasai oleh Inggris dikembalikan, kecuali Seylon tetap berada di bawah 
kekuasaan Inggris. Perjanjian damai ini hanya berlangsung setahun, karena keduanya saling mengklaim 
telah melanggar kesepakatan itu. Konflik antara Inggris dan Prancis semakin meluas setelah perjanjian 
Amiens ini. 

9 Berdasarkan kesepakatan Berlin, Prancis bersama dengan negara-negara yang telah dikuasainya 
bersepakat untuk melakukan politik kontinental atau lebih dikenal dengan istilah Blocus Continental. 
Isi dari perjanjian Berlin itu antara lain, semua Negara Eropa harus menghancurkan semua produk 
Inggris dan menggantinya dengan produk Negara mereka sendiri. 

10 Daendels bersama dengan dosennya memimpin Patriot Belanda tatkala ia menyelesaikan pendidikan-
nya di fakultas Hukum. Ia sangat mengagumi gerakan patriot Prancis sebelum meletusnya Revolusi 
Prancis. Setelah pecahnyanya Revolusi Prancis 14 Juli 1789, Ia berusaha untuk menumbangkan 
kekuasaan Saadhouder Willem van Orange. Namun upayanya itu dapat digagalkan berkat bantuan dari 
tentara Austria yang dipanggil ke Belanda. Akhirnya, Daendels dan kawan-kawannya melarikan diri ke 
Dunkerque Prancis Utara. Selama pelariannya itu, ia sempat disidangkan in absentia di Belanda dan 
dijatuhi hukuman mati. Di Dunkerque, Daendels bergabung dengan Legion Asing (Légion Étrangère) 
yang dipimpin oleh Napoléon Bonaparte. Pangkatnya cepat naik berkat keberanian, kegigihan dan 
keuletannya selama bergabung dengan legiun itu. 
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Ketiga instruksi itu adalah instruksi untuk gubernur jenderal sebanyak 37 pasal; 
instruksi untuk gubernur jenderal dan Dewan Hindia sebanyak 25 pasal dan instruksi 
untuk membubarkan Hautes Regences des Grandes Indes sebanyak 6 pasal. Pada 
kesempatan itu, mengingat banyaknya tugas dan luasnya wilayah yang harus 
diperintahnya, Raja Lodewijk menaikkan pangkatnya dari Kolonel Jenderal menjadi 
Marsekal.  

Daendels segera meninggalkan negaranya menuju ke Paris untuk menemui 
Kaisar Napoléon Bonaparte. Ketika bertemu dengan Kaisar Napoléon, Daendels 
menerima dua instruksi utama yang sudah ditegaskan oleh Raja Lodewijk yakni 
mempertahankan pulau Jawa selama mungkin dari ancaman Inggris dan memperbaiki 
system administrasi di wilayah koloni. Hal ini ditegaskan oleh Napoleon Bonaparte 
karena ia telah mengetahui kondisi Jawa dari laporan komandan Divisi XII yang telah 
kembali ke Eropa setelah menyelesaikan tugasnya di Jawa. Dari laporan itu disebutkan 
bahwa Inggris akan mendaratkan pasukannya dari wilayah Cilincing (tertulis Clinking), 
yang jaraknya 2 lieus dari Batavia. Selain itu, juga disebutkan bahwa pulau Jawa 
merupakan pulau yang sangat kaya namun belum memberikan hasil bagi negara induk 
karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pengelolanya. Selain itu orang Jawa 
juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat, yang sanggup menandingi kekuatan orang 
Hindustan yang diperbantukan oleh Inggris. 

Daendels tiba di Anyer pada 1 Januari 1808 setelah melalui perjalanan laut 
selama 10 bulan. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya ke Batavia. Di Batavia ia 
disambut oleh Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese pada 4 Januari 1808. Tepat 
10 hari setelah bertemu dengan Daendels, pada 14 Januari, Wiese menyerahkan 
kekuasaannya kepada Daendels11. Sejak saat itu mulailah era baru di wilayah koloni 
Hindia Timur, yang kental dengan ide-ide Revolusi Prancis. 

5.  Konsep Tentang Multikulturalisme 

Giovanni Sartori dalam bukunya Pluralisme, Multiculturalisme et Étrangers 
(1973: 51-57) menyatakan bahwa konsep Pluralisme berbeda dengan konsep 
multikulturalisme. Pengertian pluralisme adalah sebagai berikut: 

Le Pluralisme apprécie la diversité et la considère comme féconde. Mais il ne 
sous- entend pas qu’il faille multiplier les diversité, ni que le meilleur des mondes 
posibles soit celui où les diversification vont toujours croissantes. Le pluralisme, il 
ne faut pas oublier, naît avec la tolérance , et la tolérance n’exalte pas l’autre et 
l’altérité: Elle les accepte.12 

“Pluralisme sangat menghargai perbedaan et menganggapnya sebagai sesuatu 
yang tumbuh subur. Akan tetapi secara tidak terucap, melipatgandakan 
perbedaan, tidak juga membuat kemungkinan dunia menjadi lebih baik yang 

                                                 
11 Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese bersedia melepaskan jabatan Gubernur Jenderal kepada 

Herman Willem Daendels tanpa disertai dengan sepucuk surat pun. Hal ini dilakukan oleh Wiese, 
karena sebelumnya ia telah mengetahui pergantian itu dari Koran terbitan Amerika dan dari para pelaut 
Amerika yang singgah di Batavia. Masalah ini sempat menimbulkan konflik di Batavia, karena 
beberapa pejabat di Hindia Timur meragukan berita ini, termasuk di dalamnya Dirk van Hogendorp 
yang saat itu menjabat sebagau Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. (Lihat Stapel 1940: 32—33, Clive 
Day 1904: 148). 

12 Lihat Giovali Sartori, « multiculturalisme et Société démembrée » dalam Pluralisme, Multiculturalisme 
et Etranger  Paris : Edition Des Syrtes (1974 : 51—57). 
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menyebabkan perbedaan itu selalu berkembang. Pluralisme jangan dilupakan, 
lahir dengan toleransi, dan toleransi itu tidak mengobarkan yang lainnya. 
Pluralisme menerimanya.” 

Sementara itu, multikulturalisme  didefinisikan sebagai berikut: 

Ainsi, c’est aujourd’hui un multiculturalisme d’empreinte “culturelle” qui a pris 
le dessus, bien qu’il reste encore attaché à l’ethnie. Il nous faut donc partir, 
dans notre analyse, de ce qu’il faut comprendre par culture dans le 
multiculturalisme 

Saat ini multikulturalisme meminjam dari kata “budaya” yang dengan 
meminjam apa yang sudah disebutkan sebelumnya, terikat pada etnis. Kita harus 
bertolak dalam análisis kita, apa yang harus dipahami dalam budaya, itulah yang 
ada dalam multikulturalisme. (Satori 1974: 56-57) 
 

Selanjutnya menurut Sartori, konsep masyarakat yang multikultur tanpa akhiran (-
isme) dianggap sama dengan masyarakat yang plural. Konsep itu dilandasi dengan 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberadaan keberanekaragaman budaya yang 
seharusnya tidak menghilangkan nilai yang dimiliki oleh salah satu budaya yang hidup 
di masyarakat. Perbedaan budaya yang ada seharusmya tidak menimbulkan konflik di 
masyarakat. Tidak boleh dilupakan bahwa pengertian multikultur juga berhubungan 
dengan masyarakat etnis, termasuk yang jumlah anggota masyarakatnya kecil. Dengan 
demikian, istilah multikultur dipahami sebagi adat istiadat, nilai, kepercayaan, dan 
pandangan hidup yang berbeda yang dimiliki oleh berbagai kelompok budaya dalam 
masyarakat yang diakui dan diperlakukan sama. Konsep ini bertujuan untuk tetap 
menghargai adanya perbedaan, menjamin kesamaan hak atau kedaulatan di antara 
kelompok atau masyarakat etnis yang ada di masyarakat. (Saefuddin 2006). 

Pendapat itu didukung oleh Alois A Nugroho (Kompas 4 April 2003) menyatakan 
bahwa multikulturalisme menganggap setiap kebudayaan memiliki nilainya sendiri. 
Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa setiap manusia menghormati hak-hak untuk 
berbeda dengan yang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat hidup dalam frame-
work-nya sendiri-sendiri. Jadi, multikulturalisme bukanlah suatu pandangan yang 
menutup diri terhadap budaya lain, melainkan mengharuskan adanya dialog dengan 
budaya lain yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dialog dan toleransi 
merupakan hal yang paling esensial dalam multikulturalisme.13 

6.  Penataan Kota Batavia 

Berdasarkan instruksi raja Lodewijk kepada Gubernur Jenderal dan Dewan 
Hindia, Gubernur Jendral diberikan instruksi untuk mengatasi kondisi kota Batavia yang 
tidak sehat, seperti bunyi pasal 33 berikut: 

Art. 33 

Hij zal onderzoken en zoo fpoedig doenlijkaan den Minister van Koop-Handel en 
Colonien doen toekomen zijne gedetailleerde confideratien, of er mogelijkheid en 
waarfchijnlijkheid zij, door de aanwending van gepaste middlen, de plaathebbende 
ongezonheid van de Stad en Reede van Batavia weg te nemen, of aanmerkelijk te 

                                                 
13 Tilaar, HAR. 2005. “Pendidikan dalam Multikulturalisme“ dalam Pendidikan Multikultural dan 

Revitalisasi Hukum Adat. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 
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verminderen, en welke daartoe gefchikt gedeelte van het Eiland Java, de 
hoofdplaats van onze Asiatifche Colonien en Bezittingen zoude kunnen worden 
verlegd, en op wat wijze zulks zoude kunnen worden bewerkftelligd, zonder te 
drukkende onkosten of andere ongelegenheden te veroorzaken. Inmiddels is hij 
verplicgt alle zoodanige middelen ter verbetering aan te wenden, welke practicable 
en met gene te zware kosten verzeld zijn. 

Pasal 33 

“Dia akan menyelidiki dan secepat mungkin mengirimkan kepada Menteri Koloni 
dan Perdagangan laporan terperinci tentang apakah ada kemungkinan dan 
kesempatan melalui penggunaan sarana yang sesuai untuk menghapuskan kondisi 
kota dan pelabuhan Batavia yang tidak sehat, atau mengurangi kadarnya dan untuk 
itu mencari cara paling sesuai; atau ketika hanya ada sedikit harapan yang tersisa 
untuk menjadikan bagian pulau Jawa itu sebagai ibukota koloni dan wilayah Asia 
kita menjadi lebih sehat, dan dengan cara apa ini bisa dilakukan tanpa 
menimbulkan beban keuangan yang menekan. Sementara itu dia wajib 
mengerahkan segala cara untuk memperbaiki kondisi secara praktis dan tidak 
menimbulkan beban biaya.”  

Telah disebutkan di atas bahwa kondisi kota Batavia lama kelamaan menjadi 
tempat yang tidak cocok lagi untuk dihuni. Setelah menerima kekuasaan dari Wiese, ia 
mengambil inisiatif untuk membenahi kota Batavia sesuai bunyi pasal 33 instruksi Raja 
Belanda kepada Gubernur Jenderal. Berdasarkan instruksi itu, ia  memperbaiki saluran  
air, membersihkan jalan, menimbun genangan air kotor, memfungsikan kembali rumah 
sakit. Semua ini dilakukan, sehingga dalam laporannya kepada Menteri Perdagangan 
dan Koloni Van der Heim, disebutkan bahwa angka kematian di rumah sakit 
Weltevreden tidak jauh melebihi angka kematian di rumah sakit Berg op den Zoom di 
kota Breda. Selanjutnya, Daendels menata kembali jalan, sungai, kanal, saluran dan 
pantai yang selama itu tidak ditangani secara serius. Semua terabaikan, sehingga 
wilayah yang relatif dekat dengan Batavia, harus ditempuh dalam waktu yang lama 
karena jalan yang dilalui tidak layak dilewati kereta kuda. Untuk menangani masalah ini 
ia dibantu oleh Mayor Direktur Zeni dari Departemen Batavia, Schultze. 

Pada tanggal 1 Grasmaand (April) 1810, Daendels mengeluarkan instruksi tentang 
perbaikan dan perawatan jalan, jembatan, saluran air yang berisi 17 pasal.  Inti dari 
instruksi itu antara lain bahwa para pemilik pekarangan harus membuat saluran air, agar 
air hujan dapat mengalir dengan cepat. Untuk menampung air yang melimpah akan 
dibangun 6 bak besar air kotor di sepanjang Molenvliet yang panjangnya 10 kaki dan 
lebar 5 kaki. Di tepi  barat Molenvliet akan dibangun tanggul sepanjang 187 roed dan 
sepanjang jalan raya dari pos Rijswijk  sampai dengan Konningsplein sepanjang 170 
roed.  

7.  Pembangunan Kota Weltevreden 

Dasar utama pembangunan kota Weltevreden adalah memberikan ruang yang 
sama kepada semua kelompok untuk hidup secara bersama-sama tanpa menganggap 
rendah atau bahkan menghilangkan agama atau etnis tertentu. Dasar utama 
pembangunan kota baru Weltevreden adalah istruksi Raja Lodewijk kepada Gubernur 
Jenderal, tertuang pada pasal 22. Instruksi tersebut bernunyi sebagai berikut:  
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Art. 22 

Hij zal het oppertoezigt houden, en, zoo veel in zijn vermogen is, zorg dragen, 
dat de Eeredienst met ordre betamelijkheid worde uitgeoefend, en hij zal 
inzonderheid aan alle Gezindheden, zonder eenig onder fcheid, zijn protectie 
verlenen.14 

Pasal 22 

“Dia akan melakukan pengawasan tertinggi dan sejauh mampu harus 
memperhatikan agar agama bisa dilaksanakan dengan tertib dan teratur dan 
tanpa terkecuali dia akan memberikan perlindungan kepada semua umat tanpa 
membedakan.” 
 

Berdasarkan instruksi yang ia terima dari Raja Belanda, Daendels harus memperbaiki 
kondisi kesehatan kota Batavia. Apabila upaya yang telah dilakukan tidak mampu 
memperbaiki kondisi kota Batavia, Daendels harus memindahkan atau membangun ibu 
kota di kota lain.  

Dari Semarang, tatkala Gubernur Jenderal mengunjungi daerah itu, ia menulis 
surat kepada Letnan Gubernur Jenderal AA Buyskes pada 7 Juli 1808. Dalam suratnya 
itu ia menegaskan upaya yang harus dilakukan untuk ketidaksehatan kota Batavia. Ia 
memerintahkan kepada Letnan Gubernur Jenderal untuk segera menimbun parit-parit 
yang mengeluarkan bau busuk. Dalam surat itu juga diinstruksikan agar segera 
membongkar tembok kota agar udara dapat bertiup dan bau busuk akan segera tertiup 
angin. Hasil bongkaran dari benteng, gudang-gudang dan bangunan kastil, segera 
dibawa ke daerah Weltevreden untuk membangun bangunan baru di luar kota seperti di 
sekitar Molenvliet, Rijswijk, Kampung Baru Weltevreden dan Meester Cornelis.15 
Daendels menegaskan bahwa Batavia sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai 
tempat tinggal bagi orang-orang Eropa. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk segera 
memindahkan ibu kota Batavia ke kota lain. Pilihan pertama adalah kota Surabaya, 
karena kondisi kota itu hampir sama dengan kota Batavia. Namun, setelah dipertim-
bangkan kembali, ia memutuskan untuk membangun kota baru di Weltevreden, karena 
wilayah Weltevreden dinilai lebih sejuh, lebih nyaman untuk digunakan sebagai tempat 
tinggal, lebih terpadu, sehingga kegiatan pemerintahan dapat disentralisasikan di satu 
tempat. Ia juga memberikan pertimbangan keamanan, bahwa dengan dipindahkannya 
ibu kota wilayah koloni Hindia Timur di Weltevreden, maka kelangsungan peme-
rintahan akan dapat dipertahankan, karena terbebas dari ancaman Inggris, yang 
sewaktu-waktu mendaratkan pasukannya dalam upaya untuk menguasai pulau Jawa. 

7.1.  Pembangunan Gereja Katolik dan Protestan 

Di Batavia, saat Daendels berkuasa hanya terdapat 1 buah gereja Protestan. 
Dikatakannya bahwa rumah ibadah ini meniru bangunan gereja di Eropa, lengkap 
dengan perlengkapannya. Oleh karena itu, ia meminta agar dibangun sebuah gereja baru 
bagi orang Protestan, yang letaknya di antara Weltevreden dan Koningsplein, karena 
gereja yang lama sudah rapuh dan usianya sudah tua. Sementara itu, akibat pelarangan 
beribadah terhadap umat Katolik pada masa sebelum Daendels, jumlah umat Katolik di 

                                                 
14 Organique Stukken, Preparatoire Mesure no. 1 dalam  Herman Willem Daendels Staat des 

Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van den Gouverneur Generaal Herman 
Willem Daendels, Ridder, Leutwnan-Generaal in de Jaaren 1808—1811.  ‘S Gravenhage, 1814. 

15 Lihat Hogendrop (1835 :310-311).  
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Batavia tidak begitu banyak. Pada saat Daendels memerintah, ia mempersilakan umat 
Katolik untuk menjalankan agamanya, dan pemerintah akan menyediakan sebidang 
tanah untuk menampung umat Katolik yang akan beribadah. Ia membicarakan dengan 
detil tentang rencana pembangunan gereja Katolik bersama dengan Komisaris Jenderal 
Katolik. Kebijakan ini tertuang dalam Ketetapan Gubernur Jenderal pada 6 Herfstmaand 
(September) 1810.16 Dalam ketetapan itu ditegaskan bahwa untuk pelayanan gereja 
untuk wilayah Batavia dan daerah sekitar Batavia (Batavia Ommelanden) ditetapkan 
dilayani oleh 9 pendeta Reformasi, 4 pendeta Luther dan 7 orang pastor.  Wilayah ibu 
kota ditetapkan  dilayani oleh 4 orang pendeta Reformasi, 4 orang pendeta Luther, dan 
dua orang guru agama Katolik. Untuk wilayah Semarang ditetapkan dilayani oleh 2 
pendeta Reformasi, seorang pendeta Luther, dan dua orang guru agama Katolik. Untuk 
daerah Surabaya, dilayani oleh dua orang pendeta Reformasi, dua orang pendeta Luther 
dan dua orang guru agama Katolik.  

Keputusan 6 September ini melengkapi keputusan sebelumnya yang dikeluarkan 
pada 12 April 1808, yang menetapkan dua orang pastor Katolik yakni pastor J. Nelissen 
dan L. Pancen. Dalam ketetapan itu ditegaskan bahwa para pastor itu akan menerima 
tunjangan subsidi dari pemerintah yang besarnya sama dengan tunjangan yang diberikan 
kepada para pendeta Protestan. Ia meminta kepada para pastor untuk mempersiapkan 
pendirian gereja Katolik. Berdasarkan keputusan 29 Lentemaand (Maret) 1809, 
pemerintah menyediakan sebidang tanah di belakang pos militer Noordijk secara Cuma-
Cuma. Pemerintah juga memberikan potongan 25% dari harga kayu di pasaran untuk 
pembangunan gereja tersebut. 17 

7.2.  Pembangunan Rumah Sakit 

Pada saat kedatangannya, daendels menemukan bahwa di Batavia belum tersedia 
rumah sakit khusus bagi orang Eropa. Rumah sakit militer yang verada di Weltevreden 
dijadikan rumah sakit sipil dan militer.18 Bagi orang Cina dan penduduk Asia lainnya 
(Moor, Arab, dan pribumi) sebuah rumah sakit yang biasa disebut Rumah Sakit Cina 
yang terdapat di luar Gerbang Kastil Batavia diperluas, tidak hanya orang Cina, tetapi 
juga orang Asia lainnya. Berdasarkan keputusan 19 (Winmaand) Oktober 1809, 
pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan pengelolaan rumah sakit swasta 
ini. Uang pengakuan yang diterima oleh pemerintah dari orang Cina, diberikan kepada 
rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

7.3.  Pembangunan Makam Orang Eropa, Cina, Moor dan Arab 

Untuk memberikan kenyamanan bagi para penduduk baru Weltevreden, 
Daendels memindahkan kompleks makam yang verada di dekat kota baru Weltevreden. 
Peraturan ini dikeluarkan pada 30 (Herfstmaand) September 1809 yang mengatur 
tentang kompleks pemakaman orang Eropa, Cina, Moor dan Arab.19 Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, diputuskan untuk membangun pemakaman baru sebagai berikut: 
                                                 
16 Lihat Lampiran tweede stukken Laporan Daendels tentang Batavia no. 46. 
17 Berdasarkan Keputusan 17 Zommernaand (Juni) 1809, pemerintah memberikan persetujuan bagi 

pengelola gereja Katolik di Semarang untuk memungut kolekte dan membuka persembahan untuk 
gereja. Namun, pengumpulan uang kolekte di Weltevreden dan Semarang tidak mencukupi. Bahkan 
Dewan Gereja di Weltevreden menyatakan tidak mungkin membangun gereja dan pastoran karena 
besarnya beaya pembangunan gereja itu (sebesar 73.000 ringgit), sementara hasil kolekte hanya 
mencapai 20.000 ringgit saja. 

18 Lihat Hogendorp 1835: 333-335. 
19 Lihat Lampiran tweede stukken Laporan Daendels tentang Batavia no. 12. 
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Kuburan orang Eropa terletak di daerah Tanah Abang Hulu. Sementara itu kompleks 
kuburan orang Cina yang baru dibangun di Pos Ketting.  

Untuk makam orang Moor dan Arab, ditetapkan di sebelah selatan Groningen di 
luar gerbang Utrecht. Mayor Moor dan Arab, Syah Syeh Alabidin menyediakan tanah 
wakaf seluas 60 roed panjangnya dan 30 roed lebarnya. Sementara itu pembongkaran 
makam orang pribumi harus dipersiapkan dengan baik. Makam yang baru akan 
dipersiapkan bersama dengan Komandan Pribumi dan para Penghulu.  Melalui mereka 
itu penduduk akan mengizinkan memahami manfaat dari kuburan itu. 

8.  Kesimpulan 

Berdasarkan análisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 
pemerintahan di Hindia Timur sangat dipengaruhi oleh mind set Gubernur Jenderal saat 
itu, yakni Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Melihat latar belakang 
kehidupannya, ia sangat dipengaruhi oleh ide-ide Revolusi Prancis yang sejak awal 
tumbuh di Prancis, yakni sejak pergerakan munculnya gerakan Patriot Prancis. Ada dua 
hal yang menonjol dari de Revolusi Prancis, yakni ide kebebasan (Liberté) dan 
persamaan (égalité). Kedua hal ini diterapkan di wilayah koloni Hindia Timur. 

Dalam upaya menegakkan prinsip kebebasan dan persamaan itu, Gubernur 
Jenderal memberikan kebebasan kepada semua umat beragama, apa pun agamanya, 
untuk menjalankan ibadahnya. Bahkan, pemerintah memberikan bantuan bagi umat 
yang tidak memiliki rumah ibadah. Umat Katolik yang sebelumnya tidak diizinkan 
untuk menjalankan ibadahnya, diberikan kebebasan untuk beribadah, diberikan tanah 
oleh pemerintah secara gratis untuk mendirikan tempat ibadah, dan hasil kolekte yang 
diperoleh dari umat dimanfaatkan oleh umat sendiri. Bantuan serupa juga diberikan 
kepada umat beragama lainnya. Sementara itu, selain kebebasan beragama, pemerin-
tahan Prancis di Hindia Timur juga memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga, 
entah itu warga Eropa, warga pribumi, dan warga Timur Asing (Arab, Moor dan Cina). 
Pemberian subsidi bagi rumah sakit menunjukkan bahwa pemerintah memberikan 
perhatian yang besar bagi warganya, tidak pandang bulu dari mana mereka berasal.  

Pembangunan makam yang baru memperhatikan berbagai kelompok yang ada di 
masyarakat. Pembangunan makam bagi warga Eropa, warga Timur Asing dan warga 
pribumi dibangun berdasarkan kelompok-kelompok yang ada di Masyarakat, karena ia 
menghargai berbagai macam adat dan kebiasaan dalam memakamkan anggota 
masyarakat yang meninggal.  

Pembangunan kota baru Weltevreden didasarkan pada prinsim keberagaman 
budaya (multikultur). Dalam menjalankan kebijakannya itu, pemerintah tidak 
menganggap bahwa masyarakat Hindia Timur pada awal abad XIX bukannya 
merupakan satu masyarakat yang berbaur menjadi satu (melting pot). Tatanan yang 
berlaku pada masyarakat saat itu, mencerminkan pembagian kekuasaan yang ada di 
Hindia Timur, sesuai dengan pranata yang ada di zaman kolonial. Sebagai bangsa yang 
menguasai bangsa lain, penjajah (dalam hal ini Belanda/Prancis) merupakan kelompok 
masyarakat yang paling tinggi kedudukannya. Mereka memiliki sistema pemerintahan 
sendiri yang disebut sebagai binnenlandsche Bestuur, lengkap dengan semua pranata 
yang diikutinya. Selain itu, terdapat stratifikasi masyarakat lainnya, yang terdiri dari 
orang pribumi. Mereka diberikan hak untuk memerintah orang-orang pribumi 
(Indlandsche Bestuur), khususnya dalam upaya mensukseskan kolonialisme bangsa 
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Barat (baca: Belanda-Prancis). Kelompok ini pun juga memiliki pranata yang mereka 
ikuti bersama di antara kaum pribumi. Sementara itu, bangsa Timur Asing yang terdiri 
dari orang Arab, Moor, dan Cina (Vreemde Oosterlingen), mereka tidak diberikan hak 
untuk ikut serta dalam pemerintahan. Mereka hanya dikoordinir di bawah seorang yang 
diberikan jabatan Kapten, seperti Kapten Cina dan kapten Arab. 

Relasi antarkelompok tetap berjalan sesuai pranata yang berlaku di masyarakat. 
Pemerintah memfasilitasi dan memperlakukan dengan adil semua kelompok dalam 
ibadah, pemberian tempat ibadah, makam, rumah sakit maupun pelayanan masyarakat. 
Walaupun masyarakat tetap dikelompokkan sesuai stratifikasi masyarakat kolonial, 
namun mereka memperoleh hak dan perlakuan yang sama. Dengan demikian di Hindia 
Timur tidak terjadi melting pot seluruh lapisan masyarakat, tetapi terjadi melting pot di 
dalam tiga kelompok masing-masing berkat ide kebebasan dan persamaan yang dianut 
oleh pengelola wilayah Hindia Timur pada awal abad XIX. 
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